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Ireneusz andrzej Marciszuk urodził się w 1967 r. w Hrubieszowie. Zmarł 
nagle, podczas wyjazdu badawczego, 9.08.2019 r. w Werchowynie na Huculszczyźnie 
(przed II wojną światową miejscowość Żabie).

W 1987 r. ukończył pomaturalne Studium Fototechniczne w Warszawie. Jego 
pasją była początkowo archeologia, potem historia, którą studiował na KUL w latach 
1988-1994. Z biegiem czasu niemal niezmiennym tematem jego fotografii stały się 
zabytki, odchodzące w przeszłość krajobrazy i ludzie. W czasie studiów wspólnie 
z kolegami założył Agencję Fotograficzną „TERRA” przy Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów KUL, a także Akademickie Studio Filmowe. W ramach AF „Terra” pro-
wadził liczne kursy fotograficzne dla studentów. W latach 1995-2007 był fotografem 
uniwersyteckim. Od października 2007 r. został zatrudniony w Instytucie Historii 
Sztuki KUL, w Pracowni Chrześcijańskiej Ikonografii Porównawczej, przekształconej 
w 2017 r. w Pracownię Dokumentacji Wizualnej. Był redaktorem strony internetowej 
i facebooka Instytutu Historii Sztuki KUL, ponadto sprawował funkcję kuratora 
działającej nadal studenckiej Agencji Fotograficznej „Terra”.

W 1992 roku ożenił się z Katarzyną Tur, z którą dochował się dwóch – dziś 
już dorosłych – synów Jakuba i Szymona.

Od 1988 r. publikował fotografie w akademickich czasopismach „podziem-
nych”, a potem w tytułach takich, jak „Bis”, „Qulpress”, „Przegląd Akademicki”, 
„Luk”, „Przegląd Uniwersytecki”, „Gość Niedzielny”, „Rota”, „Forum Polonijne” 
i „Wiadomości Konserwatorskie” oraz w wydawnictwach książkowych np. w „Nie-
strudzony sługa prawdy Albert Krąpiec”. 

Projektował okładki książek prof. Piotra Jaroszyńskiego: „Ocalić polskość!”, 
„Suwerenność nie jest przeżytkiem”, „Kim jesteśmy”; O. Mieczysława Krąpca OP 
„Spełniać dobro”, prof. Henryka Kieresia „Trzy socjalizmy”, Ks. Janusza Nagórne-
go „Ojczyzna”, „Nic nad oryginał” – praca zbiorowa poświęcona pamięci Barbary 
Tondos i Jerzego Tura i szereg innych. Współpracując z dr hab. Anetą Kramiszew-
ską i dr Krzysztofem Przylickim dokumentował zbiory sztuki polskiej i europejskiej 
będące w posiadaniu KUL, czego wynikiem były katalogi wystaw eksponowanych 
na terenie całej Polski.

Od lat 90-tych XX w. oprócz pracy na KUL, współpracował z Regionalnym 
Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, dla którego 
potrzeb zrealizował film dokumentalny pt. „Matka Boska z Mrukowej”, poświęcony 
ginącej tradycji ludowej z terenu Łemkowszczyzny. Brał udział w wyjazdach nauko-
wych organizowanych przez ROSiOŚK w Rzeszowie, w czasie których wykonywał 
dokumentację ginącej architektury i sztuki cerkiewnej w południowo-wschodniej 
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Polsce. W latach 1991, 1992 i 1996, pracował jako fotograf  podczas inwentaryzacji 
cmentarzy polskich w Lidzie, Nowogródku i Nieświeżu na Białorusi (organizator: 
Dariusz Śladecki – Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS w Lublinie) 
oraz w 1997 r. polskiego dziedzictwa w Kosowie na Ukrainie.

Podczas pracy w Instytucie Historii Sztuki KUL zorganizował szereg wystaw 
indywidualnych, których tematem przewodnim były znaki kulturowe oraz historia 
utrwalone w architekturze i dziełach sztuki, szczególnie religijnej. Z upodobaniem 
dokumentował zabytki Lublina, również cmentarz przy ul. Lipowej, na którym został 
pochowany. Na indywidualnych i zbiorowych wystawach organizowanych od 1997 r., 
posługując się autorską techniką, pokazywał miejsca, których często nie zauważamy 
lub nie odwiedzamy. Został za to odznaczony w 2019 r. medalem z okazji 700-lecia 
miasta Lublina.

