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Panie Franciszku, chciałam się z panem umó-
wić na rozmowę o tyskich mozaikach – od 
takiego telefonu do Franciszka Wyleżucha 

zaczęła się przed kilku laty moja z nim znajomość. 
Dokumentowałam wtedy mozaiki zdobiące elewa-
cje i wnętrza tyskich szkół, bibliotek, urzędów i sta-
le natrafiałam na to samo nazwisko autora kompo-
zycji: Wyleżuch. Wybrałam się zatem do mistrza 
Franciszka, żeby wypytać o szczegóły, uzupełnić  
i zweryfikować informacje. 

Dzięki rozmowom z Franciszkiem Wyleżu-
chem zdobyłam wiedzę o technologicznej stronie 
sztuki mozaikowych kompozycji, ale także o doko-
naniach artysty. Mogłam zestawić pełną listę mo-
zaikowych dzieł pana Franciszka zrealizowanych  
w Tychach, dowiedziałam się, które z nich wy-
konał współpracując ze Stanisławem Kluską.  
O kompozycji zdobiącej zachodnią elewację teatru 
opowiadał mi już wcześniej Janusz Włodarczyk, jej 
projektant, który realizował ją wspólnie z Wyleżu-
chem ucząc się zarazem od niego tej sztuki z pogra-
nicza malarstwa, ceramiki i budowlanego rzemio-

sła. Wszyscy trzej wymienieni twórcy gościli potem 
w naszym muzeum na spotkaniu z tyszanami  
i opowiadali o tym, jak powstawały ich mozaiki.  
W barwne opowieści o pracy na rusztowaniach 
wplatali anegdoty. Słuchacze mogli poznać od ku-
lis szczegóły „mozaikowej” profesji. 

Mozaikowy temat jest ważny dla Tychów,  
bo sztuka ta często była w naszym mieście wykorzy-
stywana, jako że znakomicie współgrała z jego mo-
dernistyczną architekturą. Ten mariaż charaktery-
styczny był dla najciekawszych architektonicznie 
budynków publicznych. O ich urodzie decydowa-
ły prostota formy i zastosowane materiały: łączenie 
betonu i szkła, czasem także kamienia (granitowe 
okładziny o surowej obróbce powierzchni). Arty-
stycznym dopełnieniem takiej architektury były 
właśnie mozaiki. W naszym mieście jest ich tak 
dużo, że nazwałam kiedyś Tychy mozaikowym 
miastem, mając na myśli tę specyficzną plenerową 
galerię sztuki, ale także symbolicznie przenosząc to 
określenie na strukturę społeczno-kulturową jego 
mieszkańców. 

Spotkania z panem Franciszkiem
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Mam w tej plenerowej wystawie swoje ulubione 
mozaikowe dzieła – te szczególnie harmonizujące 
z funkcjami obiektów, których elewacje lub wnę-
trza zdobią.  Jedno z nich to kompozycja na ścianie 
parterowej części gmachu dawnego Zakładu Elek-
troniki Górniczej, której projekt inspirowany jest 
rysunkami elektronicznych obwodów scalonych 
(takie produkował ZEG). Drugie to bawiące się 
dzieci – dekoracja holu szkoły przy ulicy Elfów. 
Trzecim są mozaikowe ptaszki śpiewające na mu-
rowanym ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 18, 
otoczonej miejskim parkiem. Wszystkie zaprojek-
tował i wykonał Franciszek Wyleżuch.

Tak to od zainteresowania mozaikami zaczęła 
się przyjaźń tyskich muzealników z artystą. Moimi 

śladami powędrowali do jego pracowni młodsi ko-
ledzy. Dzięki tym kontaktom kolekcja sztuki w na-
szym muzeum wzbogaciła się o doborowy zestaw 
grafik i obrazów autorstwa Wyleżucha. 

W końcu zaś powstała wystawa i niniejsze wy-
dawnictwo. Bardzo cieszy mnie realizacja tego 
przedsięwzięcia. Myślę, że ucieszy również rze-
szę dawnych uczniów pana Franciszka, których 
on swego czasu wprowadzał w świat sztuki (pisze  
o tym kilka stron dalej Patryk Oczko). Niejeden 
spośród tego grona także został artystą.

Maria Lipok-Bierwiaczonek
Dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach

Fragment mozaiki w holu Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach. Projekt i wykonanie Franciszek Wyleżuch, 1966 
Fot. Maria Lipok-Bierwiaczonek



Twórczość Franciszka Wyleżucha obejmu-
je malarstwo oraz grafikę z całą różno-
rodnością mieszczących się w ich ramach 

dziedzin i technik. Malarstwo reprezentują obrazy 
olejne oraz dzieła plastyki monumentalnej – malo-
widła i mozaiki (bo i one, mimo odmiennego two-
rzywa, zaliczane są w poczet technik malarskich). 
Grafika natomiast to zarówno twórczość warsz-
tatowa, realizowana przede wszystkim w technice 
linorytu, jak i użytkowa, czyli projekty plakatów, 
czasopism i książek.

