
BIULETYN FUNDACJI „ZAWSZE WARTO” SIERPIEŃ 2016 

Fundacja „Zawsze Warto” 
– Kim jesteśmy?
Zespół tworzący Fundację to osoby reprezentujące różne środowiska kultury, sztuki, nauki, edukacji i biznesu  
– wszystkich łączy wola działania pro publico bono i wieloletnia, sprawdzona współpraca. 

Cele Fundacji to:  
•	 Budowa	społecznego	przekonania	i	wiary,	że	warto	podejmować	wszelkie	wysiłki	na	rzecz	osobistego	rozwoju	
idącego	w	parze	ze	świadomością	odpowiedzialności	społecznej	i	obywatelskiej	za	drugiego	człowieka,	 
za	otaczającą	nas	wokół	naturę	i	środowisko,	w	którym	żyjemy.

•	Wspieranie	wszelkich	form	edukacji	i	aktywności,	które	służą	ogólnemu	dobru.
•	 Promocja	działań,	które	podnoszą	społeczną	świadomość,	otwartość	i	wrażliwość	kulturową	i	środowiskową	
prowadząc	do	wzajemnego	zrozumienia	i	otwartości	na	dialog	i	porozumienie.

Fundacja	realizuje	projekty	z	zakresu	szeroko	pojmowanej	edukacji	humanistycznej,	społecznej	i	 kulturowej	korzystając	
z	oferty	grantowej	i	dotacji	sponsorów	oraz	wsparcia	Fundatora.
Fundatorem	Fundacji	jest	Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

PROGRAMY EDUKACYJNE FUNDACJI 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

–	HERBACIARNIA	NAUKOWA	–	X	edycja	spotkań	otwartych
–	IV	MAŁOPOLSKIE	DYKTANDO	NIEPODLEGŁOŚCIOWE	
„Po	polsku	o	historii”	

–	MATURA	NA	100	PROCENT
–	JESIENNE	ŚWIĘTO	POETÓW	–	7	października	2016
–	KONKURSY	DLA	UCZNIÓW
•	 Konkurs	poetycki
•	 Konkurs	teatralny
•	 Konkurs	fotograficzno-filmowy	„Kolorowy	Kraków”

–	SALON	DOBREGO	CZASU
–	LATO	CZEKA	–	piknik	rodzinny		na	powitanie	lata	
–	Projekty	dedykowane	zaprzyjaźnionym	szkołom	i uczelniom
–	Wolontariat	Uczniów	i	Dorosłych	–	serdecznie	zapraszamy	do	
współpracy

Jaskółka – (Hirundinidae) potoczne określenie dla 
drobnego ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowatych. 
Podobne do wróbla mają krótki dziob, szeroką paszczę 
i długie, ostro zakończone skrzydło. W Polsce powszech-
ne są dymówki, oknówki i brzegówki, przylatują w 
kwietniu, maju i powracają na zimowiska od września 
do października.  Buduje gniazda na skałach, (bardzo 
rzadko na drzewach), w skład materiału na gniazdo 
zawsze wchodzi ślina ptaka. Większość dnia spędza 
w powietrzu, bo to tam znajduje dla siebie pożywienie. 
W tym czasie przelatuje wiele kilometrów – nawet 300 
na dzień, często nisko nad ziemią, robiąc w powietrzu 
nagłe zwroty i przekręcając się na boki. Ostrzega przed 
niebezpieczeństwem krótkim „fit fit”. 

Jaskółki w Polsce objęte są ścisłą ochroną. 
Jaskółka jest symbolem wiosny, radości, pogody 

ducha, pracowitości, pilności. Często symbolizuje 
wolność oraz tęsknotą za wolnością.

Jaskółka w okresie renesansu była uznawana 
w malarstwie za symbol zmartwychwstania Chrystusa. 

