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Wystawa fotografi i 10 fotografi ków z Republiki Czeskiej

Góry Izerskie

Góry Izerskie posiadają swoje specyfi czne piękno, które ukazują znakomici czescy fotografi cy. 

Zawarte jest ono w ich ukształtowaniu, rozległej panoramie i przyrodzie górskiej, a przede 

wszystkim w wyjątkowym nastroju i poetyckości tych gór, które zobaczyć można na eksponowanych 

fotografi ach.

Wystawa prac 10 fotografi ków czeskich jest wyjątkowym wydarzeniem w historii muzeum 

w Karpaczu. Jeszcze nigdy tak duża grupa artystów fotografi ków z Czech nie prezentowała 

jednocześnie tak wiele i to tak znakomitych prac fotografi cznych, które wykonane zostały 

w ostatnich latach. A każdy z nich ma swoje indywidualne podejście zarówno do fotografi i jak i do 

fotografowanych gór. Wspólnie stworzyli wspaniałą wystawę, którą należy koniecznie zobaczyć.

Szczególne słowa podziękowania pragnę złożyć pani dr Blaženie Huškowej z Parku Krajobrazowego 

Gór Izerskich w Libercu w Republice Czeskiej, dzięki której możliwe było zorganizowanie tej 

wystawy w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.

Góry Izerskie (Jizerské hory w języku czeskim, Isergebirge w języku niemieckim) są górami 

położonymi na terenie Czech i Polski i stanowią część Sudetów Zachodnich. Od zachodu 

zamknięte są Bramą Żytawską, od Karkonoszy oddzielone Przełęczą Szklarską. Tworzy je szereg 

grzbietów górskich o przebiegu północny zachód – południowy wschód; najważniejsze z nich to: 

w części polskiej: Grzbiet Kamienicki (Kamienica – 974 m n.p.m.), Wysoki Grzbiet (Wysoka Kopa 

– 1126 m n.p.m. – najwyższe wzniesienie Gór Izerskich) oba grzbiety łączy przełęcz Rozdroże 

Izerskie; w części czeskiej: Střední Jizerský Hřeben (Jelení Stráň – 1018 m n.p.m.), Vlašský Hřeben 

(Černý Vrch – 1024 m n.p.m.), Desenský Hřeben i Hejnický Hřeben (Jizera – 1122 m n.p.m.).

Karpacz, maj 2009 r.       Zbigniew Kulik

 dyrektor

 Muzeum Sportu i Turystyki
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Miloslav Kalík (in memoriam)

Ile razy idę tą samą drogą, to za każdym razem wydaje się ona 

inna. Są momenty, kiedy natura tylko przez chwilę pokazuje 

nam swoją twarz w pełnej piękności. Właśnie w tych chwilach 

najlepiej wychodzą mi zdjęcia, bo dzieje się wokół mnie coś, cze-

go nie widać każdego dnia. To trwa zaledwie ułamki sekund. Jest 

to nie tylko głęboka cisza z wysokim niebem, to jest też wielki 

dramat, w którym uświadamiamy sobie, jak nieistotnie mocna 

i zmieniająca jest natura. Ona była zawsze i będzie nie kończącą 

się inspiracją dla ludzi z wrażliwością artystyczną.

>>

Miloslav Kalík urodził się 20 listopada 1928 r. w miejscowości Duchcov w Teplicach. Studiował w Instytucie Wycho-

wania Fizycznego i Sportu w Nymburce. Później pracował jako nauczyciel w Jablońcu nad Nisą. Następnie został 

zatrudniony jak fotograf w Spółdzielni Fotografi a w Pardubicach i przez kilka lat pracował w reklamie na międzyna-

rodowych wystawach szkła i biżuterii w Jablońcu.