Franciszek Wyleżuch urodził się w 1931 roku 
w Strumieniu. W 1949 roku ukończył Liceum Pe-
dagogiczne w Cieszynie. Był to czas, kiedy w Polsce 

obowiązywał nakaz pracy, zgodnie z którym przy-
szły artysta wykonywał przez kolejne dwa lata za-
wód nauczyciela. Dopiero gdy spełnił tę powinność 
mógł rozpocząć studia artystyczne w Katowicach1. 
Tamtejsza uczelnia, jako II Wydział Grafiki Pro-
pagandowej, podlegała wówczas Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie2. Nauka wraz z rokiem dy-
plomowym trwała sześć lat. Młody adept sztuk 
plastycznych uczęszczał do pracowni takich wy-
bitnych artystów, jak prof. Aleksander Rak (Pra-
cownia Grafiki Warsztatowej) oraz doc. Bogusław 
Górecki (Pracownia Grafiki Użytkowej). W 1957 
roku uzyskał dyplom ukończenia akademii. Lata 
studiów Franciszka Wyleżucha to w sztuce polskiej 

O twórczości Franciszka Wyleżucha

1 Zawarte w tekście informacje dotyczące działalności artysty, o ile nie podano inaczej, pochodzą z przeprowadzonych z nim wywiadów.
2 Po krótkim epizodzie samodzielności jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Katowicach w 2. poł. 1951 roku:  

D .  G ł a z e k : Trwanie i zmiana. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 1947-2007. W: Od grafiki propagandowej do Ronda Sztuki. Jubileusz 
60-lecia ASP w Katowicach. Red. M .  J u d a , Katowice 2007, s. 7 i nast.
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okres socrealizmu oraz stopniowego odchodze-
nia od tej doktryny – rodzą się wtedy możliwości 
poszukiwania własnych, indywidualnych postaw 
twórczych, nieskrępowanych narzuconymi odgór-
nie wymogami treściowymi i formalnymi. Rocz-
nik Franciszka Wyleżucha był szczególnie bogaty  
w interesujące osobowości – w 1957 roku uczelnię 
katowicką ukończyli również Jan Nowak, Andrzej 
Czeczot, Ryszard Twardoch, Ferdynand Szypuła 
czy Janina Biała.

 Tuż po ukończeniu studiów Franciszek Wyle-
żuch przybył do Tychów. W mieście, za wyjątkiem 
rzeźbiarza Augustyna Dyrdy, nie działali wówczas 

żadni miejscowi artyści plastycy. Był więc pierw-
szym artystą grafikiem, który się tutaj osiedlił…  
i pozostał po dzień dzisiejszy. Zrazu wykorzystał 
zarówno swe wykształcenie artystyczne, jak i peda-
gogiczne – podjął się pracy nauczyciela rysunków. 
Jak wspomina, była ona nie tylko interesującym 
doświadczeniem, ale dawała również możliwość 
natychmiastowego uzyskania przydziału na miesz-
kanie. Przez blisko trzy lata artysta uczył w szkołach 
podstawowych oraz średnich. Prowadził ponadto 
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i dorosłych. Pierwsze 
ognisko plastyczne zorganizował w Szkole Podsta-
wowej nr 5 na osiedlu C. Działalność ta znajdowa-

Dyplomanci z profesorem Leonem Dołżyckim przed budynkiem Akademii, 1957. Od lewej u góry: A. Czeczot, J. Marek,  
F. Szypuła, R. Twardoch, L. Dołżycki, J. Słomkiewicz, A. Keyha, H. Baran, F. Wyleżuch, A. Śliwka, J. Grabicki, J. Panufnik-
-Czeczot, K. Piotrowska, J. Szmit-Goraj, M. Stopkowicz, J. Owen, H. Goraj, B. Marcinów, J. Biała, J. Nowak3. 
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ła oddźwięk w miejscowej prasie: „W sali szkolnej 
[…] pobierają lekcje plastyki dwie grupy uczniów. 
Pierwszą z nich stanowią dzieci od 6 do 14 lat.  
Do drugiej grupy należą młodzież i starsi. Do tej 
grupy przyjmuje się bowiem zgłoszenia bez różnicy 
wieku. Ob. Wyleżuch czyni starania w celu zorga-
nizowania sekcji grafiki i poszerzenia pracy ogniska 
plastycznego”4. Z czasem artysta podjął się prowa-
dzenia tego typu zajęć również w innych placów-
kach, między innymi w Domu Kultury Młodzie-
ży5. Efektem tych działań były wystawy twórczości 
dziecięcej. Na łamach tygodnika „Echo” pisano: 
„W szkole podstawowej na Osiedlu C otwarta 
została w ostatnich dniach wystawa uczniowskich 
prac malarskich i rysunkowych. Wśród kilkuset 
zgromadzonych tu rysunków, akwarel, mozaik, 
wyhaftowanych poduszek spotykamy prace bar-
dzo zróżnicowane i niezwykle ciekawe. Jest to  
w pierwszym rzędzie zasługa prowadzącego lekcje 
rysunków artysty grafika Franciszka Wyleżucha”6.  
Cytowane czasopismo chętnie reprodukowało 
dzieła graficzne małych twórców7.

Po niespełna trzech latach Franciszek Wyle-
żuch zrezygnował z regularnej pracy pedagogicznej. 
W 1960 roku objął na sześć lat stanowisko grafika 
w „Trybunie Robotniczej”. Praca w Katowicach 
dała mu możliwość aktywniejszego uczestnictwa  
w życiu artystycznym regionu. Okres ten wspomi-

na jako bardzo dobry i owocny w sensie twórczym 
oraz towarzyskim. Środowisko artystyczne spo-
tykało się wówczas w Klubie Związków i Stowa-
rzyszeń Twórczych przy ulicy Warszawskiej 37 – 
tam toczono dyskusje, zawiązywały się znajomości  
i przyjaźnie. Praca w „Trybunie Robotniczej” po-
ciągnęła za sobą również realizacje o pokrewnym 
charakterze – Franciszek Wyleżuch zaczął pro-
jektować plakaty, okładki i ilustracje książkowe  
w ramach współpracy z Wydawnictwem „Śląsk”8 

oraz Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym 
„WAG”. W tym okresie, w 1964 roku, odbyła 
się także pierwsza indywidualna wystawa artysty  
w Katowicach, zorganizowana przez Związek Pol-
skich Artystów Plastyków w ówczesnym lokalu 
Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Dworco-
wej 13.

