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Słowo od Wydawcy

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce katalog wystawy „Dawna Wisła w grafice Bogusława Heczki”, którą Miej-

ska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle prezentuje w ramach projektu „Zieliny i strómy na 
Wisłach, czyli Zioła i drzewa w Wiśle”. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu 
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Biblioteka prowa-
dzi je we współpracy z partnerami: Nadleśnictwem Wisła, Wiślańską Akademią Aktywnych i wiślań-
skimi szkołami podstawowymi. Projekt ma na celu ochronę i upowszechnienie dziedzictwa kulturo-
wego Wisły, jakim są nazewnictwo gwarowe i zastosowanie praktyczne ziół i drzew w życiu codzien-
nym dawnej społeczności lokalnej.

Wystawa i jej katalog prezentują oryginalne rysunki wykonane w latach 60. i 70. XX wieku przez 
Bogusława Heczkę, które on sam nazywał grafikami. Dokumentacja starego budownictwa drewnianego 
góralskiej Wisły odnaleziona w domowej pracowni artysty nigdy w całości nie była publikowana. Chcąc 
zachować jego dorobek twórczy i obraz dawnej Wisły dla przyszłych pokoleń, biblioteka zorganizowała 
wystawę i wydała jej katalog, który do druku przygotował syn artysty, Kazimierz Heczko. 

Identyfikacji starych chałup wiślańskich, które utrwalił Bogusław Heczko, a które w większości już 
nie istnieją, podjął się wieloletni przyjaciel artysty – Jerzy Kufa. Nie było to zadanie łatwe i wymagało 
żmudnej pracy w terenie, przeprowadzania wywiadów i spisywania zebranych informacji. Z ogromu 
pozyskanego materiału powstały krótkie opisy grafik, które pomógł zredagować historyk sztuki  
dr Michał Kawulok. Dzięki ustaleniu (nie we wszystkich, ale w większości przypadków) starych nume-
rów domów, przy pomocy pracy Jana Procnera „Od kuczy do zómku. Dzieje gospodarstw i budyn-
ków mieszkalnych w Wiśle” z 2017 roku można poznać nazwiska kolejnych właścicieli poszczególnych 
domostw, a nawet dowiedzieć się, czym się zajmowali. Ta możliwość zobaczenia siedzib przodków jest 
niezmiernie ważna, gdyż wspiera tożsamość lokalną i ma ogromne znaczenie dla edukacji regionalnej. 

Szczególne podziękowania kieruję zatem na ręce Jerzego Kufy, za wykonanie tego trudnego zadania 
oraz dr. Michała Kawuloka, który katalog wystawy poprzedził biografią artystyczną Bogusława Heczki. 
Życzę ciekawej lektury i dobrego odbioru prac artysty.

Renata Czyż
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Michał Kawulok

Sztuka Bogusława Heczki i jej związki z Wisłą

Sztuka Bogusława Heczki na stałe wpisała się w kulturę Beskidu Śląskiego. Jego akwarele, rysunki 
i szkice wyróżniały się nie tylko dużymi walorami plastycznymi, ale i rodzimą tematyką, w której istotna 
rola przypadła miejscowej architekturze. W tej kwestii artysta dużo miejsca poświęcił Ustroniowi, gdzie 
się urodził i spędził większość życia. Epizod spowodował jednak, że na krótko przebywał w Istebnej, 
a jej krajobraz i architekturę zanotował w swoim szkicowniku. Losy życia sprawiły też, że przez szesna-
ście lat mieszkał w Wiśle, a ten długi czas wystarczająco zaciążył na jego twórczości. Tym samym mia-
sto u stóp Baraniej Góry zostało przechwycone przez jego artystyczną wyobraźnię. 

Bogusław Heczko urodził się 19 czerwca 1927 roku w Ustroniu Dobce. Niestety ojciec artysty zmarł 
zaledwie cztery miesiące później, zatem matka wychowywała go wraz ze starszym bratem u dziadka, 
mieszkającego w Ustroniu Gojach. Pośród różnych obowiązków szkolnych i domowych młody Bogu-
sław wieczorami znajdywał czas, aby przy lampie naftowej wykonać kilka szkiców. Dziadek wspierał 
jego zainteresowania: […] zastępował mi ojca, kupował farby, lepszy gatunek papieru i często zachęcał 
do malowania – wspominał artysta1. Na zainteresowania plastyczne Bogusława wpływała również jego 
matka, która w szkole podstawowej w Ustroniu Dobce uczyła rysunku i robót ręcznych2. 

Po ukończeniu ustrońskiej szkoły zawodowej w 1941 roku pracował jako ślusarz w miejscowej kuźni. 
Wiosną 1944 roku został siłą wcielony do niemieckiego wojska, z którym powędrował na zachód przez 
Żagań, Legnicę, Drezno i Coburg. Doświadczając na co dzień wojskowej dyscypliny, nie zaniechał swo-
ich plastycznych pasji. Rysował zarówno z pamięci (ulubione beskidzkie pejzaże), ale i z autopsji, m.in. 
biegnących po zboczu żołnierzy czy zbombardowane Drezno3. 

Po powrocie z wojny, w latach 1945-1949, pracował na tartaku w Istebnej. Na tym terenie znajdywał 
wiele interesujących tematów do swoich szkiców. Przemierzał istebniańskie przysiółki, które ujmowały 
go pięknymi krajobrazami, zwłaszcza zimą, kiedy wszystko tonęło w śniegu. Niedaleko tartaku, na tzw. 
Buczniku, mieszkał wszechstronny artysta, Ludwik Konarzewski. Bogusław Heczko często go spotykał. 
W czasie jednej z rozmów wyjawił mu swoje malarskie pasje, niedługo później pokazał swoje rysunki 
i akwarele. Ludwik Konarzewski zaproponował wspólny wyjazd do Rydułtów, gdzie prowadził szkołę 
plastyczną (uczył m.in. rzeźby w węglu). Plany nie ziściły się. Jednak sztuka Ludwika Konarzewskiego 
przypadła młodemu adeptowi do gustu, podziwiał jego zmysł dydaktyczny i organizacyjny. Pewnego 
razu na posesji rodzinnej Konarzewskich naszkicował drewnianą kapliczkę położoną nieopodal rozle-
głego buka, a później uczynił ją tematem rysunku piórkiem. 

