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MOJEJ MATCE

Wi.em, Ée Ci s?nutno w dni jesiennej sloty,
Gďy mgly nabrzmiale ďždžem jak lzami placzq,
Zblqkane wichry do drzwi Twych kolaczq,
A Ty samotna usychasz z tqsknoty.
ChociaÉ na ďlugo zly los nas rozlqczyl,
Choé migdzy nami dal mroczna i sina,
Nie placz, juž blisko szczgšliwa godzina,
Juž widzg promyk slorueczka blyszczqcy.
Patrz ! wiatr podrywa z pól pajgcze nici,
Zlociste niesi.e naď ojczystyrft krajem,
O, Matko moja, to do Ciebie wici,
PoPatrz, jak mroczlte chmury przešwitajq.
A promyk sloňca szczelinami blyska,
Rozjašnia ďrogg, którq ťfiavn powrócié,
A owa droga juž tak, bardzo bliska,
Ze nie powinnaš sig juž wigcej smucié.
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Bucki moje, bucki,
wsyški wos wyciyni,
nie bydom sie hory
zlocily w jysiyni.

7yrombali bucki,
jawory ji sosny -nie bydziecie jus wy
moje goie rosly.

Nie bydziecie jus wy
sumiej na gronicku.
Kany zešcie, kany
wy moje gojicki?

Kašcie moie hory
ztocone jysiyniom?
Mily, mocny Boze
iak sie tyn wiot zmiynio.

]ŠP|YWKA PRzl HUDz!E z wYsKANlM

Jus "od dziada, ptadziada
mlodyk cale gromady
we Vawrziňca sie schodzom na gróniu
-u-chu-chu-chu-chu

I(iedy zacnie sie zmiyrchai
polom hudy po wiyrchak,
hei, wesolo jes wtedy kozdymu
-u-chu-chu-chu-chu

Vsyndy tojce ji grani,
wsyndy slychaj wyskani,
wre wesološ po gróniak do šwitu
-u-chu-chu-chu-chu

Cyrwiyniom sie grónicki
jak serdoki zbójnicki,
jaze lasy krašniejom z zach:wytu
-u-chu-chu-chu-chu



ZASUMCIE MI JEDLE SMUKLE

Zaslmďte mi jedle smukle,
Zašpiywojcie zlote hory,
Groj tr4bito javiorowo
To co sumióm corne bory.

Trzaskoj logniem watro šmialo,
Tak, jak wtody, kie zbójnicy
Tajcowali w twojim blasku
Na równinie w Kamešnicy.

Góácie lasem blyndne lognie -Wy tajymne ponocnice,
Wyjdzcie z wykrot nocne zmory,
Zjawy dziwne, tajymnice,
Niek sie becki z winem krwawióm,
Niek w kociolek zloto zwóni,
Niek sie dobrzi chlopcy bawióm
W gtymbi lasów nasyk gróni,
Jus sie Beskid lozkolysol,
Furcóm piórka na klobukak
Ji psi pasak blaski zwónióm,
Sowy šmiejóm sie na bukak.
Kroópok tokcie sukna mierui -Na biydoków palcem kiwo...
Zo Košcielca miesiónc wysel,
Na zbójników sie podziwol,
I-obuzersko do nik mrugnól,
Potym zakryl gymbe chmurórn,
Wiater jedle tozkolysol,
Bory zašpiywaly chórem:
He.i zbójniku! Hej Kroópoku!
Hyr lo tobie wiater niesie,
Po syrokim mllm beskidzie,
Po dziedzinak ji po lesie.

Zyj w panriynci nasej wiecnie,
Boš biydoków zawdy brónil.
Z tobóm bylo zyj psiezpiecnie,
Kieš miol ciupazecke w dlóni.