Franciszek Wyleżuch intensywnie działał rów-
nież w Tychach. Gdy w 1959 roku, w budynku przy 
ulicy Paprocańskiej 449 zostały oddane do użytku 
specjalne mieszkania z pracowniami plastycznymi, 
udało mu się uzyskać jedno z nich. W sąsiednich 
zamieszkali dwaj nowoprzybyli do miasta plasty-
cy – malarz Zygmunt Czech i konserwator dzieł 
sztuki Ryszard Krzemiński10. W 1960 roku ks. Jan 
Kapołka, proboszcz nowo wybudowanego kościoła  
p.w. św. Jana Chrzciciela (konsekrowanego 21 
grudnia 1958 roku) zaproponował artyście re-

3 Tamże, s. 10, fot. 4.
4 (Bom.): Ognisko plastyczne w Tychach. „Echo”, 1958. nr 15(90).
5 W budynku zajmowanym wówczas przez Dom Kultury Młodzieży mieści się obecne Miejskie Centrum Kultury.
6 (Bm): Z wystawy młodych plastyków tyskich. „Echo”, 1958. nr 25(100).
7 (aha): Mamy, drżyjcie o swe parasole. „Echo”, 1960. nr 9(187); Z wystawy prac dziecięcych. „Echo”, 1960. nr 27(205).
8 Zaprojektował m.in. okładkę powieści tyskiego poety i prozaika Władysława Bochenka Smak dojrzałych owoców, Katowice 1970.
9 Obecnie aleja Niepodległości 44.
10 Około 1969 roku pracownia Franciszka Wyleżucha spłonęła wraz z dużą częścią jego prac. W roku 1971 artysta zamieszkał w nowo 

wybudowanym domu z pracownią przy ulicy Sienkiewicza.
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Wnętrze kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. W głębi fragment Drogi Krzyżowej autorstwa Franciszka Wyleżucha, ok. 1960.  
Fot. Andrzej Czyżewski
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alizację stacji Drogi Krzyżowej. Powstawała ona  
w zimie, w lodowatym wnętrzu ogrzewanym jedy-
nie beczką z koksem, stojącą pod rusztowaniem. 
Wysoko, na ceglanej, nieotynkowanej ścianie 
Franciszek Wyleżuch namalował proste i nowo-
czesne w formie kompozycje religijne, które świet-
nie korespondowały z równie surowym w wyrazie 
wizerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa, autor-
stwa architekta świątyni Zbigniewa Webera. Nie-
stety, powstały cykl Męki Pańskiej nie był zgodny  
z oczekiwaniami parafian, przyzwyczajonych do 
tradycyjnych rozwiązań artystycznych we wnę-
trzach sakralnych. Mimo, że kompozycje trakto-
wane były jako rozwiązanie tymczasowe (ściany 
planowano z czasem otynkować), do Kurii Diece-
zjalnej wpłynęły skargi i głosy krytyki, które spo-
wodowały kilkukrotne wizytacje przedstawicieli 
tej instytucji. Ks. Jan Kapołka, chcąc przeforsować 
nowoczesny styl dzieła, zlekceważył pisemny nakaz 
jego zamalowania wystosowany przez Kurię. Skut-
kiem tego około 1961 roku wysłana została eki-
pa budowlana, która usunęła Drogę Krzyżową11.  
Co ciekawe, realizacja cyklu znalazła oddźwięk  
za granicą – z propozycjami współpracy zgłaszało 
się do artysty niemieckie czasopismo „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”. Franciszek Wyleżuch wspo-
mina jednak, że „sprawę przemilczał”, obawiając się 
szykan ze strony ówczesnych władz.

Na przełomie lat 50. i 60. artysta nawiązał kon-
takty z tyskim środowiskiem architektów. Były to 

czasy sprzyjające działaniom plastyków w ramach 
przedsięwzięć budowlanych. Na wystrój, akcen-
ty plastyczne czy małą architekturę przeznaczano 
wówczas około 1% funduszy z całości inwestycji, 
co stanowiło wcale niemałą kwotę. Współpraca 
artysty z tyskim Miastoprojektem zaowocowała  
w latach 60. i 70. licznymi monumentalnymi re-
alizacjami w przestrzeni publicznej. W większości 
były to mozaiki12. Proces ich powstawania artysta 
tak wspomina: „Z wytwórni w Łysej Górze [mię-
dzy Brzeskiem a Tarnowem] przywoziłem cera-
miczne, glazurowane płytki o specjalnie zamówio-
nej formie i barwie. Następnie były one kładzione 
na zaprawie cementowej, najlepiej bezpośrednio 
na cegłę. Na końcu następowało spoinowanie pły-
tek, podczas którego powierzchnia kompozycji 
zwykle ulegała zabrudzeniu i należało ją dokładnie 
czyścić”13. Pierwsza mozaika została zrealizowana  
w jednej z sal na parterze dziesięciopiętrowego 
budynku, wzniesionego w 1960 roku na osiedlu 
C. Wnętrze miało pierwotnie pełnić funkcję ka-
wiarni, jednak już po wykonaniu dekoracji, prze-
znaczono je na sklep obuwniczy firmy „Cheł-
mek”. Kompozycja przedstawia w uproszczonej, 
kubizującej formie postaci kobiet i bawiących się 
dzieci14. W podobnej tematyce, nastroju i kon-
wencji formalnej utrzymana jest mozaika powstała  
w 1963 roku, jako ozdoba holu Szkoły Podstawowej  
nr 15 (obecnie III Liceum Ogólnokształcące im. 
S. Wyspiańskiego). Tutaj jednak bawiące się dzie-

11 L .  M a k ó w k a : Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba. Katowice 2008, s. 300-303; L .  M a -
k ó w k a : O recepcji nowej sztuki religijnej. W: Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2008. Katowice 2007, s. 56-60.

