




Piękno

O ty! Piękno konia, w którym grają
jak włókna traw lotnych żył sploty,
albo ty, gwiazdo wyrzeźbiona w gotyk,
albo ty barwo w czas burzy.

Czymże jesteś, czy grzechem, czy Bogiem?
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Zofia Raczkowska

BLACK @ WHITE
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Zofia Raczkowska (1932–27.04.2013) genialna polska fotograf. Uro
dziła się i mieszkała w Warszawie. Zainteresowanie fotografią na
rzucił jej los – małżeństwo z fotografikiem Mirosławem. Marzenia 
o karierze pianistki (ukończyła średnią szkołę muzyczną), oddaliły 
się w obliczu obowiązków rodzinnych. Pozostał aparat fotograficzny 
i... zamiłowanie do koni. 
Uprawiając amatorsko jazdę konną z równym zapałem zaczęła foto
grafować. W kręgu wydawców stała się znana jako autorka zdjęć 
przyrody, zwierząt, a przede wszystkim jako fotograf koni.
Ma w swoim dorobku wiele publikacji. Czarnobiałe zdjęcia z pierw
szego okresu jej działalności ukazały się kolejno w latach 1973–75, 
w albumach „Pferde,Pferde”, „Araber Pferde” i „Aus meinem Tieral
bum”, wydanych przez zachodnioniemieckie wydawnictwo Sudwest.
W latach 80tych nastąpił przełom w stylu jej pracy. Pod presją wy
dawców zdecydowała się na fotografię barwną. To była trudna decy
zja, bo przyzwyczajona do pracy we własnej ciemni i kreowania ob
razów w tonacji czarnobiałej, była zmuszona uporać się z procesem 
fotografii barwnej.
Wkrótce jej zdjęcia stały się rozpoznawalne dzięki swoistej, malar
skiej kolorystyce. Z inicjatywy wydawców niemieckich i szwajcar
skich nawiązała z nimi stałą współpracę. Kalendarze tam wyda
wane popularyzowały jej fotografię. Na europejskich konkursach 
tych form wydawniczych zdobywała główne nagrody. Poza uczest
nictwem w  wielu wystawach międzynarodowych, swoje prace pre
zentowała na wystawach indywidualnych w Kolumbii (1983), Danii 
(1985), Szwecji (1985), Warszawie – w galerii Związku Polskich Arty
stów Fotografików (1990). W tym samym roku, na międzynarodowej 
wystawie w Rydze (Horses of the World) otrzymała „Grand Prix”.
Wiele czasu spędzała w Skandynawii. W Szwecji zajmowała się 
przede wszystkim końmi czystej krwi arabskiej. Od 1996 roku jeź
dziła do Norwegii, gdzie regularnie uczestniczyła w letnich wypa
sach koni, fotografując w górach fiordingi, kuce i dole. Na przełomie 
2001/2002 roku w galerii ZPAF w Warszawie przy wsparciu Agencji 
Jeździeckiej Anna i Artur Bober została zaprezentowana jej retro
spektywna wystawa „Świat pełen koni”.
Wraz z mężem Mirosławem Raczkowskim (niezrównany fotograf 
przyrody, zakochany w polskich Tatrach) stworzyli duet, który utrwa
lał w fotografii piękną, polską przyrodę i jej konie. 
Album ten prezentuje wybrane, unikatowe, czarno białe zdjęcia autor  
stwa Zofii Raczkowskiej, jednej z Legend Polskiego Jeździectwa.
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Zofia Raczkowska (1932–27.04.2013) – a splendid Polish photographer. She 
was born and lived in Warsaw. Her interest in photography was a dispensa
tion – due to her marriage with a photographer, Mirosław. Her dreams on  
a pianist career (she finished a secondary school of music) walked away in the 
face of family obligations. A camera stayed, as well as ... her love of horses. 
While practising horseback riding as an amateur, she started photo 
graphing with an equal will. Within the circle of publishers, she became 
wellknown as a nature and animal photographer and, first of all, a horse 
photographer. 
She has many publications in her achievements. The black and white  
photos from the first period of her activity appeared successively within 
1973–1975, in albums “Pferde,Pferde”, “Araber Pferde” and “Aus meinem 
Tieralbum” published by Sudwest, the West German publishing house.
In eighties, a breakthrough took place in her work style. Under pressure 
of publishers, she decided to use a colour photography. It was a difficult 
decision, because she was accustomed to work at her own darkroom 
while creating black and white photos and now she was forced to deal with  
a colour photography process.
Soon, her photos became recognizable thanks to specific, pictorial colour
ing. Due to initiative shown by German and Swiss publishers, she  started 
cooperating with them permanently. The calendars published at these 
markets popularized her photography. She used to win main prizes at  
European contests of these editorial forms. Besides participation in many 
international shows, she presented her works at the individual exhibitions 
in Colombia (1983), Denmark (1985), Sweden (1985) and in Poland – at 
the gallery of Polish Artistic Photographers Association in Warsaw (1990). 
In the same year, she got “Grand Prix” at the international show in Riga  
(Horses of the World).
She spent a lot of time at Scandinavia. In Sweden, she dealt with purebred 
Arabian horses first of all. Since 1996, she used to participate in summer 
horse pasturages in Norway on regular basis while taking pictures of Fiord 
Horses, Döle horses and ponies in the mountains. On the turn 2001/2002, 
at the gallery of Polish Artistic Photographers Association in Warsaw, on 
support of  Agencja Jeździecka Anna & Artur Bober, the retrospective  
exhibition of her works “World full of horses” took place.
She and her husband Mirosław Raczkowski (the unequalled photographer 
of nature, Polish Tatra mountains lover) created a duo that fixed the beauti
ful Polish nature and horses in photography. 
This album presents the selected, unique, black and white pictures taken by 
Zofia Raczkowska, one of the Polish Equestrian Legends.
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Biały koń w Rabat