Fotografowanie rozpoczął w 1956 r. Należał do wrażliwych i nieobojętnych obserwatorów natury, w swych zdjęciach 

zdawał się na przypadek. Swoje prace prezentował w twórczości promocyjnej oraz reklamowej (kalendarze, kartki, 

katalogi, pudełka CD-Rom) oraz w wielu innych publikacjach. Pierwsze wydawnictwo autorskie – „České Středohoří” 

wydano w 1995 r. Tutaj zaprezentowano jego prace fotografi czne z ostatnich 10 lat. Z innych jego wydawnictw 

ilustrowanych należy wymienić jeszcze „Miedzy niebem i ziemią” (2002). Był ojcem dwójki dzieci. Zmarł w 2008 r.
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Miloš Kirchner

Z Górami Izerskimi czuję silną więź, bo odwiedzam je od cza-

sów mojej młodości. Nordycki charakter tych gór oczarował 

mnie i stał się motywem dla którego Góry Izerskie stały się moim 

losem – przede wszystkim dla ich przepięknych potoków z wo-

dospadami, kaskad, torfowisk oraz dziewiczych buczyn, tak jak 

to jest w Skandynawii. Czasami otrzymuję tylko chwilę czasu, 

którą chciałbym wykorzystać jak najlepiej i czuję, że muszę się 

podzielić tym co widzę z innymi. Znajduję piękno w tym, cze-

go mogę dotknąć. Przez zdjęcia wyrażam swój szacunek, pokorę 

oraz adorację do tych przepięknych gór. 

>>

Miloš Kirchner urodził się 10 czerwca 1952 r. w Czeskich Budziejowicach. Wychowywał się w Jablońcu nad Nisą i Góry 

Izerskie poznawał już od piętnastego roku życia. Skończył Średnią Szkołę Przemysłu i Budownictwa w Jablońcu nad 

Nisą (1973). Otrzymał dyplom jej ukończenia ważny w Unii Europejskiej, na kierunku marketingu (1993) i sprzedaży 

(1996). Obecnie pracuje w Jabloneckiej fi rmie ABB, s.r.o. Elektro Praga jako analityk rynku i fotograf fi rmowy.

Zajmuje się fotografi ą od 1976 r. Robienie zdjęć krajobrazów stało się jego pasją. Swoje prace opublikował w pięciu kalen-

darzach Gór Izerskich i w dwóch z krajobrazami historycznymi. Dotychczas zrealizował 12 samodzielnych wystaw, spośród 

nich jedną w Niemczech w Königstein. Na krajowych i międzynarodowych konkursach otrzymał wiele nagród. W roku 2006 

otrzymał prestiżowy certyfi kat europejskiej jakości artystycznej i zawodowej oraz tytuł QEP. Jest członkiem Stowarzyszenia 

Fotografów Republiki Czeskiej. Jest rozwiedziony, ma trójkę dzieci i mieszka w Jablońcu nad Nisą.
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Zdeněk Lín

Fotografi a może mieć w sobie wszystko, od domorosłego „tutaj 

byłem” po wypowiedź subiektywną. Ważne jest potrafi ć spojrzeć 

własnymi oczami, które mogą widzieć, czego inni nie widzą. 

I tego nie można zastąpić żadną technologią oraz najdroższym 

aparatem fotografi cznym. Czym byłaby techniczna perfekcja 

zdjęć, gdyby nie było głębokiej pokory oraz szacunku do tego, 

jak raz na zawsze zarejestrować kształt lasów izerskich, dolin, 

bystrzyn i potoczków, skał i kikutów drzew, poranków górskich 

oraz wieczorów kształtowanych przez stwórcę kosmosu.