12 Szczegółowo na temat mozaik Franciszka Wyleżucha: M .  L i p o k - B i e r w i a c z o n e k : Tyskie mozaiki. Tychy 2011.
13 Wywiad z Franciszkiem Wyleżuchem, Tychy, 14.01.2014, materiały własne.
14 Ta pierwsza mozaika powstała w nieco inny sposób niż większość późniejszych. Franciszek Wyleżuch samodzielnie barwił gips  

i odlewał płytki. Następnie pokrywał je lakierem dla wzmocnienia i nadania połysku. Tak przygotowany materiał łamał i tworzył z niego 
kompozycję.
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ci wypełniają całą przestrzeń kompozycyjną15.  
W kolejnych latach Franciszek Wyleżuch zreali-
zował jeszcze mozaiki w kilku innych placówkach. 
W holu Szkoły Podstawowej nr 17, oddanej do 
użytku w 1966 roku, powstała abstrakcyjna kom-
pozycja, przywodząca na myśl rozżarzone słońce, 
natomiast przedsionki tegoż budynku zdobią de-
koracje w formie wielkich, stylizowanych kwiatów 
– wszystkie te przedstawienia utrzymane są w nie-
zwykle intensywnych i żywych barwach. Wykonu-
jąc mozaiki dla Szkoły Podstawowej nr 18, otwartej 
w 1968 roku, artysta sięgnął po motywy ze świata 
zwierzęcego. Mur ogrodzenia budynku od strony 
południowej pokrywa pas z kwaterami, w które 

zostały wpisane uproszczone w formie sylwetki 
ptaków. Około 1970 roku, Franciszek Wyleżuch 
wraz ze Stanisławem Kluską wykonał nie zacho-
waną mozaikę we wnętrzu pływalni przy Szkole 
Podstawowej nr 19. Centralny element tej kom-
pozycji stanowiło pięć kół olimpijskich, od których 
odchodziły płynne linie promieni, układające się 
w kolejne koncentryczne kręgi16. W holu basenu 
znajdowały się natomiast dekoracyjne akcenty pła-
skorzeźbione. Po ten środek wyrazu artysta sięgnął 
także ozdabiając szkołę przy ulicy Wejchertów,  
w której holu wykonał nieistniejącą już płaskorzeź-
bę o charakterze abstrakcyjno-dekoracyjnym.

Franciszek Wyleżuch wraz ze Stanisławem 

15 (w): W piętnastce już się uczą dzieci. „Echo”, 1963, nr 51(385).
16 Mozaika została zakryta podczas termomodernizacji i remontu obiektu w 2008 roku.

Mozaika w holu dawnej Szkoły Podstawowej nr 15. Projekt i wykonanie Franciszek Wyleżuch, 1963. Fot. Patryk Oczko
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Kluską zrealizowali również mozaiki na murach 
tyskich bibliotek. W 1974 roku na osiedlu G odda-
no do użytku pawilon, którego pylon konstrukcji 
schodów zewnętrznych artyści ozdobili spływają-
cymi pasami z wielobarwnych płytek, przywodzą-
cymi na myśl fale. Zespół mozaik powstał także 
na zewnątrz i we wnętrzu filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ulicy Dąbrowskiego. Tutaj główny 
element kompozycyjny stanowią litery – na elewa-
cji mozaikowy znak B, symbolicznie identyfikujący 
funkcję budynku, natomiast w czytelni znaki pła-
skorzeźbione, wplecione w płaszczyznę wielobarw-
nych płytek.

Artysta miał też swój udział w realizacji mozai-
ki na jednej z zewnętrznych ścian Teatru Małego, 
który oddano do użytku w 1965 roku. Kompozycja 
ta została zaprojektowana przez architekta Janusza 

Włodarczyka, a następnie wykonana we współpra-
cy z Franciszkiem Wyleżuchem. Przedstawia ona 
wizerunek miasta w zgeometryzowanej i uprosz-
czonej postaci, widziany jakby oczami dziecka.

Mozaiki Franciszka Wyleżucha zdobią jednak 
nie tylko budynki służące celom kulturalnym.  
Na elewacji siedziby Tyskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej Oskard powstała kompozycja abstrakcyj-
na, złożona z koncentrycznych, wielobarwnych 
okręgów, przenikających się z lekko i dynamicznie 
ukształtowaną falą. Niezwykle interesująca jest 
również trójwymiarowa w formie mozaika na par-
terze budynku Zakładu Elektroniki Górniczej, od-
danego do użytku w 1969 roku. Dzieło to nawią-
zuje kompozycyjnie do schematu elektronicznych 
układów scalonych, produkowanych przez tenże 
zakład17. 

