
Jak się żyło w Karwinie, której już nie ma 

Projekt z okazji 130. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka  

 

Co jest celem projektu? 

Karwiny, którą opisuje Gustaw Morcinek w Czarnej Julce, już nie ma. Dawni mieszkańcy 

rozjechali się do różnych części Śląska Cieszyńskiego, Czech, Polski, Europy. Celem naszego 

projektu jest ocalenie od zapomnienia choćby fragmentu wspomnień ludzi, którzy żyli w 

starej Karwinie, a przy okazji zachęcenie uczniów i studentów do poznawania historii 

regionalnej. Wspomnienia mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia – pracy, sportu, szkoły, 

imprez kulturalnych, spędzania wolnego czasu... 

Dla kogo jest projekt przeznaczony? 

1. Dla uczniów szkół podstawowych i średnich  

2. Dla osób dorosłych 

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? 

Uczniowie powinni porozmawiać z babcią, dziadkiem, krewnymi lub znajomymi, którzy 

kiedyś mieszkali na terenie Karwiny i zapisać, ewentualnie nagrać lub nakręcić wspomnienia 

z ich młodości dotyczące życia w starej Karwinie.  

Osoby dorosłe mogą w ten sam sposób opracować własne wspomnienia lub wspomnienia 

swoich przodków. 

Pragniemy podkreślić, że niekoniecznie muszą to być piękne teksty w języku literackim. Liczy 

się każde oryginalne wspomnienie. Jeśli uda się do wspomnień dołączyć jakąkolwiek 

fotografię, to będzie wspaniale (wystarczy cyfrowa kopia). O ile to będzie możliwe, prosimy 

do każdego materiału dodać informację o miejscu, z którym są wspomnienia związane (np. 

numer domu, ulica, nazwa budynku itp.), ewentualnie o czasie przeżyć (data, okres). 

W jakiej postaci można prace przesyłać? 

W postaci jakiegokolwiek dokumentu w formie elektronicznej (Word, PDF, Google 

dokument,  itp.) 

W postaci nagrania audio (np. za pomocą smartfona) 

W postaci nagrania audio-wideo (filmik) 

W postaci papierowych dokumentów - szkoła może je skopiować i oddać oryginał autorowi 

W jakim języku mogą być wspomnienia? 

Wspomnienia można przesyłać w języku polskim, w gwarze (po naszymu) lub  w języku 

czeskim. 

Jak się zgłosić i nadsyłać prace? 



Elektronicznie za pośrednictwem formularza (zgłoszenie i możliwość odesłania plików) - 

patrz tutaj  https://forms.gle/gHwJee7toDHCUuFk8 

Pocztą na adres szkoły (prosimy o podpisanie prac i podanie kontaktu na autora ) 

Osobiście w sekretariacie szkoły 

Do kiedy można nadsyłać prace? 

30.11.2021 

Jaka czeka na Was nagroda? 

1. Satysfakcja z uratowania kawałka historii naszego miasta 

2. Oryginalny dyplom - karta pamiątkowa autorstwa pana Józefa Dronga 

3. Wspomnienia zostaną dzięki uprzejmości Powiatowego Archiwum w Karwinie 

umieszczone na stronie internetowej www.starakarvinna.cz 

4. Uczniowie i studenci zostaną zaproszeni na spotkanie z pisarką Karin Lednicką  

 

Organizator projektu: 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z polskim językiem nauczania 

Dr. Olszaka 156 

Karwina 

tel.: 596317672 

skola@pzskarvina.cz  

 

 

 

 