Rok 1968
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Urodzil sig w Zlatnej w gminie Ujsoly 3 lipca 192lroku
w rodzinie ubogiego robotnika lešnego. Ojciec iego byl drwalem,

a matka pracowala na malym gospodarstwie. Gdy skoňczyl
5 lat zmarl mu ojciec. W rodzinnej miejscowošci ukoňczyl
5 klas szkolypowszechnej. Latem pomagal matcewprowadzeniu
gospodarstwa i staral sig zarobič parg groszy na ksiEžki izeszyty.

Po ukoňczeniu 13 lat, pracowal iuZ w lesie jako drwal.
Pracujqc w lesie, doskonale znal teren co pomoglo mu w dzialal-
nošci kurierskiej jakiej sig podj4l podczas II wojny šwiatowej.

W koricowe j faziewojny zwi4zal sig z grupq partyzanckq, Naro-
dowych Sil Zbrojnych, której pošwigcil swój wiersz,,Chlopcy
zlasu z NSZ': W lipcu l9Slroku nawi4zal kontakt z organizacj4
dzíalaj+c+ na terenie Ujsól i kajczy WRN (Wolnošč, Równošó,
Niepodleglošč). Po trzech miesi4cach dzialalnošci zostal
aresztowany.

Pisač zacz4lw latach pigčdziesi4tych w czasie pobytu w wig-
zieniu. Tam powstal ;eden z najpigkniejszychjego wierszy p.t.

,,Matce mojej". Debiutowal w l9óB roku na lamach czasopisma

,Wiešci'l Publikowal tež w takich czasopismach jak: ,,Lud'],,Wieš
tw or z4ca",,Žy cte literacki e",,, Kamena",,, Przewo dnik kato li ckť;

,,Karta Groni'],,Podbeskidzie']
Pracowal w Skoczowie, Krynicy, w l95ó roku za prac4

wyjechal na Šl4sk. Wrócit do Ujsól w 1958 roku. Podj4l praca
w Tartaku Paňstwowym, založylrodzing, i udzielal sig spolecznie.
Pracowal przy budowie Domu Nauczyciela i rozbudowie szkoly
w Zlatnej. l lipca 1967 wskutek cigžkiego schorzenia serca

przeszedl na rentg inwalidzk4.



Natura obdarzyla go talentem poetyckim. Pisanie bylo jego

žyciowq pasj4. Byl wspóIzaložycielem i czlonkiem Grupy
Literackiej,,Gronie" przy Towarzystwie Milošników Zíemi
Žywieckiej. Wspólpracowal z Ošrodkiem Informacji Etnogra-
Íícznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawcze1o przy Uniwer-
sytecie Lódzkim. Do zbiorów ošrodka przekazal ponad 500
wierszy i špiewek oraz ponad 400 przyslów. Zebral i spisal
wystgpuj4ce w okolicach Z|atnej zwyczaje,legendy i opowiadania.
Niektóre z nich publikowal. WieieJego rgkopisów znajduje sig

w zbiorach biblioteki Towarzystwa Milošników Ziemi Zywieckiej.

Wy ilal autorskie tomiki p o ezj i :

.,,Moiewiersze" Žywiec1979

. ,,Beskidzkie stronymoie" Zyviec 1986

. rJesiennewrzosy" Zywiecl9B9

. ,Jednaiest Polska" Žywtec 1996

. Ponadto publikowal swoje wiersze w wydawnictwach zbio-
rowych,

. ,rGronie nasze gronie" Oprac. E.Rosner. Bielsko-Biala 1978.

. ,,Spod beskidzkich groni" Oprac. E.Rosner. Bielsko-Biala
l979

.,,Žywieckie dolinyi szczyty" Žywiec 1994

. ,,Przytalone do sercď' Žywiec 1996

.,rNaszadroga 1957-|998" Žywiec1998

Pigkno i umilowanie rodzinnej ziemi, szacunek do tradycji

oiców, do pracy i trudu góralskiego ludu to tematy wierszy autora.

ZmarI22 sierpnia l999 roku. Pochowany zostal na cmentarzu

parafialnym w UjsoIach.