Mozaika na elewacji budynku Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard. Projekt i wykonanie Franciszek Wyleżuch, lata 70. 
Fot. Patryk Oczko

17 L i p o k - B i e r w i a c z o n e k : Tyskie…, s. [8].
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18 Obaj artyści sugerowali umieszczenie na tej ścianie zegara ze złoconymi elementami, czego jednak nie zrealizowano ze względu  
na przeciwności materiałowe i konstrukcyjne. Powstał również projekt mozaiki na tę elewację autorstwa samego Stanisława Kluski. Była  
to barwna kompozycja, złożona z tańczących postaci w strojach ludowych. Zrealizowana ostatecznie mozaika została usunięta jeszcze  
w latach 70. z powodu odspajania się płytek od podłoża ze słabej jakości pustaków. 

19 Mozaiki zostały zakryte podczas termomodernizacji obiektu.

Cały zespół mozaik autorstwa Franciszka Wy-
leżucha i Stanisława Kluski zrealizowany został 
również na elewacjach Urzędu Miasta Tychy, 
ukończonego w 1970 roku. Niestety, żadna z nich 
się nie zachowała. Największa, na zachodniej ele-
wacji gmachu, miała wysokość ośmiu pięter. Była 
to kompozycja abstrakcyjna, w którą wpisany 
został herb miasta18. Dwie mniejsze mozaiki wy-
konano na elewacji sali posiedzeń – kompozycja  
z prawej strony przedstawiała różę wiatrów, a z le-
wej plan miasta Tychy19. Już samodzielnie, Franci-
szek Wyleżuch zrealizował dekoracje wnętrz urzę-
du. Na głównej ścianie sali posiedzeń, znajdowała 

się kompozycja malarska o charakterze abstrakcyj-
nym, utrzymana w tonacji czerwieni. Pomieszcze-
nie służące jako klub książki zdobiła natomiast 
malowana płaskorzeźba, przedstawiająca postaci  
z książkami, utrzymana w kolorystyce bieli i sza-
rości wzbogaconej w partii książek złoceniami. 
Wystroju wnętrza dopełniały jeszcze trzy kompo-
zycje malarsko-rzeźbiarskie na ścianach półpięter 
głównej klatki schodowej urzędu. Jedna w swo-
bodny sposób nawiązywała do motywu pobliskie-
go Pomnika Walki i Pracy, dwie pozostałe miały 
charakter abstrakcyjny. Żadne z powyższych ele-
mentów dekoracyjnych nie zachowały się. W tech-

Mozaiki na elewacjach gmachu Urzędu Miasta. Projekt  
i wykonanie Franciszek Wyleżuch oraz Stanisław Kluska, 1970.  
Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Mozaika we wnętrzu pływalni przy Szkole Podstawowej  
nr 19. Projekt i wykonanie Franciszek Wyleżuch oraz 
Stanisław Kluska, ok. 1970. 
Fot. z archiwum Marii Lipok-Bierwiaczonek
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20 Z Ryszardem Twardochem realizacje w Wiśle i Dąbrowie Górniczej (Muzeum Historii Ruchu Robotniczego) z Henrykiem Gorajem 
w Nowym Bytomiu (malowidła i dekoracje z żywicy epoksydowej we wnętrzu kościoła św. Pawła).

21 K .  K o n e c k a : W pracowniach artystów. Franciszek Wyleżuch. „Echo”, 1977, nr 27(1092).
22 Tamże.
23 Projekt architektoniczny wg makiety autorstwa Franciszka Wyleżucha wykonał Emilian Piasecki.

nice malowanej płaskorzeźby artysta wykonał rów-
nież kompozycję we wnętrzu Domu Organizacji 
Społecznych, potocznie zwanego Domem Partii.  
I ta realizacja została usunięta podczas jednego  
z remontów obiektu.

Franciszek Wyleżuch jest autorem jeszcze jed-
nej nieistniejącej, tyskiej mozaiki, wykonanej w la-
tach 70. na wolnostojącej ścianie, wieńczącej mały 
pawilon u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Dąbrowskie-
go. Była to kompozycja abstrakcyjna przedstawiają-
ca koło wpisane w środek prostokąta.

Artysta podejmował się realizacji w przestrzeni 
architektonicznej także poza Tychami. Dekora-
cje tego typu wykonał m.in. w kinie „Złote Łany” 
w Bielsku-Białej, w domach wczasowych w Wiśle, 
Szczyrku i Ustroniu oraz w sanatorium dziecięcym 
w Rabce. Duża część tych kompozycji powstała we 
współpracy ze Stanisławem Kluską, a pojedyncze  
z Ryszardem Twardochem i Henrykiem Gorajem20.

W wywiadzie przeprowadzonym przez Kry-
stynę Konecką w roku 1977 na temat współpracy 
plastyków z architektami, Franciszek Wyleżuch 
wypowiedział się: „Życzyłbym sobie, żeby więcej 
realizacji było w samym mieście, a nie w głębi kraju. 
Tutaj, w Tychach jest wiele możliwości dla środo-
wiska plastycznego, jest to jednak w dużym stopniu 
uzależnione m.in. od właściwej współpracy plasty-
ków z architektami, która mogłaby wyeliminować 
pewną przypadkowość akcentów plastycznych. 
Dzisiaj tendencje w sztuce są na tyle nowoczesne, 
że i w tych akcentach można sobie pozwolić na no-
watorskie rozwiązania”21.

