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Weronika Falkiewicz1

1 Autorka reprezentuje Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach - uczennica VI klasy
Praca napisana pod kierunkiem mgr Barbary Puchały

W 
obecnych czasach wielu mieszkańców mojej gminy wyjeżdża 
w celach zarobkowych do Niemiec, Holandii, a ostatnio nawet 
do Wielkiej Brytanii. Dawniej ludzie także opuszczali swoje 

rodziny w poszukiwaniu pracy. Emigrowali aż za ocean w nadziei lep-
szego życia. Najtrudniejszą decyzją dla tych rodzin było porzucenie 
ojcowizny i podjęcie ogromnego wysiłku kilkumiesięcznej podróży. 

Życie towarzyskie na XIX - wiecznej wsi toczyło się w karczmach 
i gospodach. To właśnie tam szukano ludzi do osiedlenia się za wielką 
wodą. Werbownicy obiecywali, że wyjazd tam poprawi standard życia 
śmiałków. 

Z terenu Osiecka, Kniei i Zębowic w 1855 roku kilkadziesiąt ro-
dzin wyemigrowało do Teksasu. Ich początki były tam bardzo trudne, 
o czym donosili w listach słanych do Polski. 

Pragnę przybliżyć losy rodziny Anny i Józefa Dworaczyków, którzy 
wyjechali 150 lat temu do Yorktown w hrabstwie De Witt.

Do dzisiaj zachowały się niestety tylko trzy listy z lat 1903 – 1934 oraz 
kilkanaście fotografii, przedstawiających potomków Anny i Józefa. 
W dalszej części dołączam kopie listów i wybranych zdjęć.

Josef Weber
Yorktown, Teksas 
14 stycznia 1903

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Pozdrowiom Cie kochany bracie Josefie Weber i braci i siostry Twoje. Zyczę 

Wam dobrego szczęścia i zdrowia, błogosławieństwa świętego od Pana Boga 
miłego i pragne sobie, żeby Wos to moje pismo jak przy nojlepszym zdrowiu 
trafiło tak jak od nas odchodzi zdrowo.

Zębowiczanie za oceanem

Wyróżnienie na XIII konkursie
„Ze Śląskiem na ty” - rok 2006
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Bardzo mi dziwno Kochani Przyjociele, iże mi nic nie piszecie, jeżeli ży-
jecie albo nie, albo jak Wom się tam powodzi na tym Śląsku Waszym, albo 
co tam nowego słychać u Wos, albo jakie żniwa były u Wos zeszłego roku. 
Bo u nos były dość dobre żniwa poszłego roku. Toż Ci bada tyz pisał, wiela 
mom bratow a siostrow. Bratow mom 8, a siostrow mom 2. To ino starso 
siostra jest wydano, potyn brat Peter, ten co był przi wojsku, potem Jan ten 
tyz jest łożyniony (...), Arkadius jest za mnom dopiero, potym jestem joł, jesce 
modsi potyn Jozef i Pawoł i Tomek i Rozala. 

Napisz kiedy sam przijedzies do Ameryki. Kiedy byś boł przyjechoł jak jo się 
zawodzioł to byś boł (…) cowiekym bogacem (…). 

Tuz nie mam wiencyj do pisania. Joł jest syn Josefa Dworaczyk i Anny 
Dworaczyk. 

Tuz łostoń z Bogym az do pisania drugygo. A odpis mi jak najpryndzej. 
A przykro mi, ize tak pise niewyraźnie, bo joł pise (...) amerykańsku. Mojo 
atresa jest:

Julian Dworaczyk
Yorktown
Teksas

Anna Weber

Yorktown, Teksas,
November 3, 1910r.

