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MATURA Z ZAPACHEM JAŚMINÓW
W świecie szalonego tempa i galopujących zmian było do 

tej pory kilka punktów stałych, które podkreślały trwałość 
i  niezmienność, jakąś naturalną wręcz cykliczność. Do nich 
niewątpliwie należał majowy termin matur. Trudno było 
wyobrazić sobie zdawanie egzaminów kończących szkołę 
średnią w innym czasie niż podczas pory kwitnienia kasztanów.  
Ten związek natury z pewnym etapem młodości wydawał się 
absolutnie nierozerwalny. Do czasu. Do czasu, gdy świat się 
zatrzymał, ale tylko ten nasz, ludzki świat. Gdy my byliśmy 
zamknięci w domach, odizolowani od świata i siebie nawzajem, 
kasztany zakwitły jak co roku, a las, do którego nie wolno nam 
było wejść, zielenił się i pachniał jak zazwyczaj o tej porze. 

W nowym świecie słowa „zawsze”, „na pewno” straciły 
swą moc. Zastąpiły je „nie wiem”, „być może”, „zobaczymy”. 
Poczucie niepewności i destabilizacji zaatakowały nasze „na 
100 %”. Bo na 100 % nie było pewne, czy i kiedy odbędą się 
matury. Bo na 100 % nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądało 
nasze jutro. Ale na pewno, na 100 % młodzi ludzie odczuwali 
ogromny stres związany ze swoją przyszłością. Brak informacji 
o terminie i kształcie matury generował jeszcze większą 
niepewność, wzmagał poczucie chaosu, już i tak nabrzmiałe od 
lęków o siebie i bliskich. I stwierdzenie, że maturzyści dostali 
czas ekstra na przygotowywanie się do egzaminu, nie zawsze 
chyba pokrywał się prawdą. Bo to, co młodzi dostali ekstra, 

Na VIII Galę projektu w roku 2021  
zaprasza dr h.c. Tadeusz FERENC – Prezydent Miasta Rzeszowa.

Krótkie posłowie

Mimo opóźnień, ograniczeń i wielu utrudnień bardzo wielu 
tegorocznych maturzystów napisało tegoroczne egzaminy 
maturalne znakomicie, na 100 procent.

W grupie osób, które spełniły bardzo surowe kryteria projektu 
„Matura na 100 procent” znalazło się aż 96 osób, znacznie  
więcej zatem niż średnio w sześciu minionych edycjach (58).

to zmęczenie, osamotnienie, izolację od swojego środowiska, 
szkoły, rówieśników, często od nauczycieli, od lekcji. Pokolenie 
zdające maturę w 2020 roku tym bardziej odczuło samotność 
edukacyjną i psychiczną. Konsekwencje tego nie są tak łatwe do 
obliczenia jak wyniki matur. 

O maturze w nowej formule, czyli tak zwanej maturze od 
2015 roku, przestało się mówić „egzamin dojrzałości”, to była po 
prostu matura, egzamin maturalny. Ale wydaje się, że rok 2020 
zmienił i to. Nowa rzeczywistość wymagała nagle od uczniów 
ogromnej dojrzałości, to przyspieszony kurs podejmowania 
decyzji, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych 
i polegania na sobie. Trzeba było przejąć odpowiedzialność za 
siebie, nauczyć się zarządzać czasem, samodzielnie organizować 
sobie pracę czy nawet po prostu znaleźć dla niej miejsce, 
co w  wielu rodzinach w okresie przymusowej kwarantanny 
graniczyło z cudem. 

I nieważne, czy pachniały kasztany, czy akurat jaśminy – 
młodzi ludzie zdali swój egzamin dojrzałości na 100 %. I wcale 
nie chodzi tu tylko o momenty pisania egzaminów w reżimie 
sanitarnym, ale o zachowanie bliskości i odpowiedzialności za 
drugiego człowieka mimo koniecznego dystansu społecznego. 
Pokolenie maturzystów 2020 zdało egzamin ze społecznej 
dojrzałości. A teraz, w tym świecie bardziej chwiejnym niż 
zazwyczaj, będą musieli zaplanować swoją przyszłość. I to tak 
na 100 %...