W latach Polski Ludowej w przestrzeni miasta 
Tychy powstawały liczne dekoracje i akcenty pla-
styczne, mające służyć uświetnieniu uroczystości 
oficjalnych – głównie świąt państwowych. Były to 
realizacje o charakterze tymczasowym. Ich wyko-
nanie wymagało jednak doświadczenia w zakresie 
tworzenia monumentalnych form plastycznych. 
Dla Franciszka Wyleżucha działania te miały 
przede wszystkim znaczenie czysto praktyczne, za-
robkowe. Dekoracje jego autorstwa umieszczane 
były w przestrzeni szkół, przedszkoli, Szpitala Wo-
jewódzkiego, Domu Organizacji Społecznych  oraz 
w gmachu Miastoprojektu22.

Franciszek Wyleżuch ma na swoim koncie 
również realizację pomnikową – jest autorem23 

koncepcji przestrzennej monumentu, upamięt-
niającego egzekucję pięciu więźniów obozu  
KL Auschwitz, dokonaną przez hitlerowców  
22 września 1944 roku. Obelisk został odsłonięty 
przy ulicy Kościuszki w Tychach w 1961 roku.

Równolegle z pracą pedagogiczną, działaniami 
plastycznymi związanymi z architekturą oraz pro-
jektowaniem w zakresie grafiki użytkowej, Fran-
ciszek Wyleżuch nieustannie zajmował się grafiką 
warsztatową oraz malarstwem.

Grafiki artysty pochodzące z lat 50. i 60., wyko-
nywane prawie wyłącznie w technice linorytu, ce-
chuje znaczne uproszczenie formy. Wpisują się one 
w wyrosły po okresie socrealizmu nurt, charakte-
ryzujący się ludyczno-groteskową nastrojowością. 
Twórczość wykorzystująca wątki sztuki naiwnej  
i ludowej, dawała możliwość stosowania nowo-
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czesnych środków wyrazu, nie wchodząc w koli-
zję z aktualną polityką kulturalną państwa. Była  
to swoista furtka do nieskrępowanego poszukiwa-
nia własnego stylu. Franciszek Wyleżuch rezygno-
wał we wczesnych pracach graficznych z tradycyjne-
go modelunku światłocieniowego, na rzecz szeroko 
kształtowanych płaszczyzn czerni i bieli. Stosował 
znaczne uproszczenia i geometryzacje, zbliżając 
się do czysto abstrakcyjnej gry form. Ta synte-
za wynikała zapewne także z bliskich kontaktów  
z twórczością dziecięcą, cechującą się szczerą i nie-
zależną prostotą wyrazu. Taki sposób budowania 
kompozycji przez artystę miał też inne źródło – był 
efektem współzależności pomiędzy powstającymi 
równocześnie pracami graficznymi i kompozy-
cjami o charakterze monumentalnym, które siłą 
rzeczy opierały się na szerokich podziałach prze-
strzennych. Na temat grafik prezentowanych na in-
dywidualnej wystawie w Katowicach w 1964 roku 
Maria Podolska pisała: „Obecna wystawa świadczy, 
że Wyleżuch wykorzystał intensywnie 7-lecie dzie-
lące go od ukończenia ASP. Jego grafika osiągnęła 
już na obecnym etapie cechy statecznej dojrzałości 
i umiaru, które zdobywają twórcy po długim stażu. 
Wyleżuch wie czego chce, komponuje płaszczyznę 
swych linorytów rozważnie. […] Nie chce nigdy 
olśniewać przypadkowym efektem. […] Jego grafi-
ka jest spokojna, harmonijna i przejrzysta”24.

Lata 70. to okres dalszego rozkwitu twórczości 
graficznej artysty. Powstałe wówczas linoryty róż-
nią się zdecydowanie od wcześniejszych. Cechu-
je je bardziej drobiazgowe opracowanie, odejście 
od płaszczyznowości i prymitywizującej stylizacji,  
na rzecz bardziej realistycznego traktowania for-

my. Istotniejszą rolę zaczyna odgrywać tradycyjny 
modelunek światłocieniowy. Znacznie większe  
są też formaty ówczesnych prac. Znaczenia nabiera 
symbol – zwłaszcza w grafikach poruszających pro-
blematykę ochrony środowiska i zagrożeń cywiliza-
cyjnych. Powstają wówczas całe cykle poświęcone 
temu zagadnieniu („Groźba” oraz „Ochrona”). 
Pojawia się również tematyka sportowa oraz woj-
skowa. Artystę zajmuje tutaj zagadnienie ruchu – 
postać ludzka ukazywana bywa w kolejnych jego 
fazach, zatrzymana niczym na kliszy fotograficz-
nej i wpisana w ciągi kadrów. Linoryty powstałe  
w omawianym okresie artysta prezentował na licz-
nych wystawach ogólnopolskich, zdobywając na-
grody i wyróżnienia.

Zupełnie inne od prac graficznych jest malar-
stwo Franciszka Wyleżucha. Znakomicie charak-
teryzuje je – przy okazji pierwszej indywidualnej 
wystawy artysty – Maria Podolska: „W malarstwie 
[artysta] zachowuje wiele kultury i umiaru, posłu-
gując się dyskretną, ściszoną gamą kolorystyczną, 
operując formą inspirowaną zawsze przez naturę, 
ale w rozmaity sposób przetwarzaną. Pokazane  
na wystawie prace świadczą, że artysta próbując 
rozwiązać pewne zagadnienia plastyczne powtarza 
pewne tematy i szuka dla nich właściwego wyrazu 
w wypowiedzi graficznej i malarskiej”25.

