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FUNDACJA „ZAWSZE WARTO” 

Zespół tworzący Fundację to osoby reprezentujące środowisko krakowskiej kultury, sztuki, nauki, edukacji i biznesu – 
wszystkich nas łączy wola działania pro publico bono i doświadczenie wieloletniej współpracy. 

Nasza działalność jest możliwa dzięki ciągłej pomocy naszego Fundatora – Laboratorium Kosmetyków Naturalnych 
Farmona Sp. z o.o., a realizowane przez nas projekty z zakresu szeroko pojmowanej edukacji humanistycznej, społecznej 
i kulturowej korzystają również z oferty grantowej i dotacji sponsorów.

Naszymi głównymi partnerami w realizacji podstawowych projektów są: Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie 
Polonistów w Krakowie oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

NOWY ROK SZKOLNY, NOWE WYZWANIA
     

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

SIERPIEŃ 2017

Serdecznie witamy po okresie, mamy nadzieję, miłego 
i owocnego wakacyjnego wypoczynku całą społeczność szkolną, 
szczególnie tych wszystkich, z którymi mieliśmy okazję się 
spotkać w czasie realizowanych przez naszą Fundację w ubiegłym 
roku szkolnym projektów.

To ogromna już rzesza uczniów i nauczycieli (ok. 20 000 
uczestników) przede wszystkim z Małopolski, ale i sąsiednich 
województw, a w przypadku projektu „Matura na 100 procent” 
z całej Polski.

W nowym roku z radością powitamy kolejnych uczestników 
naszych spotkań, konkursów, koncertów i innych wydarzeń 
edukacyjnych, a wszystkim Państwu życzymy wytrwałości oraz 
pasji i zaciekawienia tak ważnych dla osobistego rozwoju.

Z największą przyjemnością zapraszamy do udziału 
w planowanych projektach, tych stałych i tych, które będą w tym 
roku nowościami:

– XI edycji Herbaciarni Naukowej (wśród naszych gości  
będą m. in.: dr Michał Rusinek, dr inż. Michał Krupiński, 
prof. Jerzy Stuhr, prof. Jan Miodek)

– V edycji (mały jubileusz) Dyktanda Niepodległościowego 
„Po polsku o historii”.

Finałowa Gala odbędzie się w siedzibie NBP przy ulicy Basztowej, 
a partnerem medialnym jest Radio Kraków. W tym roku dołączy 
też do nas młodzież z województwa śląskiego!

– III edycja Jesiennego Święta Poetów
Będą, jak w latach ubiegłych, szkolne happeningi, konkurs 
poetycki oraz drugi tomik Poetyckich Jaskółek, który otworzy 
wiersz naszej noblistki Wisławy Szymborskiej udostępniony 
dzięki uprzejmości Fundacji Wisławy Szymborskiej.
6 października (2017) na domu rodzinnym pp. Szymborskich 
dzięki uprzejmości obecnych gospodarzy – Państwa Elżbiety 
i Jana Pindlów i inicjatywie naszej Fundacji odsłonimy tablicę 
pamiątkową dedykowaną pamięci Noblistki. Partnerem 
przedsięwzięcia jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.
 

Będzie ponadto konkurs teatralny – już jesienią oraz konkurs 
fotograficzny na wiosnę.

Zapraszamy też wszystkich, już od października, na niedzielne 
poranki muzyczne w naszym Salonie Radziwiłłowskim, do 
Galerii Sztuki „U Mikołaja” i na wiele innych wydarzeń, 
konkursów i koncertów.
Z radością powitamy każdego wolontariusza chcącego 
współuczestniczyć w przygotowaniu i poprowadzeniu naszych 
projektów!

Najważniejsze projekty edukacyjne

– HERBACIARNIA NAUKOWA – XI edycja
– V MAŁOPOLSKIE DYKTANDO 

NIEPODLEGŁOŚCIOWE „Po polsku o historii” 
– MATURA NA 100 PROCENT – IV edycja
– JESIENNE ŚWIĘTO POETÓW – III edycja
– KONKURSY DLA UCZNIÓW

• Konkurs poetycki „Poetyckie jaskółki”
• Konkurs teatralny
• Konkurs fotograficzny

– GRANTOWE PROJEKTY EDUKACYJNE

Jaskółka jest symbolem wiosny, radości, pogody ducha, 
pracowitości, pilności. Często symbolizuje wolność oraz 
tęsknotą za wolnością.
Jaskółka – ptak nadziei. „Słuszna nadzieja wzlata 

na skrzydłach jaskółczych, czyniąc z królów bogów, 
a z prostaczków – królów” (Ryszard III,  Szekspira).