Katarzyna Kanowska

Najlepsi zdali zatem tegoroczny egzamin podwójnie, z wiedzy 
i ze społecznej odpowiedzialności, zupełnie niespodziewanie 
przywracając pierwotne znaczenie tego egzaminu jako egzaminu 
dojrzałości!

Niech ta dojrzałość już w Was, tegorocznych najlepszych 
polskich maturzystach zostanie, nie zabierając Wam nic 
z młodości, pogody ducha i otwartości na świat i ludzi!

Prezes Fundacji Zawsze Warto



KTO MOŻE ZOSTAĆ LAUREATEM
W naszym projekcie – konkursie to my, organizatorzy, 

docieramy do najlepszych corocznie maturzystów zdających 
egzamin wg kryteriów CKE, to my informujemy o sukcesie i to 
my mamy przyjemność i ogromną satysfakcję słyszeć okrzyki 
radości i zaskoczenia, czasem wywołać łzy wzruszenia.

Corocznie szanse mają wszyscy maturzyści, ale mamy 
świadomość, że poprzeczkę stawiamy wysoko, a spełniający 
kryteria nie osiągają tak znakomitych wyników szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności. To efekt ogromnej pracy, intelektualnego 
potencjału, ale też sprzyjających warunków, pomocy i wsparcia 
rodziny, inspiracji i pomocy szkoły.

Laureaci projektu 2020 (w kolejności alfabetycznej):
Pola Biblis (Gdańskie Liceum Autonomiczne), Jagoda 

Bracha (Prywatne LO im. Królowej Jadwigi, Lublin), Monika 
Dziadkowiec (I LO im. Tadeusza Kościuszki, Myślenice), 
Łukasz Dziedzic (V LO, Kraków), Mieszko Grodzicki (VI LO, 
Radom), Michał Jarosz (I LO, Przemyśl), Michał Kierul (II 
LO, Leszno), Zuzanna Kuffel (Uniwersyteckie LO, Toruń), 
Martyna Leśniak (LO Nr XIV, Wrocław), Kinga Mastej (LO 
Sióstr Prezentek, Rzeszów), Aleksander Mazur (III LO, Dębica), 
Piotr Mendel (III LO, Katowice), Michał Mgeładze-Arciuch (III 
LO, Gdynia), Katzper Michno (V LO, Kraków), Aleksandra 
Musiał (III LO, Konin), Judyta Pacuła (III LO, Gdynia), Natalia 
Piękoś (Technikum nr 7, Nowy Sącz), Michał Radecki (V LO, 
Kraków), Michał Szwej (XIV LO, Warszawa), Nikodem Szynol 
(Niepubliczne LO Fundacji Królowej Św. Jadwigi, Koszarawa), 
Tomasz Ślusarczyk (V LO, Kraków), Jakub Terlikowski (XIV LO, 
Warszawa), Joanna Teysler (I LO, Łódź), Mikołaj Walicki (LO 
Jana III Sobieskiego, Lublin).

STATUETKI JASKÓŁKI
Z Regulaminu projektu (§7 pkt. 3 i 4)
Organizator, raz na trzy lata, przyzna nagrodę specjalną, 

Statuetkę Jaskółki.
Nagrodą honorujemy szkołę, której absolwenci sięgają 

najczęściej po tytuł laureata projektu oraz uczelnię najczęściej 
wybieraną na miejsce studiów przez laureatów projektu „Matura 
na 100 procent”.

Statuetką Jaskółki są honorowani każdorazowo laureaci, którzy 
z wszystkich egzaminów maturalnych osiągają 100 % wyniki.

Laureaci Statuetek Jaskółki

Rok 2016: edycje 2014-2016
•	 V	Liceum	Ogólnokształcące	im.	Augusta	

Witkowskiego w Krakowie (5 laureatów)
•	 Uniwersytet	Jagielloński	(11	laureatów)

Rok 2018:
•	 Weronika	Tupaj,	absolwentka	VI		Liceum	Ogólnokształcącego	

im. Adama Mickiewicza w Krakowie – pierwsza maturzystka 
w historii projektu, która zdała wszystkie swoje egzaminy 
maturalne (10) na 100 procent.