Ciężko policzyć ile razy budziłem się z głębokiego snu, aby być we 

właściwym miejscu o właściwym czasie. Potem byłem nagradza-

ny przepięknymi sceneriami porannych oparów mgieł i słuchałem 

ciszę wszystkimi zmysłami, ciszę natury. Słowo fotografi a kojarzy 

mi się z charakterystycznym zapachem i magicznym czerwonym 

światłem komory ciemni, która towarzyszyła mi mniej więcej do 

końca ostatniego stulecia. Obecnie powróciłem w swoim rozwo-

ju fotografi cznym do początków z czasów dzieciństwa, kiedy to 

swoje pierwsze zdjęcia z bakelitowego Pioniera kolorowałem ani-

liną. Powracam do tego, co w okresie mojego dzieciństwa było pro-

wokacyjne i nie łączyło się z czystym zdjęciem. Baza natomiast 

pozostała ta sama, bo rejestrowanie cyfrowo i następnie aranżo-

wanie są wprawdzie multifunkcjonalnym pędzlem, piórem oraz 

ołówkiem, natomiast niezmienną istotą fotografi i było, pozostaje 

i będzie rysownictwo światłem. Góry Izerskie to mój dom, jestem 

ich częścią. Moim życzeniem jest, żeby to kredo wynikało z moich 

zdjęć Gór Izerskich a widz odczuwał to, co chciałem przekazać. 

>>

Zdeněk Lín urodził się 30 października 1937 r. w Jiczynie. Ukończył Średnią Szkołę Kolejową w Lounech i od 1965 r. 

mieszka w Libercu, gdzie do emerytury był zatrudniony jako technik Czeskich Kolei Państwowych.

Fotografi ą zajmuje się od początku lat siedemdziesiątych, kiedy wstąpił do klubu fotografi cznego w Libercu. Na-

stępnie ukończył dwuroczny kurs fotografi i, gdzie wykładał między innymi fotograf Taras Kušcynski. W roku 1974 był 

współfundatorem wcześniejszej grupy twórczej 7F. Po wielu latach został członkiem Związku Fotografów Czeskich 

oraz Pentax Klubu w Pradze. Dzisiaj jest członkiem: Fomaklubu Liberec oraz Kontaktu, Wolnego Stowarzyszenia 

Fotografów Euroregionu Nysa.

Oryginalną twórczością Zdeńka Lína jest aranżacja czarnobiałej fotografi i, specyfi cznym związkiem chemicznym 

Pierra Jaff euxe, przez którego praca artysty stała się specyfi czną. Swoje zdjęcia krajobrazowe publikuje w dziesiąt-

kach czasopism, te z Gór Izerskich po raz pierwszy pojawiły się w książce „Góry Izerskie” (1971). Następnie jako ilu-

stracje książki: „Alfabet jogi”, „Naturalne środki zdrowia”, „Nastrój”, „Przyjaźń”, „Czym jest przyjaźń?” „Nie zgub swojej 

kotwicy”, „Na drogę..”, „Tylko zwyczajna kobieta”. W Czechach przygotował między 1974 r. – 2002 r. szesnaście samo-

dzielnych wystaw. Jego zdjęcia wystawiano też na wielu wystawach w Europie i na świecie, w tym również w Ja-

ponii i Kuwejcie. W konkursach krajowych i zagranicznych otrzymał wiele nagród. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci, 

mieszka w Libercu.
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František Mrva

Moje początki fotografowania Gór Izerskich wymagałyby dłuż-

szego opowiadania i dlatego przejdę do 1977 r., kiedy rozpo-

czynałem zajmowanie się naturą i Górami Izerskimi bardziej 

profesjonalnie. Najpierw chodziło przede wszystkim o zdjęcia do-

kumentalne, na przykład początki budowy zapory Josefodolskej. 

Pod wpływem książki M. Nevrlého zacząłem szukać pomników 

historii i w ten sposób dotarłem do różnych głuchych miejsc gór. 

Podobał mi się też M. Safír ze swoją makrofotografi ą robactwa, 

więc nauczyłem się też i tego. Mieliśmy z przyjacielem Václavem 

Růžičkou zamiar zrobić ciekawszą książkę od wydanej „Izerskiej 

ciszy”, więc musieliśmy pokazać coś innego. W związku z robie-

niem niezwykłych zdjęć zacząłem wchodzić na drzewa i skały, 

bo wtedy w Górach Izerskich drzewa jeszcze przeszkadzały w wi-

dokach. Z tej też przyczyny powstała potrzeba pracy szerokokąt-

nym obiektywem. Byłem więc zły, kiedy po 1984 r. duża partia 

drzew w górach została usunięta a to, co fotografowałem dawniej 

z dużym wysiłkiem teraz leżało porozrzucane. Kiedy po 1990 r. 

kupowałem dla siebie nowy aparat fotografi czny, to musiał on 

być z makrobłyskiem i najszerszym obiektywem. Do dziś robię 

w tym stylu dużo zdjęć, bowiem nie używam teleobiektywu. Po 

prostu, nie można robić wszystkiego...

