
  

Jak se žilo v Karviné, která již zanikla 

Projekt u příležitosti 130. výročí narození Gustawa Morcinka 

 Co je cílem projektu? 

Karviná, jak ji popisuje Gustaw Morcinek v knize „Czarna Julka“, již neexistuje. Bývalí 
obyvatelé se odstěhovalii do různých částí Těšínského Slezska, České republiky, Polska a 
Evropy. Cílem našeho projektu je zachránit  alespoň zlomek vzpomínek lidí, kteří žili ve staré 
Karviné, a zároveň povzbudit žáky a studenty, aby se seznámili s regionální historií. 
Vzpomínky se mohou týkat všech oblastí života - práce, sportu, školy, kulturních akcí, 
trávení volného času … 
 
Pro koho je projekt určen? 

1. Pro žáky základních a středních škol 
2. Pro dospělé 
 
Jak je možné se zapojit? 

Žáci by si měli promluvit se svou babičkou, dědečkem, příbuznými nebo přáteli, kteří kdysi 
žili v Karviné, a zapisovat si, případně nahrát či natočit jejich vzpomínky na život ve staré 
Karviné. 
Dospělí mohou stejným způsobem zpracovat své vlastní vzpomínky nebo vzpomínky svých 
předků. 
Chtěli bychom zdůraznit, že nemusí jít nutně o perfektní slohové práce. Každá zajímavá 
výpověď se počítá. Bude fajn, pokud se podaří ke vzpomínkám přidat jakoukoliv fotografii 
(stačí digitální kopie). Pokud to bude možné, přidejte ke každému materiálu údaje o místu, 
se kterým vzpomínky souvisejí (např. číslo domu, ulici, název budovy atd.), nebo dobu, ze 
které pochází (datum, rok, období). 
 
V jaké formě  lze materiály zasílat? 

Dokumenty v elektronické podobě (Word, PDF, dokument Google atd.) 
Ve formě zvukového záznamu  
Ve formě audio-video záznamu (film) 
Papírové materiály, dokumenty - škola je může zkopírovat a originál vrátit autorovi 
 
V jakém jazyce mohou být materiály? 

Materiály mohou být v polštině, v nářečí („po naszymu”) nebo v češtině. 
 
Jak se přihlásit a odeslat materiály? 

1.   Elektronicky prostřednictvím formuláře (přihlášení a možnost odeslání příloh) - viz 
zde  https://forms.gle/gHwJee7toDHCUuFk8 
2.   Poštou na adresu školy (práce podepište a uveďte kontaktní údaje na autora) 
3.         Osobně v sekretariátě školy 
 
Do kdy lze materiály zasílat? 

Do 30.11.2021 



 
Jaká odměna na Vás čeká? 

1. Uspokojení ze záchrany kousíčku historie našeho města 
2. Originální diplom - pamětní list, jehož autorem je pan Josef Drong 
3. Vzpomínky budou zveřejněny  www.starakarvinna.cz 
4. Žáci a studenti budou pozváni na setkání se spisovatelkou Karin Lednickou  
  
Organizátor projektu: 
Základní škola s polským jazykem vyučovacím 
Dr. Olszaka 156 
Karviná 
tel.: 596317672 
skola@pzskarvina.cz 
 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 