Rok 2019: edycje 2017-2019
•	 V	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 Augusta	 Witkowskiego	

w Krakowie (7 laureatów)
•	 Uniwersytet	Warszawski	(24	laureatów)
•	 oraz	Honorowa	Statuetka	Jaskółki	przyznana	organizatorowi	

corocznych egzaminow maturalnych – Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z okazji jubileuszu dwudziestolecia.

Przyszłym studentom Uniwersytetów Oxford, Cambridge 
i	 Harvard	 rekomendujemy	 wsparcie	 platformy	 Project 
Access powstałej z udziałem naszego laureata 2015 –
Jakuba Łabunia.

Więcej informacji: www.projectaccess.co

Szanowny Panie Prezesie,
Pracownicy Fundacji „Zawsze Warto”,

Panie Marku, Szanowni Państwo, ostatnimi dniami 
„zamęczam” znajomych, opowiadając o Państwa Projekcie, 
działaniach Fundacji, chwaląc się dokonaniem syna, jak 
również chwaląc pracę Pana i całego Zespołu Fundacji. 
W tym duchu i  cały czas pod wrażeniem tych chwil, 
chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie i gorąco podziękować 
za zaproszenie i udział w tej uroczystości, sprawiło nam 
to niesamowitą satysfakcję i napełniło dumą, nie tylko 
z tego czego dokonał nasz syn, ale również z tego, w czym 
mieliśmy okazję, dzięki Panu i Fundacji, uczestniczyć.

Jest takie holenderskie porzekadło „Wystarczająco długo 
bądź normalny, a staniesz się nienormalny (w znaczeniu: 
wyjątkowy)”. Państwa praca, Pana zaangażowanie, 
energia i zapał jest wyjątkowe, większość powiedziałaby 
że nienormalne, ale my uważamy że to właśnie jest 
normalność, to jest świat i rzeczywistość, w której 
chcielibyśmy jak najczęściej uczestniczyć.

Życząc wielu jeszcze sukcesów, zdrowia i satysfakcji 
z wykonywanej misji, pozostajemy z wyrazami szacunku

Rodzice Laureata 2019

Nas, Fundacji, przekonywać do tego, że warto, że... Zawsze 
Warto nie trzeba. Cieszy nas jednak każdy sygnał potwierdzający, 
że to co robimy ma sens, że ktoś to zauważa, docenia, że dla 
kogoś jest to ważne.

Powyższy list, to jeden z takich sympatycznych dla nas 
sygnałów. Dziękujemy!

Abiturient – osoba, która ukończyła pewien etap 
edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej 
w skład systemu oświaty, jednak nie uzyskała dyplomu, 
w odróżnieniu od absolwenta, który dyplom posiada.

Matura (łac. maturus „dojrzały”) – egzamin 
dojrzałości, rodzaj egzaminu końcowego polegającego na 
sprawdzeniu i ocenie poziomu wykształcenia ogólnego, 
przeprowadzany na zakończenie szkoły średniej.

Absolwent (z łac. absolvens „kończący”) – osoba, 
która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce 
organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty.



STYPENDIUM JASKÓŁKI
 Przygotowując się w czerwcu 2018 roku do Gali w Lublinie 

dowiedzieliśmy się o śmierci Damiana Płócienniczaka, laureata 
„Matury na 100 procent” z 2017 roku.

Wiadomość jak grom z jasnego nieba. Dobrze pamiętaliśmy 
niezwykle eleganckiego, bardzo elokwentnego młodzieńca 
o  społecznikowskiej pasji, o której z zapałem opowiadał nam 
podczas spotkania na Gali w Warszawie. 

Damian podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Nie ukończy, bo życie jest nieprzewidywalne. 
Nawet młodość i perspektywy nie dają gwarancji.

Tak jak zaistniał w naszym życiu od momentu spotkania 
w 2017 roku, tak chcemy, aby nadal był z nami – w naszej pamięci 
i w działaniu. 