Fundacja „Zawsze Warto”,		Kraków,	ul.	Radziwiłłowska	23/8
tel.	12	422	05	79,					biuro@zawszewarto.pl
Koordynacja	programów	edukacyjnych	–	517	726	638,	edu@zawszewarto.pl
www.zawszewarto.pl



HERBACIARNIA NAUKOWA 

 X EDYCJA

Herbaciarnia	 Naukowa	 to	 projekt	
adresowany	 do	 uczniów	 i	 nauczycieli	
gimnazjów	 i	 szkół	 ponadgimnazjalnych	
oraz	 studentów	 a	 realizowany	 przez	
Fundację	 wspólnie	 z	 Polską	 Akademią	
Umiejętności.
To	 comiesięczne	 spotkania,	 zawsze 

w pierwszy czwartek miesiąca, 
zawsze o godz. 16.00 w auli PAU 
przy	 ul.	 Sławkowskiej	 17	 z	 wybitnymi	
przedstawicielami	świata	kultury	i nauki,	
życia	publicznego,	dyplomacji.
Projekt	wyróżnia:	wyjątkowość	miejsca	

spotkań,	 wspólna	 pasja	 uczestników	
i naszych	gości,	a	także	coroczny	konkurs	
dla	najaktywniejszych.

IV Małopolskie  
Dyktando  

Niepodległościowe 

„Po polsku o historii”
dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Jesienią	 2016	 roku	 odbędzie	 się	 czwarta	 edycja	 tego	
wyjątkowego	 konkursu	 –	 kampanii	 promocji	 poprawnej	
polszczyzny	 i	 uczenia	 się	 historii	 –	 tysiące	 uczniów	 pisze	 „po	
polsku	o	historii”	w	tym	samym	czasie!
W	tekstach	do	napisania	pojawiają	się	postacie	 i	wydarzenia	

związane	z	odzyskiwaniem	niepodległości	przez	Polskę.
IV	 MDN	 zostało	 objęte	 Honorowym	 Patronatem	

Małopolskiego	Kuratora	Oświaty.

Jesienią	2013	 r.	w	pilotażowej	 edycji	konkursu	wzięło	udział	
ponad	5	tysięcy	uczniów,	w	roku	2014	prawie	8	tysięcy,	w	2015	
prawie	9	tysięcy	uczniów	z	365	szkół.	

Szczegółowy	 terminarz	 IV	 MDN	 zostanie	 ogłoszony	
w pierwszych	dniach	września.	
	Autorami	tekstów	dyktanda	są	nauczyciele	ze	Stowarzyszenia 

Polonistów	–	organizacji	współtworzącej	konkurs.
Niespodzianki	dla	uczestników	przygotowuje	Radio Kraków 

–	Partner	Konkursu.

Zapraszamy	 do	 śledzenia	 wiadomości	 na	 stronach	
organizatorów	 oraz	 bezpośrednio	 przez	 aplikację	 konkursu:	
http://www.dyktando.hostingasp.pl/

Matura na 100 procent

Projektowi	„Matura	na	100	procent”	
przyświeca	 idea	 uhonorowania	
i	 wyróżnienia	 tych	 absolwentów	
szkół	 ponadgimnazjalnych,	 którzy	 najlepiej	 w	 kraju	 zdali	
egzaminy	 maturalne	 organizowane	 przez	 Centralną	 Komisję	
Egzaminacyjną.	
Celem	 projektu,	 którego	 pierwsza	 edycja	 odbyła	 się	 w	 2014	

roku	 jest	 kształtowanie	 i	 wspieranie	 rozwoju	 przyszłych	 elit	
naszego	 kraju	 poprzez	 system	 stypendiów	 i	 nagród,	mających	
być	dodatkową	motywacją	dla	młodzieży.
Projekt	 ma	 charakter	 ogólnopolski,	 a	 Fundacja	 realizuje	 go	

wspólnie	z	Centralną	Komisją	Egzaminacyjną.
W	pierwszej	(2014)	edycji	wyłoniliśmy	11	laureatów,	w	drugiej	

(2015)	wybraliśmy	21	najlepszych	maturzystów.

Gala	 tegorocznej	 edycji,	 na	 zaproszenie	 Prezydenta	 Miasta	
odbędzie	się	we	Wrocławiu.	Realizujemy	w	ten	sposób	założenie,	
aby	 spotkania	 najlepszych	 polskich	maturzystów	 odbywały	 się	
w kolejnych	ośrodkach	akademickich.	

W	czasie	wrocławskiej	uroczystości	obok	nagród	i	stypendiów	
dla	 laureatów	wręczone	 zostaną	Statuetki Jaskółki,	 dla	 szkoły	
ponadgimnazjalnej,	której	absolwenci	najczęściej	byli	laureatami	
konkursu	w	 latach	 2014-2016	oraz	uczelni	wyższej,	 która	 była	
przez	 naszych	 laureatów	 wybierana	 najczęściej	 jako	 miejsce	
swoich	studiów.