1 B. Heczko, Rozmyślania w cieniu lipy, Ustroń 2002, s. 11.
2 J. Krop, Ars Aquae Bogusława Heczki, Cieszyn 1977 [folder do wystawy], s. 1.
3 B. Heczko, Rozmyślania, s. 21, 25.
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Często spotykał również innego artystę, Jana Wałacha, który w wielkim kapeluszu i ze sztalugą szu-
kał dogodnych miejsc plenerowych niedaleko Andziołówki i Kubalonki. Kilka razy go odwiedził. W jego 
sztuce odnajdywał tematy, które go interesowały, zwłaszcza beskidzkie pejzaże i góralską architekturę. 
Lubił zwłaszcza jego drzeworyty i akwarele. Na pamiątkę miłych spotkań na Andziołówce pewnego 
razu narysował drewniany dom artysty wraz z zabudowaniami gospodarczymi4. 

W 1949 roku Bogusław Heczko podjął pracę w ustrońskim tartaku, a rok później w miejscowej kuźni 
na stanowisku ślusarza-montera. Wówczas dopuścił się pewnego, odważnego „gestu” malarskiego, 
który obecnie otrzymałby miano awangardowego, ale wtedy był niedopuszczalny. Robiąc porządki 
w magazynach z portretami niesionymi w pochodach pierwszomajowych, zmienił kolor wąsów Józefa 
Stalina z czarnych na czerwone. Mimo że obraz dobrze ukrył, miał świadka tego czynu – kolegę, który 
na niego doniósł! Sprawa trafiła do sądu, a zmiana koloru wąsów została oszacowana na karę dwóch lat 
i siedmiu miesięcy więzienia5.

 Po wyjściu na wolność i wielu perypetiach w 1954 roku został ponownie zatrudniony w Kuźni Ustroń. 
Wierny swoim wcześniejszym zainteresowaniom sztuką w 1957 roku zapisał się do wieczorowego Ogni-
ska Plastycznego w Bielsku-Białej. Ognisko prowadził zasłużony dla regionu artysta i pedagog, Franci-
szek Suknarowski, który zajmował się zarówno malarstwem, jak i rzeźbą. Bogusław Heczko znał trzy 
jego rzeźby wykonane przed II wojną światową dla parku kąpielowego w Wiśle: Nimfa w kąpieli, Rzut 
kulą, Jaszczur. Teraz na wystawach bielskich mógł zobaczyć również jego kompozycje malarskie6. 

Rok 1961 okazał się przełomowym dla twórcy z Ustronia. Po raz pierwszy zaprezentował swoje prace 
na indywidualnej wystawie w Zakładowym Domu Kultury „Kuźnik” (obecnie „Prażakówka”), którą 
zorganizował dla niego kierownik tej instytucji, Jan Nowak. Artysta w przekrojowy sposób przedsta-
wił dotychczasową twórczość, wybierając najlepsze prace, zarówno rysunki, jak i akwarele, prezentu-
jące beskidzki pejzaż i architekturę. Na wernisaż przybył Gustaw Morcinek, który w księdze pamiątko-
wej zapisał: Autorowi słonecznych akwarel – P. Heczce, serdecznie gratuluję i niemniej serdecznie życzę 
powodzenia i uznania7.

Po tym wydarzeniu Bogusław Heczko poznał bliżej ustrońskiego malarza, Franciszka Jaworskiego. 
Ten z zawodu był marynarzem, z zamiłowania zaś akwarelistą. Pochodził z Czerniowców na Bukowi-
nie. W Ustroniu osiadł po II wojnie światowej, a tam zajął się malowaniem. Z Bogusławem Heczką lubił 
rozmawiać o sztuce8. Czasami wspólne czytali poezję. Podczas jednego spotkania Franciszek Jawor-
ski powiedział: Boguś ty musisz więcej wierszy czytać, bo jesteś za szorstki, dużo żelaza masz w sobie. 
Musisz swoje wnętrze wzbogacić, żeby było szlachetniejsze. Sygnały przyrody musisz lepiej odbierać,  
 

4 Tamże, s. 34, 37.
5 W. Then, W cieniu lipy. Spacer z miłośnikiem i odkrywcą uroków beskidzkiego krajobrazu, „Dziennik Zachodni” 2002, nr 123, s. 8.
6 Wiślańscy twórcy amatorzy Brzimy, Skoczów – Wisła 1979 [folder do wystawy], s. 4.
7 B. Heczko, Rozmyślania, s. 51.
8 Człowiek to przeżywa. Rozmowa z Bogusławem Heczko, „Gazeta Ustrońska” 2000, nr 16, s. 1.
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żeby ona wchodziła w ciebie9. Bogusław Heczko nie unikał jego wpływu. Mówił wprost, że Franciszek 
Jaworski przełamał jego kurczowe trzymanie się szczegółu w obrazie na rzecz głębszego czucia i śmiel-
szej wizji. Kiedy oglądał prace swojego przyjaciela, lubił snuć refleksje estetyczne: Zawsze intrygowało 
mnie u niego słońce w obrazach. Umiał je wpuszczać tam, gdzie chciał. Widać było, że to słoneczko tam 
świeci. Starałem się rozgryźć, jak on to słońce robi. Podchodziłem bliżej do obrazu, to były same mazy, 
dalej odchodzę, świeci słońce10. Sam Franciszek Jaworski nie lubił eksponować swoich prac. Dopiero 
Bogusław Heczko z Janem Nowakiem zorganizowali mu kilka wystaw11.

