
Wilkoliniec
Wilkoliniec, stanowiący dzielnicę miasta Rużomberk, jest 
rezerwatem zabytków architektury ludowej. W 1993 
roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Położony jest 
on w południowo-wschodniej części Parku Narodowego 
Wielka Fatra, u południowego podnóża góry Sidorowo, na 
wysokości 718 m n.p.m. Wilkoliniec nie jest skansenem, ale 
wsią, w której wciąż toczy się życie. O jego wyjątkowości 
stanowi tradycyjna architektura drewniana górskiego 
typu, która tworzy jeden z najbardziej kompleksowych 
zbiorów oryginalnych wiejskich zabudowań w Europie 
Środkowej. Cechą charakterystyczną Wilkolińca są długie 
otwarte podwórza, przechodzące w tarasowe poletka. Na 
ogólną liczbę 55 domów 18 jest stale zamieszkiwanych. 
Na liście zabytków kultury znajduje się 45 obiektów. Do 
najcenniejszych budowli zalicza się drewnianą dzwonnicę, 
drewnianą studnię z kołowrotem oraz kościół Nawiedzenia 
Panny Maryi. Turyści mogą zwiedzić „Rolnicki Dom“, 
w którym znajduje się ekspozycja tradycyjnego wnętrza 
mieszkalnego, a także Galerię Sztuki Ludowej w budynku 
dawnej szkoły. Do Wilkolińca można dotrzeć szosą, 
licznymi oznakowanymi szlakami turystycznymi oraz 
wyciągiem kabinowym pobliskiego ośrodka narciarskiego 
Skipark Rużomberk.
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Wilkoliniec – perła Liptowa
Mam nadzieję, że moja wystawa przybliży widzowi genius 
loci tego niezwykłego miejsca w Liptowie. Oczaruje go 
urokliwymi zakątkami, w których zatrzymał się czas. 
Pozwoli mu poczuć powiew historii, a jednocześnie 
stanowić będzie dla przyszłych pokoleń zachowany 
w obrazie dokument o rzeczach, które powoli odchodzą 
w przeszłość i stopniowo znikają z Wilkolińca. Rozwój 
cywilizacyjny zmienia tradycyjne potrzeby jego 
mieszkańców. Zaprzestają oni wykonywania pewnych 
tradycyjnych zajęć, które kształtowały okoliczny krajobraz, 
np. uprawy roli, hodowli bydła i owiec. Procesy te znajdują 
odzwierciedlenie w powolnych zmianach obrazu wioski 
i terenów bezpośrednio do niej przylegających.     
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Štefan Ižo 
Urodził się 19 sierpnia 1948 roku. Od 1971 roku mieszka 
i pracuje w Rużomberku. Fotografią zajmuje się od 
1978 roku. Od tego czasu jest też członkiem Fotoklubu 
działającego przy Muzeum Liptowskim w Rużomberku, 
a od 1997 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję 
prezesa klubu. W dziedzinie fotografii interesuje go 
reportaż, detal, pejzaż i dokument, a także cyfrowa 
obróbka zdjęć. Organizuje warsztaty fotograficzne 
i opracowuje multimedialne prezentacje. W ostatnich 
latach dużo publikuje. W latach 1988-2010 zajmował 
się fotografią usługową i prowadził zakład fotograficzny 
w Rużomberku, a przez kilka lat także w Dolnym Kubinie. 
Obecnie przebywa na emeryturze. W swojej karierze 
fotografika odniósł wiele sukcesów na wystawach 
lokalnych, powiatowych oraz międzynarodowych. 
Został odznaczony Złotą Odznaką  Stowarzyszenia 
Fotografików Słowackich oraz Nagrodą Burmistrza 
Miasta Rużomberk.  

Fotoklub pri Liptovskom múzeu
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