O	 randze	 naszych	 spotkań	 najlepiej	
zaświadczają	 nazwiska	 naszych	 Gości,	
byli	 śród	 nich	 m.in.	 prof.	 Franciszek	
Ziejka,	 prof.	Michał	 Rożek,	 prof.	Marta	
Wyka,	 Anne	 Hall	 –	 Konsul	 Generalna	
USA,	prof.	Michał	Turała,	prof.	Krzysztof	
Globisz,	 Jacek	 Łepkowski,	 dr	 Wanda	
Półtawska,	 Anna	 Dymna,	 Krzysztof	
Kozłowski,	 red.	 Adam	 Michnik,	
prof.	 Grzegorz	 Kołodko,	 prof.	 Janusz	
Majcherek,	 prof.	 Anna	 Lutosławska,	 
prof.	 Teresa	 Walas,	 prof.	 Andrzej	
Chwalba,	prof.	Jerzy	Vetulani,	dr	Monika	
Kuhnke,	 Sabina	 Baral	 i	 wiele	 innych	
znakomitych	postaci.
W	roku	szkolnym	2016/2017	realizować	

będziemy	już	X	edycję	projektu.	
Jubileuszowe, 100 spotkanie 

Herbaciarni, z udziałem naszych 
dotychczasowych znakomitych Gości 
oraz specjalnym wykładem ks. Adama 
Bonieckiego zaplanowaliśmy na 
3 listopada 2016.
Wśród	 tegorocznych	 wykładowców	

znajdą	 się	 ponadto	 m.in.:	 Hanna	 Polak	
(autorka	 filmów,	 m.in	 Nadejdą lepsze 
czasy i Dzieci z Leningradzkiego),	Barbara	

Nawratowicz,	 współtwórczyni	 Piwnicy	
pod	Baranami,	prof.	Leszek	Balcerowicz,	
prof.	Andrzej	Romanowski.
W	czerwcu	w	ramach	cyklu	„Muzealne	

zakamarki”	 odwiedzimy	 Muzeum	
Historii	Fotografii.
Dla	 tegorocznych	 laureatów	 naszego	

projektu	 przygotowaliśmy	 specjalne	
nagrody	 oraz	 wyjazdowy	 „weekend	
z kulturą”.
Warto	 też	 dodać	 iż	 w	 tym	 roku,	

podobnie	jak	w	latach	ubiegłych	naszym	
spotkaniom	będzie	towarzyszyła	muzyka	
w	 wykonaniu	 uczniów	 Państwowej	 
Szkoły	Muzycznej	II	stopnia	im.	Fryderyka	
Chopina,	 która	 jest	 naszym	 Partnerem	
w realizacji	tego	przedsięwzięcia.

Jaskółka – prognostyk deszczu lub 
burzy, gdy nisko lata. Przysłowie: 
Kiedy się jaskółka zniża, deszcz się 
do nas zbliża. Jaskółka zapowiada 
burzę, kiedy ze świergotem lata wokół 
słupa (wg Georgik,  Wergiliusza).



JESIENNE ŚWIĘTO POETÓW

To	wydarzenie	poetyckie	zainicjowane	
przez	 Fundację	 i	 Stowarzyszenie	
Polonistów	 jesienią	 2015	 roku.	 Celem	
głównym	projektu	 jest	 uwrażliwianie	 na	
słowo	poetyckie	i	promocja	czytelnictwa	
wśród	dzieci	i	młodzieży.
W	wybrany	 jesienny	dzień	pragniemy	

razem	 	 świętować	 obecność	 	 wśród	 nas	
poetów	i	poezji.
W	 piątek	 7 października 2016	 roku	

zapraszamy	dzieci,	młodzież	i	dorosłych	–	
nauczycieli,	bibliotekarzy	–	do	organizacji	
Święta.
Kraków	 od	 kilku	 lat	 jest	 Miastem	

Literatury	 UNESCO,	 tutaj	 mieszkają	
i	 tworzą	 poeci	 –	 znani	 i	 mniej	 znani.	
W	 Krakowie	 i	 Małopolsce	 powstało	
wiele	 utworów,	 także	 poetyckich,	 które	
znajdujemy	 m.in.	 w	 podręcznikach	
szkolnych.	