Z inicjatywy Koleżanek i Kolegów Damiana, laureatów 
„Matury na 100 procent”, powstał pomysł, jak próbować wygrać 
z przeznaczeniem. Młodzi ludzie postanowili utworzyć specjalne 
stypendium z dowolnych darowizn laureatów projektu. 

Ideę całym sercem wspiera Fundacja „Zawsze Warto” oraz 
Rodzice Damiana, zaskoczeni i pełni uznania dla Kolegów Syna 
za ich niezwykłą inwencję i wrażliwość, wdzięczni za inicjatywę.

W ankiecie, którą wypełniają wszyscy laureaci kolejnych 
roczników, Damian napisał, że bardzo wcześnie zaczął szukać 
odpowiedzi na pytania, „kim jestem?”, „skąd pochodzę?”, „co 
mnie ukształtowało?”, „dlaczego dziś żyję tak, a nie inaczej?” – 
rozważania te snuł w kontekście nie tylko osobistym, „ale także 
znacznie szerszym – społeczności lokalnej, narodowej, globalnej”.

KAŻDY MA SZANSĘ
Większość z laureatów studiuje kierunki humanistyczne,  

inni – nauki przyrodnicze, ekonomiczno-społeczne oraz 
techniczne.

Przygotowując projekt, byliśmy pełni obaw, że najlepszymi 
zostaną ci, którzy znad książek głowy nie podnoszą a swoje 
osiągnięcia zawdzięczają nauce w najlepszych polskich liceach.

Tak jednak zdecydowanie nie jest. 
Po siedmiu edycjach wiemy już, że z najlepszych liceów 

pochodzi około 30 %, pozostali są mocno „rozrzuceni” na 
mapie polskiej edukacji. Wywodzą się często z niewielkich miast 
a nawet gmin, głównie ze szkół publicznych, ale też społecznych 
i prywatnych.

Źródłem i podstawą ich sukcesu jest zatem, można 
przypuszczać, przede wszystkim ich potencjał intelektualny, 
indywidualne pasje i życiowe zaciekawienie oraz konsekwencja.

Szkoła ten potencjał pielęgnuje, czasem ukierunkowuje 
i wspomaga. Ważne, by – jak często sami mówią maturzyści – 
im nie przeszkadzała. Wszyscy młodzi zwracają jednak uwagę 
na swoich nauczycieli – mistrzów, którzy ich swoją wiedzą 
i determinacją ujęli a zaangażowaniem do pracy mobilizowali.

Szkoły, z których pochodzi najwięcej Laureatów (2014-2020)

V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie 16
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 8
XIII LO w Szczecinie 7
XIV LO im. St. Staszica w Warszawie 6
Gdańskie Liceum Autonomiczne 5
LO Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu 4
LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu 3
I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie 3
  

UCZELNIE WYŻSZE, ŚRODOWISKO AKADEMICKIE
Chcieliśmy zwrócić uwagę środowiska akademickiego na 

potencjał tych młodych ludzi a także zaprezentować ofertę 
uczelni otwartych na pasje i zainteresowania swoich studentów, 
rozwijających wciąż nowe kierunki, nowatorskie formy 
studiowania oraz łączenia tego z praktyką.

Corocznie rekomendujemy polskim i zagranicznym uczelniom 
laureatów naszego projektu podejmujących studia na pierwszym 
roku, przedstawicieli uczelni zapraszamy na Gale finałowe.

Jest standardem, że na rekomendacje niezwykle ciepło 
i  z  zainteresowaniem reagują uczelnie zagraniczne, deklarując 
otoczenie tych niezwykle zdolnych młodych ludzi specjalną 
opieką. Mamy potwierdzenie, że tak się rzeczywiście dzieje.

Pozostajemy z nadzieją, że również dla uczelni krajowych jest 
to ważna informacja.

Mamy bowiem przekonanie, że zabiegając o coraz wyższe 
miejsca w europejskich i światowych rankingach szkół wyższych, 
budujących pozycję i prestiż, a co za tym idzie przyciągających 
na studia młodych ludzi z innych krajów, nie może umknąć 
uwagi uczelni potencjał najlepszych z najlepszych rodzimych 
studentów, wszak to oni już wkrótce stanowić będą o pozycji 
polskiej nauki w świecie.