Brał również udział w wystawach zbiorowych (wykaz wystaw poniżej). Organizo-
wał także wystawy fotografii innych autorów prezentujące zabytki sztuki religijnej: 
– w 2012 roku był kuratorem wystawy w atrium Collegium Norvidianum „Opusz-

czone – ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej 
Polski”, której towarzyszył zorganizowany przez niego, cykl 12 spotkań i dyskusji 
poświęconych sztuce cerkiewnej i jej kontekstom;

– w 2012 roku zorganizował wystawę „Roztoczańskie kamienie pamięci – ludowe 
kamieniarstwo józefowskie” w „Galerii 1” KUL, Towarzystwa dla Natury i Czło-
wieka podejmującego wolontariackie prace konserwatorskie przy nagrobkach; 

– w 2014 roku przeprowadził digitalizację negatywów oraz opracował plastycznie 
wystawę „Zabytki na karpackich bezdrożach”, prezentującą fotografie cerkwi 
w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, autorstwa Barbary Tondos i Jerzego Tura 
wykonane w 2 poł. XX w. Wystawa była eksponowana w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej w Krakowie, w 2016 r. w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie oraz 
w Krużgankach Dominikańskich w Lublinie;

– w 2014 roku wraz z dr Moniką Rzepiejewską i Tomaszem Mroczkiem wykonał 
dokumentację fotograficzną witraży w woj. Lubelskim i najciekawsze z nich zapre-
zentował na wystawie „Cenne czy niechciane – witraże kościołów woj. lubelskiego” zorga-
nizowanej przez Instytut Historii Sztuki oraz Stowarzyszenie Miłośników Witraży 
Ars Vitrea Polona. Premiera wystawy odbyła się w Wieży Trynitarskiej Muzeum 
Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie w 2014 r., a następnie promowała 
KUL w Muzeum Regionalnym w Łukowie, Muzeum Zamek w Niedzicy, Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Klasztorze Dominikanów w Lublinie 
oraz w Domu Księży Emerytów w Lublinie. Była również prezentowana w Gma-
chu Głównym KUL uświetniając obchody 1050-lecia Chrztu Polski.

– w 2016 roku zorganizował w Krużgankach Dominikańskich w Lublinie wystawę 
zdjęć Grzegorza Pietraszka dokumentującego cmentarze żydowskie wschodniej 
Polski pt. „Zostały tylko macewy”; 
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Zauroczony zabytkową architekturą Lublina, pragnąc utrwalić odchodzące 
w przeszłość klimaty i krajobrazy, zorganizował wspólnie z żoną wystawy indywi-
dualne:
– „LUBLIN w fotografii Ireneusza Marciszuka” w 1997 r. – miejsce ekspozycji: 

siedziba Stowarzyszenia Civitas Christiana, ul. Krakowskie Przedmieście w Lub-
linie;

– „LUBLIN od podszewki” w 2009 r. – Pracownia Ogrody i Wnętrza, ul. Złota 
w Lublinie;

– „Pod strzechą i dechą – światłem malowane” w 2010 r.– Herbaciarnia „Herbaciane 
Róże” i KUL Wydział Prawa i Administracji;

– „LUBLIN – Miasto świętego Antoniego” cz. 1 w 2010 r.– Instytut Historii Sztuki 
i „Galeria 1” w KUL;

– „LUBLIN – Miasto świętego Antoniego” cz. 2 w 2011 r. – Dom Kultury Ruta 
w Lublinie;

– „LUBLIN – pod płaszczem opieki ukryty” w 2011 r. – „Galeria 1” im. B. Słomki” 
w KUL, w 2012 r. – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, w 2016 r.

