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          Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość –Tarnawa” 

ogłasza  

Konkurs z nagrodami pod nazwą: 

„Napisz list do - Kapsuły czasu” 
 

        Temat konkursu: „Napisz list do - Kapsuły czasu”. 

 

List do kapsuły czasu to list do przyszłych pokoleń, którego treść powinna zawierać 

istotne naszym zdaniem informacje dotyczące teraźniejszości, które za kilkadziesiąt 

lub kilkaset lat po otwarciu kapsuły mogą stanowić cenne informacje dla tych osób 

które odnajdą i otworzą kapsułę. 
 

       Konkurs organizowany jest z okazji minionej rocznicy(w 2012r.) 600-lecia pierwszej 

wzmianki o miejscowości Tarnawa oraz 1050-lecia Chrztu Polski. Zwieńczenie 

przedsięwzięcia nastąpi do końca października 2016 r. W wiekowej remontowanej obecnie 

Kapliczce św. Jana Nepomucena zostanie zamurowana Kapsuła czasu, której otwarcie 

będzie mogło nastąpić najwcześniej za 50 lat. Trafią do niej m.in. przesłania od 

Stowarzyszenia i władz lokalnych, będące w obiegu aktualne monety polskie, a także 

najciekawsze Wasze listy nadesłane na konkurs.  
 

     Zachęcamy do pisania listów w dowolnej formie literackiej. Teksty mogą mieć 

maksymalnie 1800 znaków (strona formatu A4) i powinny dotrzeć do Komisji 

Konkursowej w formie papierowej zapakowane w kopertę opatrzoną napisem „List do 

kapsuły czasu” z podaniem danych osobowych uczestnika konkursu – do Sekretariatu 

Niepublicznego Przedszkola w Tarnawie Dolnej i koniecznie elektronicznej - na pendrive, 

płycie CD/DVD na adres elektroniczny januszkrajnik@op.pl do 14 października 2016 r. 

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich prace znajdą się w Kapsule czasu. 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarnawie 

Dolnej: Kategoria I – klasy 1-3 i Kategoria II – klasy 4-6 oraz uczniowie Gimnazjum 

w Tarnawie Dolnej – Kategoria III – klasy 1-3 gimnazjum. 

2. Najciekawsze prace w każdej w/w kategorii wg uznania Komisji Konkursowej 

zostaną nagrodzone, a ich prace znajdą się w Kapsule czasu. 

3. Termin składania prac do 14 października 2014r. 

4. Miejsce i osoby odpowiedzialne za przyjmowanie prac: 

a. Przedszkole Niepubliczne w Tarnawie Dolnej – P. Janusz Krajnik 

b. Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej – P. Halina Krajnik 

c. Gimnazjum w Tarnawie Dolnej – P. Adam Malec 

 

     Konkurs jest dodatkowym elementem realizowanego obecnie przez Stowarzyszenie 

„Nasza Przyszłość – Tarnawa” i Radę Sołecką wsi Tarnawa Górna projektu pt. 

"Śladami kultury i tradycji - Ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena" 
współfinansowany przez Fundację Bieszczadzką.     
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