W 1964 roku Bogusław Heczko przeniósł się do Wisły, mimo że nadal pracował w ustrońskiej kuźni. 
Na tę decyzję wpłynęła nowa kobieta w jego życiu – Anna Kędzior. Początkowo zamieszkali w Jaworniku, 
ale już po roku w centrum Wisły, na osiedlu. Artysta wspominał: Otrzymaliśmy mieszkanie w bloku na 
III piętrze z widokiem na górę Bukową, dworzec i dom usługowy. Sporo akwarel namalowałem z okna tego 
mieszkania. Frapowały mnie zmiany oświetlenia zbocza, chmury i cienie pełzające po tym stoku. Nieraz 
wychodziłem na sam szczyt, żeby podziwiać panoramę niemal całej Wisły oraz obserwować, jak się uro-
kliwie zmienia zgodnie z porami roku. Przechodząc na drugą stronę góry i schodząc z niej już na samym 
„dnie” zawsze z rozrzewnieniem patrzyłem na szkołę w Dobce, w której przyszedłem na ten piękny świat12.  

W 1970 roku zrezygnował z pracy w kuźni i zatrudnił się w Cepelii, której główna komisja i hur-
townia znajdowała się w Czechowicach-Dziedzicach. Tam też co miesiąc dostarczał swoje akwarele. 
Początkowo zamówienia obejmowały miniatury o wymiarach 5 x 7 cm. Tematyka była różna, budow-
nictwo regionalne, chaty i pejzaże o czterech porach roku. Wszystkie obrazki podlegały ocenie i wycenie 
przez komisję artystyczną, która również udzielała instrukcji i jakby opieki nad swoimi twórcami [...]. 
Liczba zamówień z roku na rok powiększała się, aż doszła do 180 miniatur na miesiąc. Tematyka też się 
zmieniała, ponieważ zacząłem malować drewniane kościółki z regionu śląskiego już nieco większe, bo 
o wymiarach pocztówki. I tak jak pogoda była pod psem pracowałem dla Cepelii, a kiedy było ładnie, sze-
dłem malować w plenerze13. Realizując wytyczne Cepelii odczuwał niepokój spowodowany zanikaniem 
góralskiej architektury. W związku z tym z dużym zaangażowaniem podchodził do swojej pracy rozu-
mianej jako artystyczny dokument.  

W 1970 roku wykonał szereg prac, które w zakresie ikonografii odwoływały się do dzieła Bogumiła 
Hoffa Lud Cieszyński, jego właściwości i siedziby. Tom I Początki Wisły i Wiślanie. Były to zarówno 
interpretacje barwnych ilustracji Bogumiła Hoffa (Strój letni, Stój zimowy), jak i jego czarno-białych 
prac (Pałacyk łowiecki pod Baranią, Miejsce połączenia Wisełek Czarnej i Białej, Widok na Centrum 
Wisły). W obu wypadkach wprowadzał innowacje. Przykładowo w kompozycji Strój zimowy zrezy-
gnował z przedstawienia ośnieżonych krzaków na pierwszym planie czy ptaków na tle nieba. Nato-

9 M. Niemiec, Chciałem tworzyć, „Gazeta Ustrońska” 1995, nr 51-52, s. 16.
10 Człowiek to przeżywa, s. 1.
11 Tamże, s. 1.
12 B. Heczko, Rozmyślania, s. 53.
13 Tamże, s. 56.



10

miast w Stroju letnim zmienił nieco fizjonomie postaci. W pozostałych pracach zastosował lepsze uję-
cia drzew i gór w stosunku do pierwowzoru, ale we wszystkich skrupulatnie zaznaczył w sygnaturze: 
Według Bogumiła Hoffa wykonał Bogusław Heczko. Kompozycje barwne zostały wykonane akwarelą na 
tekturze, natomiast pozostałe w technice tuszu lawowanego na papierze z bardzo wyrazistym, konturo-
wym rysunkiem. Wszystkie wymienione prace zakupiło od artysty Muzeum Beskidzkie w Wiśle w 1970 
roku (najprawdopodobniej powstały w rezultacie zamówienia przez ówczesnego kierownika placówki, 
Andrzeja Podżorskiego)14.

Pierwszą indywidualną wystawę w Wiśle Bogusław Heczko zorganizował przy okazji Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej w 1972 roku w budynku szkoły podstawowej w centrum. Ekspozycję otwierał naczel-
nik miasta Wiktor Buczek. Obecni byli również: Oswald Szczurek, Władysław Młynek, Maria Wardas 
i Bolesław Nitra. Artysta wystawił nowe prace, które stworzył w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wspominał, że w procesie tworzenia przeszkadzała mu wówczas desz-
czowa pogoda, ale ostatecznie podołał zadaniu15.

W 1973 roku w pobliskiej Bystrej Śląskiej otwarto muzeum poświęcone Julianowi Fałatowi, gdzie na 
ekspozycji stałej wystawiono wiele jego akwarel. Oczywiście Bogusław Heczko nie krył radości z moż-
liwości zobaczenia tych kompozycji na własne oczy. Niezmiernie interesował się sztuką Juliana Fałata, 
którą w zakresie akwareli uważał za niedościgniony wzór16. 

Dzięki znajomości z ks. Adolfem Frankiem i jego żoną udało się mu wynająć w Wiśle drewniany 
domek na Jarzębatej, zwany Sowizdrzołkiem (pod willą Sfinks należącą do Jana Pilcha). W ten sposób 
artysta chciał się odgrodzić od coraz to bardziej zurbanizowanej Wisły, aby silniej odczuwać organiczny 
związek z przyrodą17. Razem z kolegami (Gienkiem i Stasiem) wyposażył domek w góralskie meble, 
doprowadził też wodę z pobliskiej studni Pilcha. W Sowizdrzołku mieszkał głównie latem, choć oka-
zjonalnie pojawiał się w nim również zimą (coroczny sylwester w gronie przyjaciół). Na Jarzębatej dużo 
czasu poświęcał na malowanie. Chętnie portretował starych górali i słuchał ich opowieści, m.in. o róż-
nych spotkaniach w sąsiednim Sfinksie, gdzie w okresie międzywojennym mieściła się redakcja spiry-
tystycznego pisma „Hejnał”. Artysta zainteresowany niektórymi kwestiami z pogranicza bioenergotera-
pii i radiestezji nabył specjalistyczne wahadełko, za pomocą którego badał stopień promieniowania róż-
nych drzew lub szukał cieków wodnych. 

