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Szanowni Państwo,  

 

Mamy przyjemność ponownie zaprosić do uczestnictwa  w 7. Międzynarodowym Konkursie 

Historycznym „Śląskie Zamki i Pałace”  adresowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i 

uczniów klas 1 i 2 szkół ponad gimnazjalnych z  Polski, Czech i Niemiec. Celem konkursu 

jest propagowanie wiedzy o regionie poprzez ukazanie  piękna i rozmaitości Śląskich 

Zamków i Pałaców, które to budowle związane są ściśle z historią  tej ziemi.  

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: 

prof. dr hab. Marek Masnyk  – JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego 

prof. dr hab. Aleš Zářický – Dziekan Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu  

w Ostrawie 

dr hab. Tomasz Ciesielski prof. UO – Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 

dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki – kierownik działu programowego Centrum Kultury 

Śląskiej 

mgr Sławomir Oxenius – wykładowca Uniwersytetu w Passau 

Guenter Boehm – genealog, przedstawiciel rodu przedwojennych właścicieli Pałacu Jedlinka 

- New York, USA 

Leszek Orpel – Burmistrz miasta Jedlina – Zdrój 

Joanna Lamparska – dziennikarka, podróżniczka, pisarka 

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Finał odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 

roku  w pałacu Jedlinka w Jedlinie - Zdroju.  

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w postaci  tygodniowego pobytu  z  wyżywieniem 

w hotelu Jedlinka dla 2 osób z atrakcjami oraz sprzęt elektroniczny dla szkoły.  

II i III miejsce weekendowy pobyt z wyżywieniem w hotelu Jedlinka dla 2 osób z atrakcjami.  

Na finał zapraszamy ucznia wraz z nauczycielem prowadzącym (opiekunem), koszty dojazdu 

i  zakwaterowania pokrywa organizator. W trakcie finału przewidujemy liczne atrakcje dla 

uczestników . 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, a w przypadku wątpliwości prosimy 

o  kontakt e-mail: arkadiusz.dudek@landl.com.pl , telefon: 502 246 580.  

Do niniejszego pisma dołączamy regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.  

 

 

Dr Dariusz Woźnicki  

Dyrektor Zespołu Pałacowo-Hotelowego JEDLINKA  
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