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Pogoda tego styczniowego ranka, kiedy jechałam kolejką WKD do podwarszawskiego Komorowa, była
fatalna. Paskudne graffiti na wagonach mijających nas pociągów, śmietniska wzdłuż torowisk przykryte
resztkami burego śniegu, na które patrzyłam przez zalane deszczem szyby, sprawiały ponure wrażenie.
Jaśniej  i  barwniej  zrobiło  się  dopiero  w  przytulnym  domu  fotografików  Zofii  i  Mirosława
Raczkowskich.

Po wypiciu mocnej kawy nastrój mi się poprawił. Pani Zofia zaprosiła mnie do pracowni, bo tam, jej
zdaniem, najlepiej rozmawia się o fotografii.

Zeszłyśmy na dół. Pracownia Raczkowskich to adaptowane w tym celu dwa obszerne pomieszczenia
piwniczne.  W  jednym  z  nich  unosił  się  charakterystyczny  zapach  chemikaliów.  To  laboratorium
fotograficzne.  W drugim, jasnym pokoju zaskoczyła mnie niezwykła sceneria.  Stojące pod ścianami
szafy i regały pełne były fotografii koni. Leżały na półkach w nieładzie lub spięte w grubych albumach.
Wisiały przyszpilone, gdzie tylko to było możliwe. Plakaty z początków lat osiemdziesiątych naklejone
na  ścianach  pełniły  rolę  tapety.  Przypominały  mi  dzieciństwo,  kiedy  będąc  małą  dziewczynką
kolekcjonowałam pocztówki z końmi autorstwa pani Zofii.

Na widok takiej ilości zdjęć trudno mi było nie zadać banalnego pytania.

Hanna Łysakowska: Dlaczego konie?!

Zofia Raczkowska: To pytanie słyszałam wielokrotnie i starałam się na nie odpowiadać. Wtedy moja
pamięć  wracała  do  odległych  czasów.  Przypominały  mi  się  obrazki  z  wyścigów  konnych,  dokąd
zabierała mnie mama, jazda kołyszącą się dorożką i wdychany z przyjemnością zapach końskiego potu.

W tym, że koń zamieszkał na stałe w mojej wyobraźni, niemałą rolę odegrał czas, w którym upłynęło
moje dzieciństwo. Latami, kiedy w dziecku kształtuje się jego osobowość i budzi wrażliwość była dla
mnie wojna.  Na szczęście spędziłam ten czas z dala od działań wojennych, na wsi. Tam przeżyłam
pierwszy kontakt ze zwierzętami. Dla miejskiego dziecka atrakcją były psy, koty, świnki, cielaczki, ale
największe moje zainteresowanie budził zawsze koń. Przebywanie wśród zwierząt, obserwowanie ich
zachowań zastępowało mi dzisiejsze telewizyjne dobranocki i sztuczny świat rysunkowych bajek.

Tę naturalna edukację uzupełniałam czytaniem książek o Dzikim Zachodzie.
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Koń,  o  którym marzyłam,  był  moim najlepszym przyjacielem do poduszki.  Sny z  tamtych czasów
pamiętam do dziś. Rodząca się wtedy we mnie „końska” pasja, dała o sobie znać w dorosłym życiu
i w wielu sytuacjach pokierowała moim losem.

Czy konie były pierwszą miłością Pani życia? 

Nie.  Była  nią  muzyka.  Równocześnie  zdałam  maturę
i ukończyłam średnią szkołę muzyczną. Lecz dalsze plany
studiów  muzycznych  pokrzyżowało  małżeństwo
i macierzyństwo.  Mój  mąż  Mirosław  był  fotografem.
Zaczęłam sama robić zdjęcia, z czasem przekonując się,
że to był słuszny wybór.