Przy okazji Tygodnia Kultury Beskidzkiej w 1973 roku w Sowizdrzołku zorganizował wystawę swoich 
prac. Składały się na nią nowe akwarele, powstałe niezależnie od zamówień Cepelii. W tematyce domi-
nowała beskidzka architektura, łorstwie wypełnione sianem lub snopkami zboża, wreszcie las na tle roz-
ległych pasm górskich. Do Sowizdrzołka na wystawę prowadził specjalnie wyznaczony szlak, który mie-
rzył 1,5 km pod górę. Mimo sporej odległości od centrum Wisły turyści chętnie odwiedzali to miejsce.  
14 Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle. Dział Sztuki (dalej: MW.S.) MW.S. 393-400.
15 B. Heczko, Rozmyślania, s. 54-55.
16 J. Krop, Ars aquae, s. 3.
17 Tamże, s. 3.
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Częstym gościem był poeta, działacz społeczny i kulturalny z Zaolzia, Władysław Młynek, który zaprzy-
jaźnił się z artystą18. 

W 1974 roku wykonał kolejną serię prac tematycznie związanych z Wisłą, które w interesujący spo-
sób dokumentowały jej dawne oblicze. Były to trzydzieści dwie kompozycje w technice lawowanego 
tuszu, których zasadniczym punktem wyjścia były dawne pocztówki i zdjęcia z Wisły, autorstwa Juliana 
Ochorowicza czy Władysława Umińskiego. Wykonany w nich rysunek ołówkiem był bardzo lekki 
i nie miał autonomicznego charakteru, stanowiąc jedynie wstęp do szerokiego i swobodnego lawowa-
nia tuszem w różnych odcieniach szarości. Fotografie zasadniczo wpłynęły na kompozycję prac, które 
w wielu wypadkach nie skupiały się na jednym obiekcie, ale przedstawiały szerszą panoramę. Brak kon-
turowości w decydujący sposób odróżniał te prace od wcześniejszych interpretacji ilustracji Bogumiła 
Hoffa z 1970 roku. Wykonał też jedną barwną akwarelę, przedstawiającą górala z fajką. Wszystkie te 
wczesne kompozycje w 1976 roku zakupiło Muzeum Beskidzkie w Wiśle19.

W 1977 roku Bogusław Heczko obchodził 50. urodziny. Z tej okazji w Muzeum Beskidzkim w Wiśle 
zorganizowano wystawę jego prac pt. Ars Aquae. Ekspozycji towarzyszył folder z tekstem kierownika 
placówki, Jana Kropa, który w syntetyczny sposób przedstawił drogę twórczą artysty. Na wernisażu 
przemówienie wygłosił m.in. wojewoda bielski Jan Wałach i naczelnik miasta Wisły Henryk Kalus20. 
W tym samym roku Bogusław Heczko zrezygnował z dalszej współpracy z Cepelią, obawiając się twór-
czości ograniczonej utartymi schematami21. Cepelia była jednak jednym z istotniejszych czynników 
kształtujących charakter jego sztuki, oscylującej wokół tematów regionalnych i ludowych. 

Mieszkając w Sowizdrzołku spontanicznie tworzył wiele akwarel. Bezpośredni kontakt z przyrodą 
ma dla mnie istotne znaczenie, po prostu potrzebuję swobodnego kontaktu z przyrodą – zwłaszcza 
kiedy słońce na nią spogląda, wtedy obojętnie o jakiej porze trzeba wszystko chwytać na gorąco – w tym 
sprzyja mi akwarela – mówił22. W tym kontekście motyw słońca powtarzał się w innych jego wypo-
wiedziach: Co mnie urzekło w przyrodzie? Kolor, szczególnie światłocień. I słońce. Stare chaty w słońcu, 
stare drzewa, dęby i buki, które mogły coś o sobie opowiedzieć, gdyby tylko mówić umiały [...]23.  Bogusław 
Heczko posiadał duży zmysł kolorystyczny – pomimo feerii barw dobierał je w taki sposób, że świet-
nie się dopełniały, nie tworząc żadnych jaskrawych dysonansów. Interesujące motywy znajdywał rów-
nież zimą. Wówczas artyście przypominały się obrazy Juliana Fałata, w których mistrz doskonale radził 
sobie z materią śniegu. Właśnie w tej aurze w 1978 roku przedstawił dwa panoramiczne widoki na cen-
trum Wisły, balansując doskonale pomiędzy malarskim dokumentem a spontanicznym dziełem sztuki, 
które oddaje nastrój24. 
18 B. Heczko, Rozmyślania, s. 65.
19 MW.S. 401-432.
20 J. Krop, Ars aquae, s. 1-6.
21 B. Heczko, Rozmyślania, s. 57.
22 J. Krop, Ars aquae, s. 3.
23 A. Otczyk, Kolorowy świat Bogusława Heczki, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1999, nr 51-52, s. 10.
24 Akwarele w zbiorach Kazimierza Heczki. 
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Panorama centrum Wisły 
w czarno-białej wersji akwareli Bogusława Heczki 

z 1978 r.
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Panorama centrum Wisły 
w czarno-białej wersji akwareli Bogusława Heczki 