W latach 70. i na początku 80. Franciszek Wyle-
żuch stworzył zwarty cykl malarski ukazujący okna, 
drzwi oraz większe fragmenty wnętrz. Częściowo 
są to przedstawienia realistyczne, stylizowane  
i nieco uproszczone. Przechodzą one nieraz w świat 
nadrealny, pozbawiony „żywej” działalności czło-
wieka. Na niektórych obrazach do wnętrza zaczy-

24 M .  P o d o l s k a : Grafika i malarstwo Franciszka Wyleżucha, „Trybuna Robotnicza”. 1964, nr 157, s. 5.
25 M .  P o d o l s k a : Wystawa malarstwa i grafiki Franciszka Wyleżucha [folder wystawy]. Katowice 1964.
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na wkraczać nieujarzmiony świat natury – artysta 
wchodzi tym samym w obszar abstrakcji aluzyjnej, 
gdzie przedmiot prawie zanika, a przyroda stano-
wi bogatą grę wyszukanych zieleni. Innym razem  
za oknem pojawia się ukryta na pierwszy rzut oka 
tajemnicza postać, wprowadzająca atmosferę ciche-
go napięcia i niepokoju.

Osobny rozdział twórczości malarskiej arty-
sty stanowi samodzielny pejzaż. Prace o tej tema-
tyce nie powstawały w bezpośredniej styczności 
z naturą. Kompozycje oparte na zapamiętanych 
wrażeniach, realizowane były zwykle w pracowni. 
Ich inspiracją był przede wszystkim krajobraz be-
skidzki i kaszubski, które malarz szczególnie sobie 

upodobał. Te swoiste wspomnienia natury zawie-
rają ogromny ładunek ekspresji, tak pod względem 
gestu malarskiego, jak i niezwykle żywej, czasem 
nieco krzykliwej barwy. Cykl pejzaży w tej kon-
wencji formalnej powstawał od końca lat 70., z naj-
większym nasileniem w latach 80.

Franciszek Wyleżuch malował również kompo-
zycje kwiatowe i martwe natury, w których zdarza-
ło mu się nawiązywać do małych mistrzów holen-
derskich. Od początku lat 90. artysta tworzył coraz 
rzadziej, a w kolejnym dziesięcioleciu, niestety, cał-
kowicie zrezygnował z działalności artystycznej.

Od 1957 roku Franciszek Wyleżuch aktyw-
nie współtworzył tyskie środowisko artystyczne. 
Uczestniczył w tutejszych wystawach zbiorowych, 
prezentując wielokrotnie swe prace w galerii wy-
stawowej Teatru Małego26. Ekspozycje te często 
towarzyszyły Tyskim Spotkaniom Młodości. Swo-
ją twórczość prezentował również w powstałej  
w 1980 roku tyskiej filii katowickiego Biura Wy-
staw Artystycznych, działającej w lokalu przy placu 
Bieruta27. Na temat eksponowanej tam indywidu-
alnej wystawy artysty Władysław Bochenek pisał: 
„Większość […] prac – to grafika. Wydaje się też, 
że w tej dziedzinie sztuki artysta ma najwięcej do 
powiedzenia. Ale interesujące jest również jego 
malarstwo, chciałoby się rzec zupełnie inne, nie 
posiadające «wspólnego mianownika» z przedsta-
wionymi pracami graficznymi, nie próbujące po-
szukiwać wspólnych linii, określonego stylu”28.

       
            Patryk Oczko

26 Galeria mieściła się w lewym skrzydle gmachu teatru, oddanego do użytku w 1965 roku.
27 Obecnie plac Baczyńskiego. Tyska filia BWA w Katowicach funkcjonowała do 1990 roku.
28 W .  B o c h e n e k : Grafika i malarstwo Fr. Wyleżucha. „Echo”, 1981, nr 19(1293).

Franciszek Wyleżuch w swej pracowni, ok. 1976.  
Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach
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Portret dziecka, 1953,
litografia, 26 x 19,5 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Portret Adama Mickiewicza, 1953,
litografia, 29 x 24,5 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Rybacy, 1953,
linoryt, 36 x 23 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Marynarze, 1953,
linoryt, 17 x 20,5 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Wieżowiec, 1964,
linoryt, 50 x 36 cm. Własność artysty
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Tron, 1964,
linoryt, 50 x 32 cm. Własność artysty
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Drzewo II, 1964,
linoryt, 60 x 40 cm. Własność artysty
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Drzewo III, 1964,
linoryt, 60 x 40 cm. Własność artysty
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Orkiestra górnicza, 1964,
linoryt, 42 x 51 cm. Własność artysty
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Okręt rzymski, 1964,
linoryt, 40 x 50 cm. Własność artysty
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Okręt podwodny, 1964,
linoryt, 22 x 50 cm. Własność artysty
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Kobieta z parasolką, 1964,
linoryt, 50 x 32 cm. Własność artysty



Okręt, 1971,
linoryt, 36 x 86 cm. Własność artysty
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Pod wodą, 1975,
linoryt, 54,5 x 66,5 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Siła,  lata 70.,
linoryt, 67,5 x 48,5 cm. Własność artysty
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Siła,  lata 70.,
linoryt, 67,5 x 48,5 cm. Własność artysty