Zaplanujmy	 zatem	 choćby	 małe	
wydarzenie	 kulturalne,	 które	 wyzwoli	
w  nas	 wrażliwość	 na	 człowieka	 i	 świat,	
na słowo…
Oto	 propozycje	 obchodów	 Jesiennego	

Święta	Poetów:
–	czytanie/recytacja	wierszy	w	klasach,	
bibliotekach	

–	wydanie	specjalnego	numeru	gazetki	
szkolnej	poświęconego	poezji

–	szkolny	wieczór	poetycki
–	promowanie	poezji	tworzonej	przez	
uczniów	

–	happening	klasowy,	szkolny	
inspirowany	wierszem	lub	
promujący	czytanie	poezji

–	inne	działania	na	terenie	szkoły	
lub	biblioteki	mające	na	celu	
poznawanie	i	promowanie	lokalnej	
kultury,	zachęcanie	do	czytania	
poezji.

Z	 radością	 zamieścimy	 na	 stronie	
organizatorów	 i	 partnerów	 projektu	
nadesłane	 relacje	 –	 wystarczy	 przesłać	
link do notki	 lub	 fotoreportażu	
zamieszczonego	 na	 stronie	 internetowej	
szkoły	czy	biblioteki.	
Najciekawsze	 wydarzenia	 nagrodzimy		

i	wyeksponujemy.	
Na materiały czekamy do 18 

października	pod	adresem:	
edu@zawszewarto.pl

Niechaj piątek 7 października będzie 
w Krakowie i Małopolsce prawdziwym 
świętem poetów i poezji.

Podsumowaniem	 tegorocznej	 edycji	
wydarzenia	 będzie	 wydanie	 specjanego	
tomiku	poezji.

PROJEKTY DEDYKOWANE ZAPRZYJAŹNIONYM SZKOŁOM I UCZELNIOM

SKARBY I ŁOSIE 
To	 projekt	 w	 ramach	 Programu	 Narodowego	 Instytutu	

Dziedzictwa	–	Wolontariat	dla	dziedzictwa.	
Studenci	 Wydziału	 Architektury	 Politechniki	 Krakowskiej	

pod	 opieką	 pracownika	 naukowego	 będą	 w	 czasie	 obozów	
w  gminach	 Uście	 Gorlickie	 i	 Ropa	 prowadzić	 inwentaryzację	
zabudowy	 drewnianej.	 Pierwszy	 obóz	 odbył	 się	 w	 czerwcu	
w Uściu	Gorlickim,	kolejny	w	październiku.
	 Celem	 projektu	 jest	 poszerzenie	 wiedzy,	 rozwijanie	

świadomości	i	aktywności	w	ochronie	dziedzictwa	kulturowego.	
	Materiały	poprojektowe	zamieścimy	na	stronie	Fundacji.

ZNIKAJĄCE KRAJOBRAZY
To	 projekt	 Fundacji	 w	 partnerstwie	 z	 Kołem	 Naukowym	

„Młoda	 Urbanistyka”	 Wydziału	 Architektury	 Politechniki	
Krakowskiej	 w	 ramach	 zadania	 publicznego	 Województwa	
Małopolskiego	w	dziedzinie	 edukacji	w	 2016	 r.	 pn.	 „Naukowe	
Inspiracje	–	Ciekawe	i	Kreatywne”
ZNIKAJĄCE	 KRAJOBRAZY	 to	 uczniowsko-studenckie	

poznawanie	 dziedzictwa	 kulturowego	 Beskidu	 Wyspowego	
w  czasie	 aktywnych	 spotkań,	 wyjazdu	 oraz	 sesji	 naukowej.	
Projekt	 ma	 być	 okazją	 do	 promocji	 aktywności	 kulturowej	
i okazją	do	rozwijania	zainteresowań;	dla	studentów	okazją	do	
prezentacji	pracy	i	rozwoju	umiejętności	pedagogicznych.		
W	projekcie	uczestniczą	licealiści	z	Krakowa	i	Nowego	Targu	–	

uczniowie	szkół	współpracujących	z	Fundacją;		część	spotkań	ma	
charakter	otwarty	–	zainteresowanych	zapraszamy	do	kontaktu.