z 1978 r.
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Po pięciu latach, zgodnie z umową wynajmu, opuścił Sowizdrzołka. Willa Sfinks z gruntem, do któ-
rego należał też domek, została sprzedana. Artysta wynajął wówczas mieszkanie na ulicy Konopnickiej 
w centrum Wisły. Podejmował się nowych zadań: został radnym i działał w komisji do spraw kultury. 
W 1978 roku wraz z Jerzym Szarcem, Zbigniewem Niemcem i Wincentym Bąkoszem na terenie miasta 
współtworzył grupę artystów nieprofesjonalnych pod nazwą Brzimy. W roku powstania, w czasie trwa-
nia XV Tygodnia Kultury Beskidzkiej, otwarto pierwszą zbiorową wystawę grupy, która miała miejsce 
w Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Oprócz założycieli do Brzimów wstąpili: Zuzanna Chraścina, Rudolf 
Demel, Zygfryda Demel Bąkosz, Franciszek Gluza, Paweł Lazar, Jan Kocyan, Dariusz Lorek i Mieczy-
sław Mrożek. Wszyscy członkowie nawiązywali do tematyki regionalnej, najczęściej o zabarwieniu 
ludowym. Działali wówczas pod zwierzchnictwem Towarzystwa Miłośników Wisły i jego prezesa, Jana 
Kropa, który mówił o grupie m.in.: Ich działalność w poważnym stopniu zaspakaja zapotrzebowania 
estetyczne środowiska, a także i w pewnej części ludzi przyjeżdżających do Wisły, przyczyniając się tym 
samym do rozsławiania zakątka ziemi polskiej leżącej u źródeł Królowej naszych rzek25. Przynależność 
Bogusława Heczki do grupy ugruntowała w nim konieczność dalszego podejmowania tematów zwią-
zanych z regionem. Artysta z różnymi członkami Brzimów często spotykał się na towarzyskich posie-
dzeniach w Domu Zdrojowym. Chętnie odwiedzali też Rudolfa Demla w jego pracowni nad potokiem 
w Wiśle Dziechcince.

W 1978 roku nadarzyła się okazja, aby z kolegą, Eugeniuszem Wszołkiem, wyjechać do Paryża. Bogu-
sław Heczko zwiedzał wówczas nie tylko stolicę Francji z licznymi muzeami i galeriami, ale inne pobli-
skie miejscowości, takie jak Ecuen i Moret-sur-Loing26. Udał się też do Prowansji śladem życia jed-
nego z jego ulubionych malarzy – Vincenta van Gogha. Członkom wiślańskich Brzimów przysłał kartkę 
z własnoręcznie wykonaną akwarelą, przedstawiającą zamek w Moret-sur-Loing, o następującej treści:

Te parole, parole, parole
Piszą do Was beskidzcy górole
Co opuścili wiślańskie gróniczki
I oglondajom paryskie chałupy i wieżyczki
Zamiast podziwiać nasze smreki i buki
Szlifujemy jak te błozny paryski bruki
Podziwómy Montmarte i Eiffla wieże
Plac Pigall i te Champs, co sie liże!
Czasem sie też na Was wspómnymy
Jak sie wina za moc chlapnymy

25 Wiślańscy twórcy amatorzy „Brzimy”, Ustroń 1979 [folder do wystawy], s. 2. Por. Z. Niemiec, M. Kawulok, Korzenie w Wiśle, 
konary w Ustroniu, „Kalendarz Ustroński 2020”, Ustroń 2019, s. 346-352.

26 B. Heczko, Rozmyślania, s. 67.
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Zaś wszecko, co tu widzimy i przeżywomy
Pieknie spisujemy i do muzeum sprzedómy
Tak też za mocno sie o nas nie starejcie
Jeny na przywitanie warzónkę podgrzywejcie27.

W 1979 roku Bogusław Heczko wykonał ilustracje do książki Marii Pilch Wisła naszych przodków. 
Ponownie postanowił posiłkować się kompozycjami Bogumiła Hoffa, zamieszczonymi w jego mono-
graficznej książce poświęconej Wiśle, ale tym razem zastosował rysunek piórkiem. W dość swobodny 
sposób podszedł do pierwowzorów, uwypuklając w nich konturowość, a przez to również i pewną deko-
racyjność. Widać to było zwłaszcza w Widoku na centrum Wisły, Kolibie na sałaszu, Typie górala i Typie 
góralki. Z kolei w kompozycjach Żenich i młoducha oraz Noszaczka i rodzice chrzestni wprowadził 
drobne innowacje, jak np. dodanie drzewka w tle czy usunięcie wystającej ciupagi spod guni górala28. 
W tym sam roku zamieścił pięć ilustracji z dziecięcymi zabawami w śpiewniku Władysława Młynka 
Koło, koło młyński29.

Od grudnia 1979 do czerwca 1980 roku Bogusław Heczko podjął pracę w Muzeum Beskidzkim 
w Wiśle. W ramach swoich obowiązków wykonał szereg kompozycji techniką tuszu lawowanego. Arty-
sta rozwijał typową dla siebie ikonografię związaną ze starym budownictwem góralskim, panoramicz-
nymi ujęciami miasta czy nieistniejącymi już obiektami, które były znane z archiwalnych fotografii30. 
W akwareli barwnej podjął portretowe ujęcia staruszki z fajką oraz górala w płóciennej koszuli, jak 
i ustrońską dolinę Dobki z budynkiem szkoły (miejscem jego narodzin)31. Pośród prac znalazły się też 
dwie oryginalne ilustracje wykorzystane do książki Marii Pilch, jak i rysunkowy portret Rudolfa Demla 
(wykonany jeszcze w 1977 roku)32. W 1982 roku, kiedy artysta mieszkał już na powrót w Ustroniu 
na Gojach, podarował do wiślańskiego muzeum portret Jerzego Drozda w akwareli oraz typy wiślan 
w codziennym stroju33.  

W 1980 roku Bogusław Heczko wrócił na stare włości w Ustroniu, zamykając tym samym długi okres 
wiślański w jego życiu i twórczości. Wraz z żoną Jadzią i synem Kazimierzem podjął decyzję o urzą-
dzeniu stałej galerii „Na Gojach”, którą udało się otworzyć w 1987 roku. Tym samym dom stał się rów-
nież placówką kulturalną, skupiającą ludzi interesujących się sztuką. Artysta w dalszym ciągu tworzył 

27 MW.S. 511.
28 M. Pilch, Wisła naszych przodków, Cieszyn 1979, s. 4, 19, 29, 31, 36, 65.
29 W. Młynek, Koło, koło młyński, Český Tĕšin 1979, s. 2, 12, 22, 23, 55. Dwadzieścia lat później Bogusław Heczko wykonał 22 

ilustracje o tematyce beskidzkiej do kolejnego śpiewnika. Zob. K. Chmiel, Śpiewnik regionalny. Pieśni i melodie cieszyńsko-
beskidzkie, Bielsko-Biała 1999.

