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E l ż b i e t a M a t y a s z e w s k a,
historyk sztuki,
doktor nauk huma
nistycznych. W la
tach 19851990
członkini ogólno
polskiego zespołu
badawczego przy
Instytucie Sztuki
PAN w Warszawie,
prowadzącego ba
dania nad polskim

życiem artystycznym drugiej połowy
XIX wieku, w ramach programu wę
złowego Polska kultura narodowa, jej
percepcje i tendencje. W 19911993 se
kretarz naukowy zespołu przy Insty
tucie Sztuki PAN, przygotowującego
katalog dzieł malarskich Jana Matej
ki w związku z rocznicami 150lecia
urodzin i 100lecia śmierci artysty 
dwutomowa publikacja, do której na
pisała też kilkadziesiąt haseł katalogo
wych, została wydana w 1993 roku pod
tytułem Matejko. Obrazy olejne. Ka
talog. W latach 19922001 współpra
cowała z redakcjami lubelskich i war
szawskich periodyków (m.in. „Prze
gląd Akademicki”, „Dziennik
Wschodni”, „Akcent”, „Wnętrze Two
jego Domu”, „Dobre Wnętrze”, „Zabyt
kiHeritage”), publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu hi
storii ubioru, mody i rzemiosła arty
stycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat
utrzymuje aktywny kontakt z Instytu
tem Historii Sztuki KUL, uczestnicząc
w organizowanych sesjach naukowych
oraz działalności kulturalnonaukowej
na rzecz miasta Lublin. W roku 2008
koordynowała prace mające na celu
zorganizowanie przy Instytucie Histo

rii Sztuki KUL zajęć z historii sztuki
dla członków Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, z którym współpracuje jako
wykładowca. Wykłada również dla
członków UTW w Tomaszowie Lubel
skim i Świdniku. Od roku 2011 prowa
dzi współpracę z Filharmonią Lubel
ską w ramach Akademii Muzyki i Pla
styki (oferta skierowana do szkół
ponadpodstawowych Lublina i regio
nu), przygotowując prezentacje z za
kresu sztuk plastycznych, wpisujące
się w określone tematy muzyczne. Po
nadto, w ramach działalności dydak
tycznej, prowadziła zajęcia obejmują
ce najważniejsze zjawiska z dziejów
sztuki nowoczesnej i najnowszej, za
równo polskiej, jak i powszechnej
w Wyższej Szkole HumanistycznoPrzy
rodniczej w Sandomierzu, wykłady
o sztukach pięknych dla członków Uni
wersytetu Otwartego KUL, a także za
jęcia specjalizacyjne na Studiach Po
dyplomowych przy Instytucie Historii
Sztuki KUL. W ostatnich latach pra
cowała w Instytucie Leksykografii KUL
na stanowisku adiunkta, prowadząc
dział sztuki religijnej i redagując hasła
z tego zakresu tematycznego do Ency
klopedii Katolickiej. Od stycznia 2014
roku jest wiceprezesem lubelskiego
Oddziału Stowarzyszenia Historyków
Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autor
ką książki „Wierzę w cuda nie od dziś”.
Religia w życiu i twórczości Jana Ma
tejki (Lublin 2007) oraz kilkudziesię
ciu publikacji naukowych i popularno
naukowych w zakresie ikonografii
chrześcijańskiej i malarstwa polskie
go, a także wielu haseł z dziedziny hi
storii sztuki zamieszczonych w Ency
klopedii Katolickiej.

SSppoottkkaanniiee zz hhiissttoorryykkiieemm sszzttuukkii

ddrr EEllżżbbiieettąą MMaattyyaasszzeewwsskkąą

PPooddrróóżżee ww cczzaassiiee,,
cczzyyllii ooddkkrryywwaanniiee sszzttuukkii

NNiieessppiieesszznniiee ppoo LLuubblliinniiee



DDoomm KKuullttuurryy
LLuubbeellsskkiieejj SSppóółłddzziieellnnii MMiieesszzkkaanniioowweejj

Spotkanie odbędzie się
w czwartek 22 października 2015 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Gdy mieszka się w jednym miej
scu przez wiele lat, nawet najbardziej
oryginalne otoczenie oglądane co
dziennie powszednieje do tego stop
nia, że przestaje się dostrzegać jego
naturalne piękno i niepowtarzalność
formy. W większej skali dotyczy to
także miast, w których przyszło nam
studiować, pracować lub po prostu
mieszkać. Każdemu z nas może wy
dawać się, że o swoim „kawałku pod
łogi” wie niemal wszystko, ale gdy
ktoś przybywający z zewnątrz zapy
ta nas o jego historię, najcenniejsze
zabytki lub tzw. turystyczne obiekty
warte zobaczenia, niejednokrotnie
jesteśmy zupełnie bezradni i nie po
trafimy ciekawie opowiadać o swoim
mieście. Niby wiemy wiele, ale nie
tak łatwo poskładać nam te różno
rodne informacje w jedną spójną ca
łość. Mylimy daty, gubimy szczegó
ły, zapominamy nazw, podajemy błęd
ną lokalizację. Aby temu zaradzić,
powinniśmy jak najczęściej spacero
wać ulicami naszych miast i na nowo
odkrywać ich architektoniczne obli
cze. Zawsze jest to fascynujące zaję
cie, nawet jeśli jest to spacer wirtu
alny lub symboliczna wędrówka po
kartach albumów, przewodników czy

historycznych opracowań. Ten spo
sób zapamiętywania jest nie tylko
atrakcyjny, ale też i efektywny, tym
bardziej, że możemy włączyć doń wie
le dzieł sztuki będących niekwestio
nowanymi świadkami historii, tej naj
dawniejszej i całkiem współczesnej.
Należy przy tym pamiętać, że rów
nież sami autorzy owych „malowa
nych dziejów” mogą być doskonałym
źródłem wiedzy o miejscu, w którym
się urodzili, mieszkali i tworzyli. Wie
lu z nich uwieczniało jego zaułki na
swych płótnach czy graficznych od
bitkach, inni rozsławiali jego imię tyl
ko poprzez fakt urodzenia się w nim.
Zarówno jedni, jak i drudzy zapisy
wali piękne karty w dziejach „swoje
go miejsca na ziemi” i chociażby z te
go względu zasługują na przypomnie
nie.

Ażeby wyjść naprzeciw oczeki
waniom pasjonatów lokalnej historii
oraz miłośników Lublina, proponu
jemy cykl takich wirtualnych wędró
wek ulicami naszego miasta w poszu
kiwaniu śladów jego wielowiekowej
przeszłości oraz dawnej świetności,
a także dowodów na nowoczesność
i nieustanny rozwój. Podczas kolej
nych spotkań będziemy więc prezen
tować fragmenty dziejów Koziego
Grodu głównie poprzez sylwetki ar
tystów stąd wywodzących się, bądź
tutaj tworzących. Ich życiorysy, cza
sem misternie splecione z dziejami
miasta, a czasem tylko potrącające
strunę lubelskiego wspomnienia, mo
gą stać się doskonałym impulsem do
opowieści o nich samych, miejscu,
w którym tworzyli, czy też epoce w ja
kiej przyszło im żyć i pracować.

NIESPIESZNIE PO LUBLINIE
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