Stół,  lata 70., 
linoryt, 66 x 50 cm. Własność artysty
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Groźba III, ok. 1974,
linoryt, 65 x 50 cm. Własność artysty
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Ochrona II, ok. 1975,
linoryt, 62 x 46 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Klosz, lata 70.,
linoryt, 60 x 49 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Dym, 1976,
linoryt, 65,5 x 48,5 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Płotki, 1976,
linoryt, 72 x 57,5 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Atak IV,  1978,
linoryt, 60 x 50 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Pejzaż, lata 80.,
olej, płótno, 65,5 x 80,5 cm. Własność artysty
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Pejzaż, lata 90.,
olej, płótno, 69 x 83 cm. Własność artysty
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Okno, lata 70.,
olej, płótno, 73,5 x 62,5 cm. Własność artysty
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Drzwi,  lata 70.,
olej, płótno, 81 x 66 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Okno, lata 70.,
olej, płótno, 75,5 x 64,5 cm. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
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Konkursy i wyróżnienia
1975 – Ogólnopolski konkurs plastyczny na plakat 1 majowy – III 

nagroda
1975 – Konkurs na plakat z okazji 22 lipca zorganizowany przez 

katowicki oddział Krajowej Agencji Wydawniczej – I oraz 
III nagroda

1976 – Konkurs Ochrona środowiska człowieka, Katowice – I wy-
różnienie z dziedziny grafiki

1977 – Konkurs Świat, w którym żyjemy, Katowice – wyróżnienie 
z dziedziny grafikia

1977 – Ogólnopolski konkurs na plakat z okazji Święta Odro-
dzenia, zorganizowany przez katowicki Oddział Krajowej 
Agencji Wydawniczej – I nagroda

1978 – Ogólnopolski konkurs graficzny im. Józefa Gielniaka, Jelenia 
Góra – wyróżnienie

Wystawy indywidualne
1964 – Wystawa malarstwa i grafiki Franciszka Wyleżucha, BWA, 

Katowice
1981 – Franciszek Wyleżuch – grafika, malarstwo, BWA, Tychy

Udział w wystawach zbiorowych
1959 – Wystawa wiosenna Okręgu ZPAP Katowice, BWA, Ka-

towice
1961 – Wystawa malarstwa i grafiki Okręgu katowickiego ZPAP, 

BWA, Katowice
1962 – Doroczna wystawa plakatu WAG, BWA, Katowice
1962 – IX Okręgowa wystawa malarstwa i grafiki, BWA, Katowice
1963 – Wystawa plakatu WAG, BWA, Katowice
1964 – 20 lat PRL w twórczości plastycznej, BWA, Katowice
1967 – Bielska Jesień 1967, BWA, Bielsko-Biała
1968 – Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki środowiska twórczego 

miasta i powiatu tyskiego, galeria Teatru Małego, Tychy 
(wystawa towarzyszyła III Tyskim Spotkaniom Młodości)

1969 – Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby środowiska twórczego 
miasta i powiatu tyskiego, galeria Teatru Małego, Tychy 
(wystawa towarzyszyła IV Tyskim Spotkaniom Młodości)

1971 – Malarstwo i grafika Okręgu katowickiego ZPAP, BWA, 
Katowice

1974 – Wystawa artystów-plastyków regionu tyskiego, galeria Te-
atru Małego, Tychy

1975 – 30 lat plastyki w województwie katowickim, BWA, Katowice
1975 – Ekspozycja dorobku tyskiego środowiska plastycznego, ga-

leria Teatru Małego, Tychy
1975 – 30 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem w twórczości plastycz-

nej, Zachęta, Warszawa
1976 – Ogólnopolska Wystawa Konkursowa Sport w sztuce. Ma-

larstwo, rzeźba, grafika, BWA, Katowice
1976 – Wystawa Okręgu katowickiego ZPAP. Malarstwo, grafika, 

rzeźba, tkanina, BWA, Katowice
1976 –Wystawa pokonkursowa Ochrona środowiska człowieka, 

Galeria ZPAP-PSP, Katowice
1976 – VII Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Zachęta, Warszawa
1977 – VII Biennale Plakatu Polskiego, BWA, Katowice
1977 – Wystawa pokonkursowa Świat, w którym żyjemy, Klub 

Związków i Stowarzyszeń Twórczych, Katowice
1978 – Ogólnopolski konkurs graficzny im. Józefa Gielniaka, Mu-

zeum Okręgowe, Jelenia Góra
1978 – Ogólnopolska wystawa twórczości plastycznej Wojsko w ży-

ciu ojczyzny zorganizowana z okazji 35 rocznicy ludowego 
Wojska Polskiego, Zachęta, Warszawa

1978 – Wystawa malarstwa, grafiki, rzeźby i tkaniny Okręgu kato-
wickiego ZPAP, BWA, Katowice 

1979 – VIII Biennale Plakatu Polskiego, BWA, Katowice
1979 – Wystawa Okręgu katowickiego ZPAP, BWA, Katowice
1990 – Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków środowi-

ska katowickiego 1990, BWA, Katowice
1993 – Artyści Tychów, Galerie M, Berlin – Marzann
2012-2013 – Najpiękniejsze, najciekawsze. Z kolekcji Muzeum 

Miejskiego w Tychach, Muzeum Miejskie w Tychach
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Na okładce
Strona 1: Drzwi, lata 70., olej, płótno, 71 x 102 cm. Zbiory Muzeum  
Miejskiego w Tychach
Strona 4: Franciszek Wyleżuch, fot. Maria Lipok-Bierwiaczonek, 2011

Skład, przygotowanie do druku
Krzysztof Skrzypek
Druk
Drukarnia Wy-druk, Katowice, ul. Warsztatowa 8b

Okno,  lata 70., olej, płótno, 88 x 69 cm. Własność artysty
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