30 MW.S. 536-543.
31 MW.S. 510, 524, 523. W zbiorach znajduje się też wspomniana kartka pocztowa wykonana akwarelą z Moret-sur-Loing 

– MW.S. 511.
32 MW.S. 530, 517, 518.
33 MW.S. 571-572.
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nowe kompozycje, szukał też innowacyjnych tematów. Do tego celu wykorzystywał nadarzające się pro-
pozycje wyjazdów, np. do włoskiego San Severino w 1987 roku, które poprzez zabytkową architekturę 
i odmienny pejzaż silnie na niego oddziałało. Pamiętał o nowych wystawach w miejscach, gdzie już kie-
dyś eksponował i miał stałą grupę wielbicieli swego talentu (wystawa w Muzeum Beskidzkim w Wiśle 
z okazji 60. urodzin i w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu z okazji 70. urodzin). Swoje prace 
wysyłał też na wystawy zagraniczne (Mülheim, Osaka, Genk, Neukirchen-Vluyn, Budapeszt). W uzna-
niu za działalność w dziedzinie kultury w 1997 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, a w 2000 roku Laurem Srebrnej 
Cieszynianki34. Z kolei w 2017 roku nagrodzono go Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – naj-
bardziej prestiżową nagrodą w polskim świecie sztuki.

Artysta zmarł 4 lutego 2018 roku i spoczął na cmentarzu komunalnym w Ustroniu.
*  *  *

Katalog „Dawna Wisła w grafice Bogusława 
Heczki” prezentuje prace artysty, które powstały 
w okresie wiślańskim (1964-1980). Nie są to jed-
nak sztandarowe akwarele, ale ich czarno-białe 
odpowiedniki w technice rysunkowej, wykonane 
zarówno ołówkiem, jak i piórkiem. Pojawiają się 
w nich tematy analogiczne do barwnych kom-
pozycji, choć z większym uwypukleniem dawnej 
architektury. Przy ich tworzeniu Bogusław Heczko 
z większym natężeniem myślał o artystycznej 
dokumentacji terenu. W tym zakresie motywów 
poszukiwał niemal we wszystkich dolinach Wisły, 
niejednokrotnie w odległych jej zakątkach. W cen-

trum kompozycji ustawiał obiekt architektoniczny, pojedynczy lub w niedużym zespole budynków sąsied-
nich. Wokół głównego tematu ujmował zawsze drzewa, zagrodę, elementy górskiego pejzażu. Utrwa-
lał także motywy przyrodnicze, takie jak potok Dziechcinka czy kaskady Czarnej Wisełki. Kompozycje 
rysunkowe wyróżniały się dużą spontanicznością, bowiem zawsze powstawały w plenerze, a więc pośród 
natury i jej różnych zjawisk, które artysta naprędce ujmował. Widać w nich zdecydowaną kreskę o zróżni-
cowanym natężeniu. Szybkość rysowania powodowała, że artyście udawało się uchwycić atmosferę chwili. 

Interesujące są zapisy na niektórych rysunkach: Właśnie przy podejściu do tej chaty spotkało mnie 
przykre rozczarowanie, stare kobiety nie pozwoliły podejść bliżej chałupy, by móc szkicować, nie pomogły 
proszenia, musiałem odejść na dalszą odległość, kobiety te zachowywały się dosyć dziwnie, widocznie coś 
 
34 B. Heczko, Rozmyślania, s. 72-80. 
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 tam „warzyli” do picia, a szkoda. Innym razem zanotował: Ta przycupnięta do ziemi chata znajduje się 
już po czeskiej stronie, chcąc ją zobaczyć z bliska, trzeba nieco zboczyć ze szlaku i parę kroków postawić 
już na ziemi czeskiej. Robiłem ten szkic z pewnym lękiem, a nóż mnie zobaczy straż graniczna – to jak się 
będę tłumaczył, no ale jakoś poszło szczęśliwie. 

Wreszcie przeczytać możemy: Chata ta znaj-
duje się niedaleko schroniska na Soszowie, idąc 
w stronę Stożka, obok niej biegnie szlak tury-
styczny Czantoria – Stożek, pięknie położony, 
z dalekim widokiem na dolinę Wisły i cały grzbiet 
gór z Baranią na dalekim horyzoncie. W więk-
szości wypadków opisane rysunki są autono-
micznymi dziełami sztuki. Niemniej jednak nie-
które z nich artysta traktował roboczo,  jako swo-
isty wstęp do akwareli, bowiem zaznaczał na nich 
komentarze dotyczące kolorów. 

Inne w charakterze są rysunki piórkiem, które 
artysta potocznie nazywał grafiką. Była to czaso-
chłonna technika, w której spontaniczność nie 
odgrywała większej roli, tylko cierpliwe wypełnianie kompozycji dużą ilością kresek, prowadzonych 
w różnych kierunkach35. Bogusław Heczko tworzył je najczęściej w zaciszu pracowni, bazując na wcze-
śniej wykonanych rysunkach. W tych kompozycjach pierwszy plan wypełniały zwykle kreski giętkie, 
by na horyzoncie przyjąć formy proste. Czasami w tle artysta dopuszczał obszary wolne od kresek, aby 
stworzyć lepszą głębię perspektywiczną. Taki zabieg stosował też w pejzażach śnieżnych, gdzie siłą rze-
czy musiało pojawić się więcej białych płaszczyzn. Oczywiście pewne fragmenty kompozycji zupełnie 
zaciemniał, jak np. gołe konary drzew. Należy dodać, że owe „grafiki” obok rysunków i akwarel współ-
istniały ze sobą w procesie twórczym, o czym artysta mówił: Akwarele malowałem tylko przy świetle 
dziennym, a wieczorami „uprawiałem” grafikę. Moje szkice wykonane w plenerze ołówkiem dopracowy-
wałem i przetwarzałem tuszem [...]36.