Gdzie studiują nasi Laureaci (2014-2020)

Uniwersytet Warszawski 37
Uniwersytet Jagielloński 29
University	of	Oxford 10
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 8
Akademia	Górniczo-Hutnicza 8
University	of	Cambridge 7
Warszawski Uniwersytet Medyczny 5

Mamy nadzieję, że Stypendium im. Damiana Płucienniczaka 
wyzwoli w nas wszystkich podobne pytania i skłoni do szukania 
na nie odpowiedzi w równie szerokim kontekście, świadczącym 
o wielkiej ludzkiej odpowiedzialności.

KLUB „NA 100 PROCENT”
Od pierwszej edycji konkursu wszyscy jego laureaci stają się 

automatycznie członkami klubu laureata „Matury na 100 procent”.
Dziś, po kilku już latach od powstania jest Klub płaszczyzną 

dowolnej, przyjaznej współpracy i kontaktów dla naszych „Jaskółek”, 
jak zwykliśmy nazywać laureatów projektu. Z przyjemnością 
obserwujemy kontakty Jaskółek, zachęcając i wspierając wszelkie 
formy współdziałania.

Dla tych którzy studiują w Krakowie w pierwszych dniach 
października organizujemy wspólne śniadania w siedzibie Fundacji.

Po tegorocznej VII edycji jest już Was – laureatow 156, to 
imponująca siła pasji, wiedzy i niobojętności na otoczenie. 
Wspieramy Was w każdej formie aktywności i działania, na rzecz 
wzajemnej integracji i współpracy.

Mentorem przedsięwzięcia i opiekunem z ramienia Fundacji jest 
Pani Katarzyna Kanowska, współprowadząca coroczne spotkania 
galowe.

Liczymy bardzo na zaangażowanie oraz kreatywność zespołu 
w budowaniu więzi klubowej a także aktywności na rzecz 
dotychczasowych i przyszłych laureatów i finalistów.



FUNDACJA „ZAWSZE WARTO” 
Ogólnopolski Projekt „Matura na 100 procent” jest jednym 
z  kilku autorskich projektów, poprzez które Fundacja realizuje 
statutową misję szeroko rozumianej edukacji humanistycznej 
i społecznej adresowaną do młodzieży.
Innymi, znaczącymi dla nas projektami, również o zasięgu 
ogólnopolskim są:
•	 Dyktando	Niepodległościowe	„Po	polsku	o	historii”,	

realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistow
•	 Herbaciarnia	Naukowa	–	wspólnie	z	Polską	Akademią	

Umiejętności
•	 Poetyckie	Jaskółki	–	coroczny	ogólnopolski	konkurs	

poetycko-plastyczny 
Fundacja prowadzi również: niedzielne Poranki muzyczne 
dla mieszkańców Krakowa, Muzyczną Akademią Malucha czy 
Śniadania z Profesorem.
Jesteśmy otwarci na każdy nowy pomysł, szczególnie, gdy jest 
adresowanych dla ludzi młodych, gdy promuje rozwój pasji 
i zainteresowań oraz współpracę wielu instytucji.

Fundacja „Zawsze Warto”   |   Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8
www.zawszewarto.pl   |   tel. 12 422 05 79   |   biuro@zawszewarto.pl

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

To firma rodzinna o ponad 20-letniej tradycji. Producent znanych i cenionych kosmetyków, 
wykorzystujących odżywczą moc naturalnych składników roślinnych i ziołowych. 

To również zaangażowane społecznie przedsiębiorstwo aktywnie działające na rzecz swojego otoczenia, 
szczególnie dzieci i młodzieży.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym m.in.: 
Gazeli Biznesu, Solidnej Firmy, konsumenckiego Lidera Jakości. W 2012 roku firma otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę 
Gospodarczą Prezydenta RP za Ład Korporacyjny i Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. 