>>

František Mrva urodził się 26 lutego 1954 r. w Tan-

valdzie. Ukończył kierunek rytownika w Szkole 

Artystyczno Przemysłowej w Jablońcu nad 

Nisą i pracował w zakładach wyrabiających 

szklaną biżuterię w Smržovce. Po 1989 r. otwo-

rzył fi rmę Onyx produkującą guziki, a później 

już własny zakład „Jalgo” w Hraničné.

Fotografuje od młodości, publikował zdjęcia 

w gazetach, czasopismach i książkach, na przy-

kład „Torfowiska Gór Izerskich” (2006). Od roku 

1996 jest gospodarzem muzeum w Jizerce, 

gdzie przygotowuje różne wystawy, w tym 

i fotografi czne. Ma córkę i syna, mieszka w Ja-

blońcu nad Nisą. 
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Jan Pikous (junior)

Chodząc po Górach Izerskich z aparatem fotografi cznym i liną 

przeżywam mieszane uczucia: podniecenie oraz łagodność, ra-

dości i obawę, harmonię i zachwycenie, oczekiwanie i zawód, en-

tuzjazm i tarcia. Kiedy później widzę nowo powstałe zdjęcie lub 

jestem na szczycie skały, te pozytywne uczucia biorą przewagę. 

>>

Jan Pikous junior urodził się 12 listopada 1963 r. w Czeskiej Lipie. Zdobył zawód mechanika samochodowego, póź-

niej trudnił się wieloma profesjami. Między 1996 – 97 pracował jak fotograf – reporter czasopisma Góry Izerskie 

i Łużyckie, a od roku 1998 jest samodzielnym fotografem i wydawcą.

Fotografowanie rozpoczął w 1992 r. i natychmiast skoncentrował się na rejestracji górskich krajobrazów i natury. Jego 

fotografi e można znaleźć na kartkach i przewodnikach turystycznych Gór Izerskich (2002 r.), „Ještěd v Podještědí” 

(2004 r.). Uczestniczył też w przygotowaniu niemal dwóch dziesiątek wydawnictw poświęconych krajoznawstwu, ta-

ternictwu oraz ochronie środowiska., jak: „Góry Izerskie wczoraj i dziś” (2001, 2004), „Poezja granitu Gór Izerskich” (2002). 

Jako członek Górskiego Towarzystwa Izersko- Ještědskiego był jednym z wydawców książek: „Buczyny Izersko Górskie” 

(2000), „Dalekie horyzonty” (2003), „Trzy Iseriny” (2006), „Tysiące Gór Izerskich” (2007). Dzisiaj mieszka w Libercu.
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Bohumil Jakoubě

Fotografi a to dla mnie instrument do rejestrowania czegoś, co 

widzę. Uwielbiam bardziej góry niż morze. Jestem szczęśliwy jak 

mogę wziąć torbę, aparat fotografi czny i robić zdjęcia krajobra-

zów w każdej z ich postaci, nie robię żadnej wizji. Czuję się lepiej 

jako fotograf amator, który może zrobić dobre zdjęcie, niż profe-

sjonalista który musi. 

>>

Bohumil Jakoubě urodził się 23 maja 1944 r. w Jablońcu nad Nisą. Ukończył Wyższą Szkołę Przemysłowo Techniczną 

i po odbyciu służby wojskowej został zatrudniony w prasie regionalnej. Swoje krajobrazowe i reportażowe fotogra-

fi e publikował w czeskich czasopismach: „Kwiaty”, „Świat w obrazach”, w wydawnictwach: „Orbis’ i „Panorama”. W roku 

1980 stał się członkiem Spółdzielnia Fotografi i w Pardubicach, gdzie specjalizował się w fotografi i przemysłowej 

i reklamowej. Przedmiotem jego prywatnego zainteresowania jest natura i krajobraz.