LETNI DZIEŃ W KRAKOWIE
To	 projekt	 organizacji	 całodziennego	 pobytu	 dzieci	 z	 gmin	

pozakrakowskich	w	Krakowie.	W	 taki	 dzień	 	 uczniowie	 biorą		
udział	 w	 grze	 miejskiej	 na	Wzgórzu	Wawelskim	 i	 rozwiązują	
questy	 na	 Drodze	 Królewskiej.	 Czas	 spędzony	 na	 twórczym	
poznawaniu	historii	i	tradycji	miasta	ma	być	okazją	do	rozwijania	
zainteresowań	historią	 i	kulturą	oraz	ciekawą	 formą	spędzenia	
czasu	 wolnego.	 Po	 wspólnym	 obiedzie	 uczestnicy	 LDwKrk	
zwiedzają	wybraną	ekspozycję	muzealną.	
Ofertę	 kierujemy	 do	 szkół	 licznie	 uczestniczących	

w Małopolskim	Dyktandzie	Niepodległościowym.	W	 czerwcu	
Kraków	 zwiedzali	 uczniowie	 z	 Proszowic,	 w	 sierpniu	 ze	 szkół	
gminy	Uście	Gorlickie.	Tegoroczny	projekt	ma	już	trzecią	edycję.

BEL SUONO
To	 projekt	 Fundacji	 w	 partnerstwie	 z	 Kołem	 Naukowym	

Katedry	Fortepianu	Akademii	Muzycznej	w	Krakowie	w	ramach	
zadania	publicznego	Województwa	Małopolskiego	w	dziedzinie	
edukacji	 w	 2016	 r.	 pn.	 „Naukowe	 Inspiracje	 –	 Ciekawe	
i Kreatywne”.
Piękne	brzmienia	–	to	projekt	licealno-studenckiej	współpracy	

wokół	 mniej	 znanych	 kompozytorów	 XIX	 wieku,	 w	 tym	
krakowskiego	 artysty	 Władysława	 Żeleńskiego.	 Studenci	 oraz	
kwartet	 ze	 szkoły	 muzycznej	 wspólnie	 przygotują	 repertuar	
i koncerty,	w	tym	nagranie.	Kursy	przygotowawcze	do	koncertu	
i	jeden	z	nich	odbędą	się	w	Pałacu	Żeleńskich	w	Grodkowicach	
z	 wykorzystaniem	 fortepianu	 z	 epoki	 i	 w	miejscu	 związanym	
z	 kompozytorem.	 Kolejny	 koncert	 –	 w	 Krakowie	 –	 poprzedzi	
prelekcja	poświęcona	kompozytorom	polskim	XIX	wieku.	
Uczestnikami	 projektu	 będą	 uczniowie	 Państwowej	

Ogólnokształcącej	 Szkoły	 Muzycznej	 II	 st.	 im.	 Fryderyka	
Chopina	w	Krakowie	–	szkoły	od	lat	zaprzyjaźnionej	z	Fundacją.
Zapraszamy	 do	 śledzenia	 relacji	 z	 przebiegu	 projektu,	 tam	

także	pojawią	się	informacje	na	temat	koncertu	otwartego.



Salon Dobrego Czasu
Projekt	 adresowany	 jest	 do	 osób	

wieku	 60+,	 w	 pierwszej	 kolejności	 do	
mieszkańców	 Śródmieścia	 Krakowa,	 ale	
też	innych	dzielnic	naszego	miasta.	
To	 cykliczne	 zajęcia,	 warsztaty	

i spotkania.	

Odbywają	 się	 one	 w	 pięknie	
wyremontowanej	siedzibie	Fundacji	przy	
ul.	Radziwiłłowskiej	23/8.
Już	 od	 września	 startujemy	 z  cyklem	

warsztatów	komputerowych.	
Zajęcia	 realizowane	 będą	 w	 grupie	

dopołudniowej	 i	 popołudniowej,	
łącznie	 16	 godz.	 zajęć	 składających	 się	
z części	teoretycznej	i praktycznej	(praca	
z tabletem,	korzystane	z	internetu).
Pozostałe	 zajęcia	 Salonu	 Dobrego	

Czasu	 zainaugurujemy	 w	 czwartek	
6  października	 2016	 w	 siedzibie	 PAU	
przy	ul.	Sławkowskiej	spotkaniem	z	Panią	
Hanną	 Polak,	 reżyserką	 i	 scenarzystką,	

W	przepięknym,	pełnym	starych	dębów	
parku	 firmy	 Laboratorium	 Kosmetyków	
Naturalnych	Farmona	sp.	z o.o.	spotkamy	
się	 18 czerwca 2017	 roku	 na	 III już 
Pikniku Rodzinnym „Lato czeka”,	
organizowanym	przez	Fundację	oraz	Hotel	
Farmona	&	SPA	w ramach	Małopolskiego 
Festiwalu Święto Ogrodów.