Analizę twórczości Bogusława Heczki warto zakończyć słowami Jana Kropa z 1977 roku: Rozwa-
żania o twórczości Bogusława Heczki muszą być dopełnione informacją o systematycznie prowadzo-
nej dokumentacji inwentaryzacyjnej w terenie w postaci rysunków i szkiców z natury, drewnianej archi-
tektury beskidzkiej […] Gdyby działalność artystyczną Heczki zawęzić tylko do tej techniki, byłby to 
piękny i pokaźny dorobek zasługujący na wyróżnienie tak ze względów estetycznych jak i folklorystyczno- 
-etnograficznych37. Owo wyróżnienie dokonuje się właśnie poprzez wydanie tego katalogu. 
35 A. Otczyk, Kolorowy świat, s. 10.
36 B. Heczko, Rozmyślania, s. 67.
37 J. Krop, Ars aquae, s. 5.
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CZARNE



19

Wisła Czarne, Chałupy nad zaporą



20

Wisła Cieńków, Kolyba pasterska pod Wyśnim



21

Wisła Czarne, Zagroda na Postrzednim



22

Wisła Czarne, Pałacyk myśliwski Habsburgów na Przysłopiu pod Baranią Górą 
(w latach 1985-1986 przeniesiony na ul. Lipową)



23

Wisła Czarne, 
Dolina zalana wodami Białej i Czarnej Wisełki po wybudowaniu zapory 
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MALINKA
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Wisła Malinka, Chałupa
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Wisła Malinka, Chałupa



27

Wisła Malinka, Zagroda rodziny Cieślar i Mrożek na Sadowym



28

Wisła Malinka, Chałupa



29

Wisła Malinka, Chałupa „Na Bonkule” na Wyrch Malince 
(stary nr 335, obecnie ul. Malinka)



30

Wisła Malinka, Chałupa „Za Polaną” 
(stary nr 795, ul. Fiedorowska – nie istnieje)



31

Wisła Malinka, Chałupa „Do Fiedorowczana” 
(stary nr 554, obecnie ul. Fiedorowska)
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GOŚCIEJÓW



33

Wisła Gościejów, Na Kempie 
(z lewej chałupa Pawła Podżorskiego, w środku zagroda Andrzeja Szarca)



34

Wisła Gościejów, Na Wróblonkach 
(z lewej chałupa Szarców, stary nr 279, obecnie os. Wróblónki, 

z prawej chałupa Władysława Hołomka)



35

Wisła Gościejów, Chałupy na Wróblonkach 
(z lewej chałupa Władysława Hołomka, 

z prawej chałupa Szarców, stary nr 279, obecnie os. Wróblónki)



36

Wisła Gościejów, Na Bucioryszce 
(z lewej chałupa Jerzego Bujoka, w środku chałupa Pawła Procnera, 

z prawej chałupa Andrzeja Procnera) 



37

Wisła Gościejów, Chałupa Jana Cieślara na Żłabinie



38

Wisła Gościejów, Na Żłabinie 
(z lewej chałupa Cieślarów, w środku chałupa Cichego)



39

Wisła Gościejów, Chałupy na Milkowskiej



40

GŁĘBCE



41

Wisła Łabajów, Chałupa „Do Grzibka” 
(stary nr 177, ul. Głęboka – nie istnieje)



42

Wisła Łabajów, Chałupa „Do Grzibka” 
(stary nr 177, ul. Głęboka – nie istnieje)



43

Wisła Łabajów, Chałupa



44

Wisła Stożek, 
Schronisko na Stożku wybudowane w latach 1920-1922



45

Wisła Mrózków, 
Stara szopa z widokiem na Stożek



46

Wisła Mrózków, Chałupa 
(wynajmowana przez Dariusza Lorka z grupy twórców „Brzimy”)



47

Wisła Kopydło, Chałupa Pawła Podżorskiego nad Placówką 
(stary nr 776, obecnie ul. Kopydło)



48

Wisła Głębce, Chałupa „Kisuczanka” na Pietroszonce 
(stary nr 214, obecnie os. Górne Głębce)



49

Wisła Głębce, Chałupy nad dworcem PKP 
(nie istnieją)



50

Wisła Głębce, Chałupa „Klyszczonka” 
(stary nr 203, obecnie ul. Głębce)



51

Wisła Kozińce, 
Chałupa Kocyana pod wieżą przekaźnikową 



52

Wisła Kozińce, Zagroda



53

Wisła Kozińce, Zagroda



54

CENTRUM 



55

Wisła Jonidło, Chałupa „Do Jonidła” z sąsiednimi zabudowaniami 
(stary nr 1524, obecnie ul. Wyzwolenia)



56

Wisła Oaza, Chałupa na Oazie 
(nie istnieje)



57

Wisła Oaza, Chałupa Chlebka za sklepem żelaznym Szindlera 
(stary nr 581, ul. 1 Maja – nie istnieje)



58

Wisła Groniczek, 
Zabudowania za cmentarzem na Groniczku



59

Wisła Dziechcinka, 
Zagroda „U Kućnierza”



60

Wisła Centrum, Chałupa „U Zdejszego” 
(stary nr 643, os. Zdejszy – nie istnieje)



61

Wisła Centrum, Chałupa „U Zdejszego” 
(stary nr 643, os. Zdejszy – nie istnieje)



62

Wisła Centrum, Chałupa „U Zdejszego” 
(stary nr 643, os. Zdejszy – nie istnieje)



63

Wisła Centrum, Chałupa „Na Zadku” 
(stary nr 64, obecnie os. Zdejszy)



64

Wisła Pod Bukową, Chałupa „U Pinkasa” 
(stary nr 471, ul. Bukowa – rozebrana i przeniesiona do Wisły Czarnego, 

ale niezłożona z powrotem)



65

Wisła Pod Bukową, Chałupa „U Pinkasa” 
(stary nr 471, ul. Bukowa – rozebrana i przeniesiona do Wisły Czarnego, 

ale niezłożona z powrotem)



66

Wisła Piła, Stara kuźnia Kohuta 
(stary nr 592, ul. 1 Maja – rozebrana w 1978 r.)