– Krużganki Dominikanów w Lublinie. Współfinansowana przez Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki Oddział Lubelski, Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego oraz 
IHS KUL;

– „LUBLIN – Sen Leszka Czarnego” w 2011 r. – Wieża Trynitarska, Muzeum 
Archidiecezjalne w Lublinie, w 2016 r. – Brama Krakowska, Oddział Muzeum 
Lubelskiego;

– „LUBLIN – W poszukiwaniu dawnego piękna” w 2012 r. – „Galeria 1” w KUL, 
wystawa współorganizowana przez Katedrę Metafizyki, Polskie Towarzystwo To-
masza z Akwinu, Katedrę Filozofii Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki KUL. 
Odbyła się w ramach XV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego pt. 
„Spór o piękno”;

– „Piękno natury w fotografii” w 2013 r.- „Galeria 1” w KUL, wystawa współor-
ganizowana przez Katedrę Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 
oraz Instytut Historii Sztuki KUL. Odbyła się w ramach XVI Międzynarodowego 
Sympozjum Metafizycznego pt. „Spór o naturę ludzką”, w 2015 r. Wieża Tryni-
tarska Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie.

Jego prace brały udział w krajowych i zagranicznych zbiorowych wystawach 
fotograficznych m.in.:
– „Lublin miastem pogranicza różnych kultur” w 1992 r., w Niemczech, organizo-

wana przez Fundację „Nowy Staw”;
– „Świątynie dawnej i obecnej Polski”, organizowana przez Jerzego Lużyńskiego 

i Fundację „Nike”;
– „Renesans w Polsce – renesans lubelski”, organizowana przez Jerzego Lużyńskiego 

i Fundację „Nike”. Europejska premiera odbyła się w Bibliotece Miejskiej w Ko-
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penhadze, z udziałem Ambasadora RP w Królestwie Danii i Attache Kulturalnym 
Ambasady Włoskiej, polska premiera odbyła się w ramach obchodów Dni Lublina 
w 2001 r.;

– „Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec” w 2006 r., organizowana przez KUL;
– „Młodzież z partią... się rozliczy! Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989”, 

organizowana przez IPN wystawa plenerowa na Placu Litewskim w Lublinie;
– „Wolność jest tam, gdzie są wolni ludzie”, organizowana przez IPN;
– „Kontrofensywa NZS – czerwiec 1988” w 2008 r., organizowana przez KUL;
– „Zaczęło się w Lipcu. Solidarność w Regionie Środkowowschodnim 1980-1989” 

w 2010 r., organizowana przez IPN, prezentowana na Placu Litewskim w Lublinie;
– „Filozofowi osoby – Tadeuszowi Styczniowi SDS” w 2011 r., organizowana przez 

Instytut Jana Pawła II KUL.
Kolejnymi obszarami jego aktywności fotograficznej były góry. Po pierwsze 

Huculszczyzna. Swoją pasję fotograficzną realizował uczestnicząc w 2014 r. w inter-
dyscyplinarnych badaniach pasterstwa na Zakarpaciu, czego efektem była publikacja 
pt. „Pasterstwo w Czarnohorze” pod red. prof. Janusza Gudowskiego, ilustrowa-
na w większości fotografiami jego autorstwa. Właśnie podczas kolejnej cyklicznej 
wyprawy na Zakarpacie, w trakcie badań nad strojem ludowym, zakończył swoją 
wędrówkę po świecie…

Po drugie Tatry i Zakopane. Współpracował z Oddziałem Podhalańskim Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami inicjując i aktywnie współtworząc profil Oddziału na 
facebooku. Wędrując po Tatrach, Podhalu, Beskidach i Bieszczadach nie rozstawał 
się z aparatem fotograficznym. Jego prace wykonane wówczas i starannie kompute-
rowo opracowane były włączone do zbiorowej wystawy zatytułowanej „Współczesny 
obraz pasterstwa karpackiego”, towarzyszącej konferencji „Pasterstwo w Karpatach 
– geneza i obraz współczesny”, która odbyła się w 2017 r. w Inkubatorze Medialno-
Artystycznym UMCS w Lublinie. Wystawa ta była następnie prezentowana na Poli-
technice Lubelskiej, w Muzeum Archidiecezjalnym Wieża Trynitarska w Lublinie oraz 
w Dworku Wincentego Pola w Lublinie. Na 2020 r. planowana jest jeszcze kolejna 
edycja wystawy w Łodzi.

Ostatnim tematem nad którym pracował, i którego publikacji już nie zobaczy, 
były ilustracje do księgi pamiątkowej na 100-lecie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. 
Michała Archanioła w Lublinie. W 2018 r. wykonywał fotografie architektury tego 
kościoła projektowanego przez wybitnego architekta Oskara Sosnowskiego, wy-
posażenia wnętrza, a także materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum 
parafialnym i Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie.