Kochana Przyjaciółko
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw Cie pozdrawiami 

i Twoji ojcow i Twoji bratow. Moji ojcowie tez Wos dali wszystki pozdrowić 
na wiela set raza .Daje Wom wiedzieć ize my jescze wszyscy zyjemy i zdrowe 
my som. A przebacz, ize my Wom tak długo nie odpisali, bo jak my od Wos 
dostali pismo to my bawołna kopali, a terazki obierali, toz my nie mieliśmy 
casu pisać. Zniwa my mieli bardzo dobre jeno momy bardzo sucho teroski. 
O tych pieniądzach co na to posłali na ten kościół, toz Wom tez poślemy przed 
godami albo po godach. Jak mi się zesykuje. Ja tak tez Cie zaprasam na moje 
wesele, bo się banda wydować po godach. Byś mogła przyjechać. Starzikowie 
(…) przejada nazod do Ameryki na 17 listopada będę siadać na szif, to tes 
przyjedź z niemi (...) mozesz jechać nazod jak by Ci się nie podobało. Tos 
tak Was jesce wszystki pozdrawiom na wiele set raza. Tos zostańcie wszyscy 
ze Bogiem.

Rózia Dworaczyk
Yorktown

�
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Conrad Weber

Yorktown, Teksas,
23 lipca 1934r.

Moje Kochani Przyjaciele
Wasz list odbrałem 15 czerwca z wielką uciechą. Naj przód Was wszyst-

ki pozdrawiam i Twoja ciotka Anna na wiele set razy. Zniwa u nas są latoś 
dość liche. Jest bardzo sucho. Wele nas zniwa jakieś są, ale niektóry mia-
sta to jest tak sucho, co az woda powysychała we studniach, co jest tak su-
cho, toz wcale nie mają zniwow. Posywam pięć obroskow teros w mieszkani. 
Wam poslę jescze wiencij obrazkow. A mnie na tem obrazku to mnie nie wy-
straszcie się, bo ja jestem bardzo chudo.

Nasz syn Bonifacy jest muzykantem. Gra na skrzipcze i na harmonice. 
Tam u nas jest nie do kupienia (...) za bawełnę. Drogie tera wszystko (…). tos 
ludzie powiadają ize się zmieni dopiero za dwie lata to jesce albo naciupiemy 
bawołny. Nie możemy składać, jeno połowa tego, co my zawse sadzili (…)

Na tym list się kończy. Z ustnych przekazów wiem, że pisał go Fer-
dynand Styra, mąż Rózi Dworaczyk.
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Wraz z listami przychodziły zdjęcia. Były to przeważnie fotografie 
ślubne kolejnych pokoleń rodziny Dworaczyków, ale także ukazujące 
sceny z życia: przed kościołem parafialnym, w wojsku czy przed do-
mem. Niektóre z nich były opisane.

Na poprzedniej stronie jest zdjęcie Jozefa Dworaczka z koniem. 
Na odwrocie widnieje napis:

„To sa wą posyłamy obrozek jak konie we Ameryce wyglądają. To jest brat 
Josef to co trzeima za powroza to jest koń na chow, my dali za niego stoł piet-
nałście dularów, na taky konia (…) rajtuja w Ameryce”.

Na kolejnych fotografiach widnieje Rozalia Dworaczyk: jako paro-
letnia dziewczynka i w dniu pierwszej komunii.
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Kopia listu z 3 listopada 1910 roku napisana przez Rózię Dworaczyk do Anny Weber
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Najbardziej poruszyło mnie to, że gwara śląska przekazywana w mo-
wie z pokolenia na pokolenie przetrwała tak długo. Ostatni odnalezio-
ny list nadszedł w 1934 roku. Potem kontakt się urwał. To oznacza, 
że korespondencję kontynuowało nawet trzy, bądź cztery pokolenia 
rodziny Dworaczyków. Mimo, że mieszkali na obczyźnie pielęgnowali 
język swoich przodków i nie wstydzili się nim posługiwać.

Jestem bardzo ciekawa, jak potoczyły się dalsze losy emigrantów, 
ale niestety jest to bardzo trudne do sprawdzenia. Nie zachowały 
się żadne dokumenty, metryki urodzenia, akty ślubu itp. Wszystko 
to spłonęło w pożarze zębowickiej plebani, który miał miejsce jeszcze 
przed drugą wojna światową.

Kopia koperty wysłana z Yorktown w 1934 roku
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