
Charakter pisma 

Opis zbioru 

W 2022 roku działalność programowa Muzeum Emigracji w Gdyni koncentruje 

się na powstawaniu i oddziaływaniu stereotypów. Wybrane z nich będziemy 

również przełamywać w ramach działania Rzecz z Historią.  

Jednym z bardzo często powtarzających się stereotypów jest wskazywanie, 

że w minionych dekadach wszyscy pisali starannie oraz wyraźnie. Najczęściej 

poglądowi temu towarzyszy opinia, że pojawienie się komputerów 

rozleniwiło ludzi.  

W gablocie prezentujemy jeden z kilku tysięcy listów jakie znajduję się  

w muzealnych zbiorach. Jest on datowany na lata trzydzieste dwudziestego 

wieku i został nadany w USA do siostry autora.  

W korespondencji nie liczy się to jak się pisze ale jakie emocje pragniemy 

przekazać naszym bliskim tą drogą.  

Audiodeskrypcja 

Autor: Feliks Paczykowski 

Rok powstania: około 1930 

Technika: list zapisany odręcznie 

Wymiary: szerokość 24,6 cm, wysokość 19,8 cm 

Ze zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni 

Prostokątna, pożółkła kartka zwrócona dłuższym bokiem w stronę osoby 

patrzącej. Zapisana odręcznie piórem. Pismo jest duże, trudno odczytywalne. 

List zawiera wiele błędów ortograficznych. 

Kartka jest złożona na pół wzdłuż krótszej krawędzi. Tworzy czterostronicowy 

list. Jest lekko naderwana u góry, przy linii złożenia.  

List w gablocie jest położony płasko. Po lewej stronie widoczna jest ostatnia 

strona listu, po prawej – pierwsza strona listu. 



Na pierwszej i drugiej stronie treść listu: 

Ameryka dnia czeciego Maja Wieszych słowiach mojego listu przemawiam  

do cebe moja kochana siosro, temi z łowy Niech Będzie pochfalowny Jezuś 

Chrystus i maryja Matka jego i teras moja Kochana siotro ja posłałem, dwa 

dulary bo Antosi i ja nie wiem czy ona dos tała, a teraz ja boś lał ci pakuniech  

a jak tam dostaniecie to proszę mi otpiszać, i jestem zrowy Panu Boku, wiaczej 

niemam co dopisania jak  wiaś mile i serdecznie prozdrawiamy moja szona i ja 

feliz Packowski. 

Gód Baj. 

Na trzeciej stronie adres nadawcy i odbiorcy. 

Nadawca: 

Mr. Felix Paczkowski 

473 Grove St. 

Jersey City 

New Jersey 

North America 

Odbiorca: 

Ignacy Paczkowski  

309-3 zd. St. 

Fairvew_N.J 

Czwarta strona pozostawiona pusta. 