HERBACIARNIA NAUKOWA 

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.

O randze naszych spotkań najlepiej zaświadczają nazwiska 
naszych Gości, byli śród nich m.in. prof. Franciszek Ziejka, 
prof. Michał Rożek, Anne Hall – Konsul Generalna USA, prof. 
Krzysztof Globisz, Anna Dymna, Krzysztof Kozłowski, prof. 
Grzegorz Kołodko, prof. Jerzy Vetulani, Sabina Baral, prof. 
Leszek Balcerowicz i wiele innych znakomitych postaci.

Jesienią 2016 roku odbyło się 100. jubileuszowe spotkanie 
Herbaciarni Naukowej. Gościem specjalnym był ks.  Adam 
Boniecki.

Wykład poprzedziło spotkanie „przy herbacie” z naszymi 
znakomitymi gośćmi – wykładowcami. Były podziękowania, 
były też wręczane „złote filiżanki”.

Wśród tegorocznych wykładowców znajdą się m. in.: dr Michał 
Rusinek, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Stuhr. 

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  
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 
Chopina, która jest naszym Partnerem w  realizacji tego 
przedsięwzięcia.

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.

JESIENNE ŚWIĘTO POETÓW

Tradycyjnie, w okolicach 8 października (tym razem w dniach 
6-8.10.2017) planujemy świętować obecność wśród nas poetów 
i poezji.

Do przeżywania tego wydarzenia zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych – nauczycieli, bibliotekarzy, szkoły, domy kultury.

Naszym partnerom proponujemy pod rozwagę i dla inspiracji 
takie formy organizacji Święta jak:

– szkolny wieczór poetycki, happening klasowy, szkolny 
inspirowany wierszem lub promujący czytanie poezji, 
czytanie/recytacja wierszy w klasach, bibliotekach

– wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej 
poświęconego poezji

– promowanie poezji tworzonej przez uczniów
– inne działania na terenie szkoły lub biblioteki mające 

na celu poznawanie i promowanie lokalnej kultury
– udział w konkursie poetyckim.

Każde, choćby najmniejsze nawet wydarzenie kulturalne, 
które wyzwoli w nas poetycką wrażliwość i refleksję, będzie 
cenne i potwierdzi, że czytamy, że rozumiemy, że czasem sami 
z trudną sztuką poezji się zmierzamy.

Z radością zamieścimy na stronie organizatorów projektu 
nadesłane relacje – wystarczy przesłać link do materiału 
zamieszczonego na stronie internetowej szkoły, biblioteki czy 
domu kultury. Najciekawsze wydarzenia nagrodzimy.

Na materiały czekamy do 16 października 2017 pod adresem:
edu@zawszewarto.pl

Podobnie jak w roku ubiegłym podsumowaniem konkursu 
poetyckiego będzie kolejny Tomik Poetyckich Jaskółek.

Nasze Jesienne Święto Poetów zbiega się w tym roku z Nocą 
Poezji 2017. Przygotowujemy z tej okazji również my małe 
niespodzianki.

Niech piątek 6 października i kolejne dni będą w Krakowie 
i Małopolsce prawdziwym Świętem Poetów i Poezji.

W pierwszej (2014) edycji wyłoniliśmy 11 laureatów, w drugiej 
(2015) wybraliśmy 21 a w ubiegłorocznej 25 najlepszych 
maturzystów.

Ostatnia Gala projektu (2016), na zaproszenie Prezydenta 
Miasta odbyła się we Wrocławiu. 

W czasie wrocławskiej uroczystości obok nagród i stypendiów 
dla laureatów wręczyliśmy też Statuetki Jaskółki, dla szkoły 
ponadgimnazjalnej, której absolwenci najczęściej byli laureatami 
konkursu w latach 2014-2016 (otrzymało ją V Liceum 
Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie) oraz 
uczelni wyższej, która była przez naszych laureatów wybierana 
najczęściej jako miejsce swoich studiów. Zdobywcą tej statuetki 
został Uniwersytet Jagielloński.

Gala IV edycji projektu, na zaproszenie Pana Adama 
Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, odbędzie się 
21września 2017 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.