WAWRZYNIEC HUBKA

Narodil sa v Zlatnej v obci Ujsoly 3. jrila |92l v rodine chudobného
lesného robotníka. Jeho otec bol drevorubaě a matka pracovala na malom
hospodárstve. Ked'mal 5 rokov, zomrel mu otec. V rodnej obci ukončil 5 tried
všeobecnej školy. V lete pomahal matke vo vedení hospodárstva a snažil sa
zarobiť si peniaze na knižky a zošity.

Po dorvšení 13 rokov, pracoval už v lese ako drevorubač. Pri práci v lese
dokonale spoznal terén, ěo mu pomohlo v kurierskej práci, na ktoru sa podujal
poěas 2. svetovej vojny. V poslednej fáze vojny sa stal ělenom partizánskej
skupiny Národn ch ozbrojen; ch síl (Narodowych Sil Zbrojnych), ktorej zasvátil
aj svoje verše "Chlapci z lesa z NSZ". V j li 1951 nadviazal' kontak s

organizáciou pósobiacou na lizemí Ujsól a Rajczy WRN (Wolnošó, Równošó,
Niepodleglošó - Sloboda, rovnosť, nezávislosť). Po troch mesiacoch ěinnosti
v tejto organizácii ho uv2iznili.

Písať zaěal v 50. rokoch v čase pobytu vo vázení. Tam vznikli jedny z
jeho najkrajších veršov (Mojej matke, .,.). Debutoval v roku 1968 na stránkach
ěasopisu Verše (Wiešci). Publikoval v tak ch ěasopisoch ako Ijud (Lud), Tvorivá
dedina (Wieš Ňorz4ca), Literfuny život (Žycie literackie), ,,Kamena", Katolick}
sprievodca (Przewodnik katolicki), ,,Karta Groni", Podbeskydsko (Podbeskidzie).

Pracoval v Skoczowie, Krlmicy, v roku l956 odišiel zaprácou do Sliezka.
V roku 1958 sa vrátil do Ujsolu. Prijal prácu na Štátnej píle, založil si rodinu a bol
spoločensk} činn; . Pracoval na stavbe Domu učiteťov a v stavbe školy v Zlatnej.
l jt a 1967 po ťažkej chorobe srdca odišiel na ivalidn;f dóchodok.

Príroda ho obdarila básnick m talentom. Písanie sa stalo jeho životnou
zál'ubou. Bol spoluzakladatelbm a členom Literárnej skupiny "Gronie" pri
Spoločnosti milovníkov zywieckej zeme. Spolupracoval so Strediskom
etnografick ch informácií Pol'skej spoločnosti pri Lodzkej univerzite. Do zbierok
strediska daroval vyše 500 básní a piesní, a tiež vyše 400 prísloví.

Zozbieral a spísal v okolí Zlatnej zvyky,legendy a rozprávania. Niektoré
z nich publikoval. Veťa jeho rukopisov sa nachádza v zbierkach knižnice
Spoločnosti milovníkov žywieckej zeme.

Krása a láska rodnej zeme, hodnoty a tradicie otcov, práca a námaha
goralského l'udu - to sri témy veršov autora.

Zomrel22. augasá 1999. Pochovan; je na farskom cintoríne v Ujsalach.

Vydal autorské zl,ázky poéziez Moje verše - Žyvviec 1979; Beskydské kraje
moje - Žywiec l986; Jesenné vresy - Žyvviec 1989; Pol'sko je len jedno - Žywiec
1996
Svoje verše publikoval vo rydan ch zborníkoch:
Vrchy naše vrchy - Bielsko-Biala 19781. Spod beskydsk; ch vrchov - Bielsko-
Biala 1979; Žywiecke doliny a štíty - Žywiec 1994; Prittiené k srdcu - Žywiec
l996; Naša cesta 1957 - l998 - Žywiec 1998.