67

Wisła Kamienny, Chałupa „Pinkasówka pod lasem” 
(stary nr 468, obecnie ul. Kamienna)



68

Wisła Kamienny, Chałupa „Na Polanie” 
(stary nr 648, obecnie ul. Kamienna)



69

Wisła Jarzębata, Chałupa „Na Czyżule” 
(stary nr 428, obecnie os. Jarzębata)



70

Wisła Jarzębata, Chałupa Bujoka 
(stary nr 435, obecnie os. Jarzębata)



71

Wisła Jarzębata, Chałupy



72

Wisła Jarzębata, Chałupa



73

Wisła Jarzębata, Chałupa Górnioka 
(stary nr 427, obecnie os. Jarzębata)



74

Wisła Jarzębata, Chałupa Górnioka 
(stary nr 427, obecnie os. Jarzębata)



75

Wisła Partecznik, Chałupa



76

Wisła Partecznik, Chałupa Raszków 
(stary nr 461, obecnie ul. Partecznik)



77

Wisła Centrum, Chałupa wójta Raszki „U Kędziory” 
(stary nr 68, obecnie ul. Towarowa)



78

Wisła Centrum, Chałupa nieopodal domu wójta Raszki „U Kędziory”
 (stary numer 66, obecnie  ul. Towarowa)



79

Wisła Centrum, 
Chałupy „U Kędziory”



80

Wisła Centrum, 
Zabudowania nieopodal chałupy wójta Raszki „U Kędziory”



81

Wisła Centrum, Chałupa wójta Raszki „U Kędziory” 
(stary nr 68, obecnie ul. Towarowa)



82

 Wisła Centrum, Chałupa na ul. Kuryatty 
(rozebrana w 1978 r.)



83

Wisła Centrum, 
Chałupy na ul. Kuryatty



84

Wisła Centrum, Stare zabudowania nad basenem kąpielowym 
(obecnie ul. Kuryatty)



85

Wisła Centrum, Widok na chałupy, 
starą strażnicę i kościół ewangelicki



86

Wisła Centrum, 
Kościół Apostołów Piotra i Pawła oraz hotel „Piast” 



87

Wisła Centrum, Widok na centrum Wisły z  willą „Nelcia” 
(stary nr 531, ul. 1 Maja – obecnie na tym miejscu stoi „Ondraszkowa Izba”)



88

Wisła Centrum, Chałupa Teofila Podżorskiego „Do Wróżki”



89

Wisła Centrum, Chałupa „Pod Brzege” 
(stary nr 637, ul. 1 Maja – rozebrana w 1973 r.), 

Chałupa Chmiela z kuźnią 
(stary nr 472, obecnie ul. 1 Maja)



90

Wisła Centrum, 
Centrum Wisły na podstawie fotografii T. Kubisza



91

Wisła Centrum, Ogólny widok centrum Wisły 
na podstawie fotografii T. Kubisza z 1934 r.



92

Wisła Centrum, Hotel „Piast” 
(obecnie ul. 1 Maja)



93

Wisła Skolnity, Chałupy



94

JAWORNIK i OBŁAZIEC



95

Wisła Górny Jawornik, Chałupy „Do Szalbócianów” 
(stare numery 47, 630, obecnie ul. Branców)



96

Wisła Górny Jawornik, Zagroda „Do Szalbócianów” 
(stare numery 47, 630, obecnie ul. Branców)



97

Wisła Jawornik, Chałupa



98

Wisła Jawornik, Zagroda 
z lewej chałupa Józefa Cieślara „Granatyra”, (stary nr 49),  
w środku chałupa Jerzego Pilcha „Murzana”, (stary nr 48), 

z prawej chałupa „Do Szalbocianów”, (stary nr 47 i 630, obecnie ul. Branców)



99

Wisła Jawornik, Schronisko na Soszowie 
(stary nr 806, obecnie ul. Soszowska)



100

Wisła Jawornik, Chałupa „Na Branculi” na Soszowie 
(na jej miejscu stoi obecnie „Lepiarzówka”)



101

Wisła Jawornik, Chałupa „Na Branculi” na Soszowie
(na jej miejscu stoi obecnie „Lepiarzówka”)



102

Wisła Soszów, Chałupa Andrzeja Czyża na Wyrch Groniu 
(stary nr 111, obecnie os. Mały Stożek) 



103

Wisła Jawornik Górny, Chałupa „Do Kuźni” 
(stary nr 585, obecnie ul. Jawornik – zdewastowana) 



104

Wisła Jawornik Górny, Chałupa „Do Kuźni” 
(stary nr 585, obecnie ul. Jawornik – zdewastowana) 



105

Wisła Jawornik, Chałupa „Do Lyszczeny” 
(stary nr 619, ul. Wańkowska – nie istnieje) 



106

Wisła Jawornik, Chałupa „Do Krawca” 
(stary nr 746, ul. Wrzosowa – nie istnieje)



107

Wisła Jawornik, Chałupa „Pod Krzysztofke” 
(stary nr 29, obecnie ul. Kiczerowska)



108

Wisła Jawornik, Chałupa „Do Chraściny” na Krzywym 
(stary nr 21, os. Bucznik)



109

Wisła Jawornik, Chałupa „Do Chraściny” na Krzywym 
(stary nr 21, os. Bucznik)



110

Wisła Jawornik, Na Beskidku 
(z lewej chałupa „Do Kajfosza”, z prawej chałupa „Na Kuczańskóm Łónke”) 



111

Wisła, Zagroda na trasie Soszów – Stożek 



112

Wisła Jawornik, Chałupa „Na Kuligowie” na ul. Brzozowej 
(nie istnieje)



113

Wisła Jawornik, Widok na Wisłę i chałupy pod Czajką



114

Wisła Jawornik, Chałupa pod Czajką



115

Wisła, Na Małym Stożku 
(z prawej chałupa Nogowczyka)



116

Wisła, Chałupa „Do Cieślarów” na trasie Soszów – Stożek 
(stary nr 53, ul. Cieślarów – nie istnieje) 



117

Wisła Gahura, Chałupa „Pod Krzywym” 
(stary nr 14, os. Bucznik – nie istnieje)



118

Wisła Gahura, Chałupa „Pod Krzywym” 
(stary nr 653, ul. Gahura – nie istnieje) 



119

Wisła Gahura, Chałupa „Pod Krzywym” 
(stary nr 653, ul. Gahura – nie istnieje) 



120

Wisła Obłaziec, Chałupa Bujoków 
(ul. Ustrońska – nie istnieje)