Kochejlanie z sułtańskiego orszaku, 
Arabczyku, marzenie Kossaków, 
Z wiotką grzywą i z natchnieniem w oku!

Rozwichrzony, jak fala wezbrany, 
Kipisz, mącąc twoich kształtów plany, 
Pod czaprakiem, co cię w przepych okuł.

Cień twój tańczy, szafirowa struga,
A namiętność w twoich nozdrzach mruga, 
Błyskasz sierści palącym się mlekiem…

— I tak dumnie, prychając dokoła, 
I chwast grzywy odrzucając z czoła, 
Nosisz godność niebycia człowiekiem!

Pochwalony, kochany do syta, 
Wznosisz w górę, wyciągasz kopyto 
Jak wyniosłą dłoń do pocałunku…

Stwórco! — patrząc na formę tak czystą, 
Już cię wielbię, gorący artysto, 
Już kwituję z naszych rozrachunków…

Maria PawlikowskaJasnorzewska
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MÓJ PRZYJACIEL KOŃ
horse – a friend of mine
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Mój przyjaciel koń

Koniu, mój przyjacielu,
Druhu nieoceniony,
Oto woła nas ziemia, 
Pójdziemy na zagony.

Będziesz ciągnął po roli 
Pług i bronę zębatą, 
Ty mi swoją dasz pracę, 
Ja ci owsa dam za to.

Choć ciężka i mozolna 
Ta nasza wspólna praca, 
I miła jest, i wdzięczna, 
Stokrotnie się opłaca.

Nie obawiaj się, koniu, 
Starczy nam jak co roku – 
Dla mnie chleba do syta, 
A dla ciebie obroku.

Byliśmy zawsze razem,
Czy w dobrej, czy w złej doli, 
Pomagałeś mi w pracy 
Uciążliwej na roli.

Ciągnąłeś wóz ładowny,
Nosiłeś mnie na grzbiecie, 
Byłeś mi towarzyszem
W mych wędrówkach po 
świecie.

I zawsze, druhu, ze mną 
Dzieliłeś trudy znojne,
A nawet parę razy 
Poniosłeś mnie na wojnę.

Nasza przyjaźń się ciągnie 
Z dawna, z dziada pradziada 
I szczere, przyjacielskie 
Współżycie nam układa.

I piękne mamy tradycje, 
Wspólnym trudem i potem,
I krwią pieczętowane – 
Chcę, abyś wiedział o tym.

Franciszek Święcicki  
(1909–)
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