Początkowo tematem moich prac  fotograficznych było
najbliższe  otoczenie,  sceny  z  życia  rodzinnego.
Zaczęłam pomagać Mirkowi, który pracował wtedy jako
fotoreporter.  Ta praca  mnie  pochłonęła  i  z  czasem się
usamodzielniłam.  Na  rynku  prasowym  pojawiło  się
nowe  czasopismo,  „Koń  Polski”.  Zaproponowano  mi
współpracę,  która  pozwoliła  mi  poznawać  „koński
świat”.  Odwiedzałam  stada  ogierów  i  stadniny,
fotografowałam konie do artykułów o hodowli,  aukcje
i zawody jeździeckie. Byłam w swoim żywiole.

Kiedy po raz pierwszy wsiadła Pani na konia? 

Zawdzięczam to inicjatywie kilku moich kolegów dziennikarzy. Dzięki ich zapałowi powstał w 1961
roku pierwszy Dziennikarski  Klub Jeździecki  przy SD I?  którego  zostałam członkiem.  Rajd  konny
Białka -  Wetlina,  zorganizowany przez rozmiłowanych w jeździectwie kolegów, zapisał się w mojej
pamięci  jako  wydarzenie  niezapomniane.  Przywiozłam  z  tej  wyprawy  wiele  doświadczeń  „bycia
z koniem”  na  co  dzień,  spania  z  przysłowiowym  siodłem  pod  głową,  pokonywania  dziennie
kilkudziesięciu kilometrów, wspinania się konno na połoniny, z nieustającą, napiętą uwagą fotografa.
Zdjęcia,  które  przywiozłam  z  tej  wyprawy,  przyniosły  mi  pierwsze  trofea  na  wystawach
międzynarodowych,  poznałam  smak  sukcesu,  jednocześnie  uświadamiając  sobie,  jak  ciekawym
obiektem dla fotografa jest koń.

Wiele lat temu poznałyśmy się w klubie przy Kozielskiej. Ja zaczynałam wtedy jeździć, a Pani była
doświadczoną amazonką, ponadto znanym fotografem koni. Proszę mi powiedzieć co sprawiało
Pani więcej satysfakcji i przyjemności: jazda konna czy fotografowanie?

To był mój wieczny dylemat, ilekroć byłam postawiona przed koniecznością wyboru. Zaproszona na
bieg myśliwski, musiałam podjąć decyzję: wsiadać na konia czy z aparatem fotograficznym wypatrywać
jeźdźców na trasie. Z czasem te rozterki przestały mieć znaczenie — wygrywał aparat.

Czym dla Pani jest teraz fotografia?

Sposobem na życie.

Koń zawsze budził moje wzruszenie. Nie potrafiłabym wyrazić tych emocji słowem ani pędzlem. Jestem
wdzięczna losowi, że zaproponował mi taką alternatywę.

Fotografowanie  koni  jest  moją  niekończącą  się  radością.  Będąc  wśród  nich  na  pastwisku,  mogę
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godzinami obserwować je i czekać na interesującą sytuację. Z czasem nauczyłam się przewidywać ich
zachowania i reakcje, a nawet je prowokować.

Równie emocjonująca, jak samo fotografowanie,  jest  dla mnie praca w ciemni przy opracowywaniu
pozytywów.  Na  twórcze  eksperymentowanie  z  fotografią  barwną  pozwala  mi  profesjonalnie
wyposażone, własne laboratorium. Tylko tutaj mogę uzyskiwać tak charakterystyczną dla moich prac,
malarską  kolorystykę.  Myślę,  że  to  sprawia,  iż  autorstwo  moich  fotogramów  jest  rozpoznawalne.
Pozostaję wierna swojej — może trochę anachronicznej w dobie komputerów - metodzie pracy.

W  szufladach  przechowuję  tysiące  negatywów,  to  trzydziestoletnia  historia  polskiej  hodowli,  stad
i stadnin, sportu i rekreacji. Mogę się nie obawiać, że kiedykolwiek będę się nudziła.

Przytłacza mnie czasami ilość zrobionych zdjęć, ale wszystko czego dokonałam nie zaspokaja mojej
potrzeby działania. Kiedy nadchodzi wiosna, nie mogę oprzeć się tęsknocie, aby znów być z kamerą
wśród koni.

z Zofią Raczkowską rozmawiała Hanna Łysakowska
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