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA jest także 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. W 2015 roku firma otrzymała tytuł Filantropa Krakowa.

WARTO WIEDZIEĆ
Od 2014 roku, kiedy to zainaugurowaliśmy projekt „Matura 

na 100 procent” egzamin maturalny wg kryteriów CKE zdawało 
łącznie 1 840 313 uczniów.

Kryteria regulaminowe projektu-konkursu spełniło w tym 
czasie 448 maturzystów. Spośród tej grupy Kapituła wyłoniła 
w minionych edycjach 156 laureatów, najlepszych z najlepszych.
•	 W	tej	grupie	55,8%	to	kobiety,	44,2%	to	mężczyźni.
•	 Liczba	finalistów	i	laureatów	wg	województw:	dolnośląskie	

– 34 finalistów (*w tym 13 laureatów), kujawsko-pomorskie 
– 22 (*9), lubelskie – 31 (*9), lubuskie – 5 (-), łódzkie – 
14 (*6), małopolskie – 78 (*37), mazowieckie – 82 (*25), 
opolskie – 8 (*4), podkarpackie – 20 (*5), podlaskie – 16 
(*4), pomorskie – 33 (*15), śląskie – 51 (*11), świętokrzyskie 
- 11 (*2), warmińsko-mazurskie – 3 (-), wielkopolskie – 19 
(*7), zachodniopomorskie – 20 (*9).

•	 Najważniejszym	wydarzeniem	projektu	był	ogromny	sukces	
laureatki z roku 2018. To Weronika Tupaj, absolwentka VI LO 
w Krakowie. Weronika jako jedyna spośród maturzystów 
lat 2014-2020 zdała wszystkie egzaminy maturalne na 100 
procent.

•	 Do	 najciekawszych	 kierunków	 studiów,	 które	 podjęli	 nasi	
laureaci należą bez wątpienia aeronautyka, historia sztuki, 
aktorstwo, sinologia.

•	 W	 roku	 2020	 ogromny	 sukces	 osiągnęła	 Natalia	 Piękoś,	
absolwentka nowosądeckiego Technikum nr 7 w Zespole 
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. 
Gen Józefa Kustronia, wpisując się ze swoimi znakomitymi 
wynikami maturalnymi do grona najlepszych z najlepszych 
maturzystów 2020 - laureatów projektu.

•	 Zdać	 wszystkie	 egzaminy	 maturalne	 na	 100	 procent	 to	
sukces niebywały, ale zdając 10 egzaminów, 9 zdać na 100 
a  jeden na 87 % to pech niezwykły, bo z takim wynikiem 
nie zostaje się nawet finalistą. To najlepsza rekomendacja 
dla naszych laureatów spełniających wyśrubowane kryteria  
„Matury na 100 procent”.

Laureat – z łacińskiego laureatus – to najpierw 
ktoś, kto został odznaczony laurem za zwycięstwo 
w jakimś konkursie, np. sportowym lub poetyckim. 
Później znaczenie tego słowa rozszerzyło się na osoby, 
które zostały nagrodzone w konkursie lub zawodach, 
niekoniecznie jednak ich zwycięzców.

Zespół tworzący Fundację to osoby reprezentujące środowisko 
krakowskiej kultury, sztuki, nauki, edukacji i biznesu – 
wszystkich łączy wola działania pro publico bono i doświadczenie 
wieloletniej współpracy. 
Działalność Fundacji jest możliwa dzięki konsekwentnemu 
wsparciu naszego Fundatora – Laboratorium Kosmetyków 
Naturalnych Farmona Sp. z o.o.
Naszymi głównymi partnerami w realizacji najważniejszych 
projektów są: Polska Akademia Umiejętności, Państwowa 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina 
w Krakowie oraz Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie.
Współpracujemy też ze Społecznym Instytutem Wydawniczym 
ZNAK, Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Fundacją 
Wisławy Szymborskiej.
Korzystamy również ze wsparcia uzyskanego w konkursach 
grantowych oraz środków z tytułu 1% odpisu podatkowego. 
Od 2018 mamy bowiem statut Organizacji Pożytku Publicznego 
(OPP).