Pierwszemu	 ze	 spotkań	 towarzyszył	
ciepły,	 ale	 ulewny	 deszcz	 (2015),	 drugie	
odbyło	 się	 przy	 fantastycznej	 pogodzie.
Było	 gwarnie,	 tłumnie,	 kolorowo	
i	 wesoło.	 Dzieci	 masowo	 oblegały	
„fabrykę	 biżuterii”,	 polową	 wytwórnię	
ceramiki	czy	 laboratorium	kosmetyczne,	
gdzie	 odbywała	 się	 „produkcja”	 soli	
kąpielowych	dla	Mam.	Były	gry,	 zabawy	
i	konkursy	oraz	liczne	nagrody.
Nie	 obyło	 się	 bez	 udziału	 Straży	

Pożarnej	 oraz	 Strażników	 Miejskich,	
gaszono	wielki	pożar,	udzielano	pierwszej	

Piknik rodzinny

Jaskółka – niepokój. „Boże! zdejm 
z mego serca jaskółczy niepokój, daj 
życiu duszę i cel duszy wyprorokuj!” 
(Kordian , Słowackiego).

Jaskółka – ptak nadziei. „Słuszna 
nadzieja wzlata na skrzydłach 
jaskółczych, czyniąc z królów bogów, 
a z prostaczków – królów” (Ryszard 
III,  Szekspira).

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

data Wybrane wydarzenia
22.09.2016 Gala Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” – Wrocław

4.10.2016 Etap szkolny Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
6.10.2016 Herbaciarnia Naukowa, aula PAU, Hanna Polak – reżyser m.in. dokumentu Dzieci z Leningradzkiego
7.10.2016 Jesienne Święto Poetów – wydarzenia organizowane w szkołach i bibliotekach

18.10.2016 Termin nadsyłania relacji z Jesiennego Święta Poetów w szkołach
28.10.2016 Etap wojewódzki Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego

3.11.2016 Jubileuszowa 100. Herbaciarnia Naukowa – ks. Adam Boniecki
18.11.2016 Gala laureatów Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego

1.12.2016 Herbaciarnia Naukowa, aula PAU, Barbara Nawratowicz – Piwnica pod Baranami
5.01.2017 Herbaciarnia Naukowa, salon przy ul. Radziwiłłowskiej
2.03.2017 Herbaciarnia Naukowa, aula PAU – spotkanie niespodzianka
6.04.2017 Herbaciarnia Naukowa, aula PAU – prof. Leszek Balcerowicz

11.05.2017 Herbaciarnia Naukowa, aula PAU – prof. Andrzej Romanowski
1.06.2017 Herbaciarnia Naukowa, Muzealne zakamarki, Spotkanie w Muzeum Historii Fotografii

18.06.2017 Lato czeka – piknik rodzinny w Parku Farmona, ul. Jugowicka 10 c
22.06.2017 Wianki Radziwiłłowskie – spotkanie dla przyjaciół Fundacji

autorką	filmów,	m.in.	Nadejdą lepsze czasy 
i	 Dzieci z Leningradzkiego	(nominacja	do	
Oskara).

Mecenasem	projektów	naszej	Fundacji	jest	Fundator	–	Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona sp. z o.o.

pomocy.	 Kolejka	 do	 jazdy	 na	 kucyku	
nie	 miała	 końca,	 podobnie	 jak	 do	 waty	
cukrowej	 czy	 grilla.	 Po	 raz	 pierwszy	
zawitały	do	nas	pszczółki,	pod	troskliwą	
opieką	fachowca.
Zazdrosnym	 okiem	 na	 nowego	

Mercedesa	patrzyli	ojcowie	dzieci	a	mamy	
„po	 bardzo	 letnich	 cenach”	 kupowały	
kosmetyki	 Laboratorium Kosmetyków 
Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Fundacja „Zawsze Warto” współpracuje	z	Via Cracovia.	
Inny sposób podróżowania. Zapraszamy!