Z tajemnicą fotografi i zapoznał się przede wszystkim u swojego wujka. Na początku zachwycała go przede wszyst-

kim makrofotografi a fauny i fl ory, uczył się nawet od słynnego entomologa Marcela Safíra. Po roku 1990 założył 

własne wydawnictwo, które rozpoczęło wydawanie druków reklamowych, kartek i publikacji, takich jak: „Kraj wokół 

Izery” (1995), „Turnov – Czeski Raj, krajem szkła i biżuterii”, gdzie publikował swoje zdjęcia pejzażowe. Jest żonaty, ma 

dwójkę dzieci, z rodziną mieszka w Vrátě niedaleko Żelaznego Brodu. 



Wolfgang Ginzel (in memoriam)

Człowiek ma tylko jedne miejsce na świecie, gdzie czuje się jak 

w domu. To moje miejsce jest w Górach Izerskich i nazywa się 

Izera.

>>

Wolfgang Ginzel urodził się 1 listopada 1933 r. Ma czterech synów, z pośród których najstarszy Gustav jest znanym 

obieżyświatem. Maturę zdał w Wyższej Szkole Przemysłowo – Chemicznej (1954), po ukończeniu WSZCHT w Pradze 

zatrudniony był w Jabloneckich Hutach Szkła. Od roku 1986 pracował w Instytucie Badawczym Szkła i Biżuterii w Ja-

blońcu nad Nisą, a w 1992 r. założył własną fi rmę „Ecoglass” do badania i rozwoju szkła.

Od młodości wspinał się po skałach i fotografował wszystko wokół siebie. Z początkiem lat sześćdziesiątych stał się człon-

kiem czeskiej reprezentacji taternickiej CSR (od 1967 r. coroczne wyjazdy na Kaukaz). Za wejście Bezingijską ścianą otrzy-

mał w 1969 r. tytuł mistrza sportu. Na skałach granitowych Gór Izerskich zaliczył mnóstwo pierwszych wejść, z pośród nich 

najbardziej szanowany przez niego jest dolinowy szlak na Nos (1959). Od roku 1989 rozpoczął podróżowanie i odwiedził: 

Pamir (1991 wyjście na Pik Lenina, 7 124 m.) Ťan Šan, Alpy, Dolomity, USA, Kanada, Meksyk oraz Amerykę Południową.

Góry Izerskie>>

Fotografi e Ginzela znajdziemy w kilku publika-

cjach, jak: „Cisza Izerska” (wspólnie z B. Václavkem 

i S. Weissem), w dużej ilości przewodników, kalen-

darzy, kartek i czasopismach włącznie z National 

Geographic. W lutym 2004 zmarł nagle na Izerce, 

w miejscu które pokochał. 



Jan Veselý

Jesienna ulewa dała zapomnieć o ostatnich letnich dniach 

i w ciągu zimnych nocy jak średniowieczny zaklinacz zmieniła 

dotychczasową miłą twarz gór. Zimny gorzki zapach przenikał 

do izerskiej mgły, a obietnica cudownego okresu samotnych wę-

drówek się skończyła. Dmuchać przestało i prawie niepostrze-

żenie rozpoczął się świt. Puchlinę wodną długiej nocy zmienia 

lekkość nowego dnia. Południowy wiatr strząsa chłodne krople 

z końców gałęzi i przynosi uczucie jesienniej zgody. Z gęstych 

zasłon mgły powoli wychodzą jak cienie melancholijne resztki 

zmarłych świerków a pod nimi w zaległej trawie budzi się mło-

da świerczyna Gór Izerskich. Zniewalający obraz tajemniczej 

baśniowej krainy powoduje u wędrowca refl eksję i otwiera jego 

serce, do którego wstępują tajemnice tej krainy – największą siłą 

w naturze jest cisza! Cisza, która jest oczywista i wypełnia du-

szę, swoją zniewalającą siłą znów ponagla do nowych wędrówek 

w góry, gdzie jeszcze dziś można szukać i znaleźć radość z pro-

stego bycia, szukać i odnaleźć swoje korzenie.