AKADEMIA WIEDZY KRK

Akademia Wiedzy KRK to ciekawa propozycja edukacyjna 
przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Akademia to 
kursy, warsztaty i spotkania o charakterze interdyscyplinarnym, 
rozwijającym realizowane w oparciu o dziedzictwo kulturowe 
Krakowa i Małopolski. Oto nasze propozycje: 

– PRZYGODY MIESZKA NA KRAKOWSKICH 
ŚCIEŻKACH – zajęcia kreatywne dla dzieci młodszych 
(6-9 lat) 

– SPACERY HISTORYCZNE I WYCIECZKI (np. Tadeusz 
Kościuszko w Krakowie/Małopolsce, trasy kulturowe) 
na zamówienie grup 

– KRAKÓW NA MAPIE MYŚLI – treningi uczenia się 
i zapamiętywania (SP – gimnazjum) 

– M JAK MATURA – kursy na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym. 

Kolejne grupy kursowe/warsztatowe otwierane są w systemie 
naboru ciągłego po ustaleniu dogodnego dla wszystkich terminu. 

KLUB Akademii Wiedzy KRK to cykliczne, otwarte spotkania 
dla Nauczycieli i Rodziców zawsze w trzeci czwartek miesiąca. 
Spotkania to okazja do poznania ciekawych propozycji z zakresu 
kultury, nauki, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń. 
W ten sposób pragniemy budować społeczność zainteresowaną 
potencjałem miasta i regionu, w którym żyją.

Organizatorem zajęć w Akademii Wiedzy 
KRK jest Fundacja „Zawsze Warto”. Partnerem 
Akademii Wiedzy KRK jest Via Cracovia Inny 
Sposób Podróżowania.

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli  
do lektury naszej propozycji! 

Zawsze warto uczyć się więcej, ciekawiej, skuteczniej!

V Małopolskie Dyktando  
Niepodległościowe  

„Po polsku o historii”
dla uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku 
szkolnym 2017/2018

Jesienią 2017 roku odbędzie się piąta 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. W roku 2016 Dyktando napisało prawie 16 tysięcy 
uczniów z 506 szkół! Szczegółowy terminarz V MDN zostanie 
ogłoszony w pierwszych dniach września br. Autorami tekstów 
dyktanda są nauczyciele ze Stowarzyszenia Polonistów – 
współorganizatora konkursu. 

Niespodzianki dla uczestników przygotowuje Narodowy Bank 
Polski – Partner Konkursu, Radio Kraków – Patron medialny 
Konkursu oraz nasz niezawodny Fundator – Laboratorium 
Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. 

NOWE PROJEKTY FUNDACJI

CENTRUM ZIMBARDO

Centrum Zimbardo przy Fundacji „Zawsze Warto” to miejsce 
i przestrzeń promocji i wymiany dobrych praktyk w zakresie 
Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (z ang. HIP) autorstwa prof. 
Philipa Zimbardo.

Projekt wykorzystując doświadczenie najnowszej psychologii 
społecznej skierowany jest do dzieci, młodzieży i wszystkich 
dorosłych. Projekt to część edukacji społecznej, obywatelskiej, 
podnosi wiedzę i samoświadomość uczestników oraz rozwija 
moralnie.

Idea projektu HIP bezpośrednio związana jest z misją Fundacji 
„Zawsze Warto”. 

Zadania Centrum: 
1. Organizacja licencjonowanych SZKOLEŃ DLA 

NAUCZYCIELI poświęconych modułom: Efekt biernego 
widza i Kształtowanie nastawienia rozwojowego 

2. Prowadzenie KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI: 
Edukacja społeczna i wolontariat – dobre praktyki.  
(90 min.)

Szkolenia prowadzą certyfikowani Trenerzy Edukacji HIP.
3. Organizacja cyklicznych spotkań i seminariów dla 

nauczycieli realizujących projekt z uczniami w celu 
doskonalenia i wymiany dobrych praktyk. 

4. Organizacja wydarzeń i realizacja projektów odwołujących 
się bezpośrednio do idei HIP, czyli aktywizujących 
indywidualnie i społecznie. 

Informacje szczegółowe: 
edu@zawszewarto.pl; tel. 517 726 638

Konkurs w 2017 roku realizujemy w ramach projektu 
„Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny” przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronat  Honorowy:  
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Honorowy Patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty

W tym roku przygotowujemy się do współorganizacji edycji 
śląskiej Dyktanda Niepodległościowego. Naszym partnerem 
w przygotowaniu Dyktanda będzie Katolickie Stowarzyszenie 
Wychowawców. 

