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ORGANIZATORZY I ADRES KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ 
 

Organizatorami konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe  

„Po polsku o historii”  

są  

Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”. 

Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez  

Małopolskiego Kuratora Oświaty.  

 

Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest biuro Fundacji. 

Fundacja „Zawsze Warto”  

31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8.  

 

 

                  

 
 
 
 
 
Fundacja „Zawsze Warto” powstała w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest 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. Fundacja pragnie wspierać wszelkie formy 
edukacji i aktywności służące ogólnemu dobru. Jej zamierzeniem jest także promowanie działań, które 
podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową. Cel Fundacji to 
wzmacnianie społecznego zaufania, zrozumienia oraz otwartości na dialog i porozumienie.  
 



 
 
Projekty edukacyjne Fundacji:  
- Herbaciarnia Naukowa - otwarte wykłady i konkursy dla uczniów  
- III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”  
- Matura na 100 procent 
- Konferencje dla nauczycieli  
- Konkursy, warsztaty i projekty historyczno-kulturowe dla uczniów i nauczycieli  
- Jesienne Święto Poetów (od 2015)  
- Koncerty muzyki poważnej.  
 
STOWARZYSZENIE POLONISTÓW to organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych 
nauczycieli polonistów pracujących i emerytowanych; działa od ponad 10 lat. Siedzibą Stowarzyszenia 
jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne 
adresowane do uczniów i nauczycieli.  
 
Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako 
JĘZYKA NARODOWEGO poprzez różne formy aktywności. Rokrocznie od 2006 r. Stowarzyszenie 
Polonistów organizuje w Krakowie etap regionalny oraz jest współorganizatorem eliminacji finałowych 
w Katowicach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha 
Korfantego. Rokrocznie także organizuje Salony Polonistyczne, spotkania warsztatowe dla 
polonistów i sympatyków. W listopadzie 2013 r. Stowarzyszenie współorganizowało Kongres 
Dydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki UJ.  
Rokrocznie, od 2013 roku, członkowie Stowarzyszenia są autorami tekstów dyktand i innych 
materiałów wykorzystywanych w czasie Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po 
polsku o historii”. W ramach projektów grantowych Stowarzyszenie promuje kulturę lokalną np. w 
formie zadania „Letni dzień w Krakowie” w ramach bonu edukacyjnego Województwa 
Małopolskiego. Członkowie Stowarzyszenia współorganizują również konkursy i projekty historyczno-
kulturowe prowadzone przez Fundację „Panteon Narodowy” (2005- 2015) i Fundację „Zawsze 
Warto”.  

 
 
 
 

WSPÓŁORGANIZATOR 

 III Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego  
„Po polsku o historii”  

„Cricoteka” Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie. 

   



 

PARTNERZY  
III Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego  

„Po polsku o historii” 
 
 

     
 
 
 
 
 

Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" 
 
 
 
 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY ETAPU REJONOWEGO I 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

     
 
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”  
www.mec.edu.pl  
Istniejące od 1998 roku stowarzyszenie zajmuje się m.in. edukacją historyczną, patriotyczną i 
obywatelską młodzieży oraz działalnością wydawniczą.  



 
W ramach prowadzonych działań realizowane są m. in. projekty: 
• „Młodzież pamięta” z „Tramwajem patriotycznym” (od 2002 r.)  
• Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 r.)  
• Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.)  
• Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora (od 2015 r.)  

     
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana  
www.cmjordan.krakow.pl  
 
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to publiczna placówka wychowania pozaszkolnego, 
działająca w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy największym młodzieżowym domem kultury w 
Małopolsce. Od 1952 roku wspieramy krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym 
zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: pogłębianiu zainteresowań, pielęgnowaniu 
pasji, rozwijaniu talentów. W naszej ofercie znajdują się między innymi zajęcia muzyczne, taneczne, 
plastyczne, teatralne, filmowe, sportowe, naukowe oraz z zakresu edukacji obywatelskiej. W ciągu roku 
organizujemy ponad 150 wydarzeń artystycznych, naukowych i sportowych, a w czasie ferii zimowych 
oraz wakacji proponujemy młodym krakowianom obozy, wycieczki, całodzienne zajęcia świetlicowe i 
bezpłatne warsztaty otwarte. 
 