>>

Jan Veselý urodził się 8 września 1964 r. w Libercu. W roku 1996 ukończył kierunek pedagogiczny UK w Pradze, obec-

nie pracuje jako nauczyciel w jednej ze szkół podstawowych. Jego stosunek do Gór Izerskich zaczął się kształtować 

już w młodości, kiedy wykształcił się jego bardzo osobisty stosunek do tych gór. W wieku 14 lat inspirowany przede 

wszystkim książkami M. Nevrlého i H. D. Thoreaua, wędrował sam po górach. Do jego najbardziej ulubionych miejsc 

należą Wielka Izera i buczyny Gór Izerskich.
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Aparat fotografi czny bierze z sobą od dwudzie-

stu lat, ale tak naprawdę fotografowanie rozpo-

czął w 1998 r. Jego zdjęcia można się zobaczyć 

na kartkach i kalendarzach, gdzie tematem są 

Góry Izerskie, a przede wszystkim w ilustrowa-

nej publikacji autorskiej „Rok Izerski” (2007). Jest 

żonaty, ma trójkę dzieci i mieszka w Libercu.



Siegfried Weiss

Przekazać w kilku słowach mój stosunek do Gór Izerskich jest 

niemożliwe, bo on rozwijał się dłużej niż przez pół stulecia. Od 

pierwszych nieśmiałych dotyków poprzez chłopięce błądzenie 

i odkrywanie, poprzez gorącą miłość do gór, kiedy chciałem „po-

rwać” ich wszystkimi sposobami; malarstwem, grafi ką i nieumie-

jętnymi wierszami i fotografowaniem oraz pisaniem książek. Był 

to proces ciągłego poszukiwania piękna i niespełnionego pragnie-

nia bo wiem, że człowiek nie jest w stanie poznać zmienności tej 

krainy, a natura piękna jest sama w swojej czystej postaci – to 

jest najbardziej perfekcyjne zdjęcie. 

>>

Siegfried Weiss urodził się 14 października 1933 r. w Jablońcu nad Nisą. Ukończył Średnią Szkołę Artystyczną Prze-

mysłową w zawodzie rytownik i poświęcił mu całe swoje życie.

Fotograuje od 1955 r., jego główną pasją jest fotografi a pejzażowa. Swoje prace publikował w wielu czasopismach 

i publikacjach ilustrowanych, jak: „Cisza izerska” (wspólnie z B. Václavkem i W. Ginzelem, 1978, 1980, 1984), „Czeski Raj” 

(1987, 1994), „Stawy Czeskiego Raju” (1995), „Me Izerki – Góry Izerskie w czasie” (1996), „Skały Czeskiego Raju” (1998), 

„Góry Łużyckie i Żytawskie” (1998). Jest żonaty, ma dwie córki, mieszka w Jablońcu nad Nisą. 

Góry Izerskie>>



Jiří Bartoš

Po cichu raduję się z tego piękna, które przynosi szczęście.....To 

wiersz z poematu starego chińskiego poety Chan Šana. Dokład-

nie przekazuje on moje uczucia, kiedy wznoszę się nad stokami 

Gór Izerskich do królestwa drzew, potoków i skał.

>>

Jiří Baroš urodził się 18 marca 1936 r. w Kladnie. W 1954 ukończył szkołę średnią, później studiował w Instytucie 

Energetycznym (1971). Zatrudniony był w Raspenawie w wodociągach i jako dyspozytor w zakładzie przędzy.

Jest fotografi cznym samoukiem, tworzy od 1959 r. W Hejnicach założył Izerski Klub Fotografi czny. Dużo swoich 

prac wystawiał w Czechach i za granicą (Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy). Za serię zdjęć „Izerski poranek” otrzymał 

główną nagrodę Szczytu Vilema Heckela. Fotografi e na temat drzew opublikował w książce „Nogami na ziemi, gło-

wą w chmurach” (2003). Jest żonaty, z córką prowadzi małą galerię, mieszka w Hejnicach. 
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