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



Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie jest 
FUNDATOREM Fundacji „Zawsze Warto”.

Farmona to firma rodzinna o 20-letniej już tradycji, producent znakomitej jakości kosmetyków 
naturalnych, ale też zaangażowane społecznie przedsiębiorstwo aktywnie działające na rzecz swojego 

otoczenia, a szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. 
FARMONA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym m.in.: dwunastokrotnym laureatem Gazeli Biznesu, 

jedenaście razy została nagrodzona tytułem Solidnej Firmy, otrzymała brązowy medal Konsumencki Lider Jakości 2015. Business 
Centre Club uhonorował Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona tytułem „Firmy Dobrze Widzianej 2015”. W 2012 roku 
firma otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP za Ład Korporacyjny i Społeczną 
Odpowiedzialność Biznesu. Jest wreszcie FARMONA fundatorem corocznych stypendiów dla najlepszych 
polskich maturzystów, laureatów konkursu „Matura na 100 procent”, wspiera i kibicuje Fundacji w realizowanych 
przez nią projektach z zakresu edukacji humanistycznej i obywatelskiej adresowanych do młodzieży. 

Firma FARMONA uzyskała również tytuł FILANTROP KRAKOWA 2015.

Kalendarium wydarzeń IX 2017 – I 2018
1-29.09.2017 Rejestracja szkół do V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego

2.09.2017 Lekcje kultury bocheńskiej – weekend z zabytkami
21.09.2017 Matura na 100 procent – Gala IV edycji, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

5.10.2017 Herbaciarnia Naukowa, siedziba Fundacji, Radziwiłłowska 23/8 – Agnieszka Konior
6.10.2017 Jesienne Święto Poetów
6.10.2017 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Wisławie Szymborskiej, Radziwiłłowska 29

10.10.2017 Etap szkolny V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
15.10.2017 Poranki muzyczne – godz. 11.00, siedziba Fundacji, Radziwiłłowska 23/8
19.10.2017 Herbaciarnia Naukowa, Zespół Szkół w Wodzisławiu – prof. Anna Lutosławska

7.11.2017 Etap wojewódzki V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
9.11.2017 Herbaciarnia Naukowa, siedziba Fundacji, Radziwiłłowska 23/8 – Antoni Kroh

13.11.2017 Małopolskie Dyktando Niepodległościowe dla Dorosłych, Radio Kraków, Al. Słowackiego 22
17.11.2017 Gala laureatów V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego, gmach NBP, ul. Basztowa 20
19.11.2017 Poranki muzyczne – godz. 11.00, siedziba Fundacji, Radziwiłłowska 23/8
24.11.2017 Koncert z okazji Święta Niepodległości, Kościół św. Mikołaja, ul. Kopernika 9

7.12.2017 Herbaciarnia Naukowa, aula PAU – dr Michał Rusinek
17.12.2017 Poranki muzyczne – godz. 11.00, siedziba Fundacji, Radziwiłłowska 23/8

4.01.2018 Herbaciarnia Naukowa, aula PAU – prof. Marek Grzegorzewski
26.01.2018 Noworoczny Koncert Kolęd, Kościół św. Mikołaja, ul. Kopernika 9

GRANTOWE PROJEKTY EDUKACYJNE

LEKCJE KULTURY BOCHEŃSKIEJ  
– Weekend z zabytkami 2017
Patronat honorowy Starosty Bocheńskiego

Projekt edukacyjny promujący kulturę regionu, wspierający 
integrację, a jednocześnie związany z kultywowaniem tradycji 
lokalnej adresowany głównie do dorosłych, w tym nauczycieli.

Zaplanowane na wrześniową sobotę (2.09.2017) wydarzenie 
kulturalne to objazdy, zwiedzanie i warsztaty. Zapraszamy do 
lektury materiałów projektowych!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym  
Powiatu Bocheńskiego

KOLONIE JÓZEFA
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 powiecie nowosądeckim prowadzić inwentaryzację zabudowy 
typowej dla tzw. kolonistów niemieckich oraz w różnej formie 
poznawać i popularyzować to dziedzictwo kulturowe regionu. 
Pierwszy obóz odbył się w lipcu w Gołkowicach Górnych.

Wolontariusze poprowadzą także zajęcia dla dzieci oraz 
przygotują publikację elektroniczną z wykorzystaniem nagrań, 
fotografii i questów. 

 
Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa


