
98 TATRY TPN jesień 2013

TATRY
TPN

D
la większości ludzi jest najpiękniejszą porą roku. Ma w swojej palecie kolory, 
których nawet najlepszy malarz nie potrafi uzyskać. Pomarańczowe modrzewie, 
żółte i czerwone jawory, brązowe dęby, czerwone buki, żółte brzozy, między 
nimi zielone świerki, a nad tym wszystkim błękitne niebo z białymi obłokami. 

Czasem to aż zakrawa na kicz. I tak jak na wiosnę, o czym pisałem w pierwszym odcinku 
mojego cyklu, podobnie jesienią trochę mi żal, że nie robię kolorowych zdjęć. Ale też moje 
klasyczne sepiowe fotografie z jesieni są inne. Te kolory się tam trochę czuje. 

Jednym z moich ulubionych tematów są samotne drzewa. To dla mnie symbol siły i od-
wagi. Setki lat opierają się burzom i wichrom. A kiedy stoją na wzgórzach, odporności muszą 
mieć szczególnie dużo. Znam wiele takich drzew; często do nich wracam, z nich czerpię siłę. 
Fotografuję je o różnych porach dnia i roku. Podczas gorącego lata i w śnieżnej zamieci. Przy 
pięknej pogodzie, ale też w deszczu i mgle.

 Jedno z moich ulubionych drzew rośnie na Orawie. Pamiętam, kiedy zobaczyłem je 
pierwszy raz. Było to chyba dziesięć lat temu, wyjechałem z lasu i otworzył się przede mną 
piękny widok na łąkę przeciętą szynami kolejki wąskotorowej z leszczyną pośrodku. Natych-
miast ten widok pokochałem, zrobiłem też zaraz zdjęcie. Chociaż pogoda nie była najlepsza, 
niebo zachmurzone, co widać na obrazku pierwszym. 

Po miesiącu pojechałem tam znowu. Tym razem zainteresowała mnie czarna burzowa 
chmura i fotografię skomponowałem trochę inaczej, drzewo znalazło się po lewej stronie, jak 
to widać na obrazku drugim. Kiedy jednak zrobiłem klasycznym sposobem odbitkę w sepii, 
nie byłem z niej zadowolony. 

Wybrałem się w to samo miejsce zimą, ale drzewo bez liści nie spodobało mi się – ob-
razek trzeci. 

W kolejnym roku droga prowadziła mnie znowu na Orawę, do mojego drzewa. Było 
pięknie, ale niebo po lewej i u góry było czyste, bez żadnej chmurki, jakby tam czegoś 
brakowało – obrazek czwarty. 

Latem w porze sianokosów znowu odwiedziłem leszczynę. Były piękne chmury, jak przed 
burzą, które dodawały zdjęciu dramaturgii. Ale trawa na tej łące nie była skoszona i gubiły 
się w niej tory kolejki – obrazek piąty. 

Jesienią spróbowałem jeszcze raz i mam wrażenie, że faktycznie udało mi się zrobić 
fotografię taką, jak chciałem. Tory prowadzą oczy w stronę drzewa, na niebie ostre jesienne 
chmury, na drzewach w głębi cień, który dodaje obrazowi dynamiki. Z tego ujęcia zrobiłem 
powiększenie na ręcznie wytwarzanym papierze, cieniowane sepią i złotem. Efekt można 
obejrzeć na wklejce. 

Oczywiście to samo drzewo fotografowałem o wiele częściej, co najmniej trzydzieści 
razy byłem przy nim. I stale tam wracam, chociaż już nie fotografuję. Przy torach postawili 
znak drogowy, który burzy harmonię krajobrazu. Przy czym nie jest tam wcale potrzebny. 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ktoś to zauważy i usunie znak, aby ten widok przynosił 
radość kolejnym osobom odwiedzającym to miejsce. 
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Ten sam autor, kolejne pory roku i odpowiadające im fotografie  

z krótką opowieścią, jak powstały. Były już wiosna i lato.  

Teraz mamy jesień, a w następnym numerze „Tatr” będzie zima. 
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 W poszukiwaniu optymalnego ujęcia. Od pogody pochmurnej (1) po prawie czyste niebo (3). Od zimy (3) przez pełnię lata (5) po wymarzony 
jesienny kadr (6)
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D
ziadkiem Władysła
wa Zamoyskiego był 
Adam Tytus Działyń
ski (1796–1861), czło

wiek gruntownie wykształco
ny, zaangażowany w rozwój 
polskiego rzemiosła i przemy
słu w Wielkim Księstwie Po
znańskim, jeden z założycieli 
i prezes Towarzystwa Przemy
słowego. Wspierał inicjatywy 
wydawnicze i kulturalne – jego 
wiekopomnym dziełem jest 
Biblioteka Kórnicka. Miał też 
w swym życiorysie epizod żoł
nierski, walczył w powstaniu  
listopadowym. 

Jego syn Jan Kanty Dzia
łyński (1829  –1880) kontynuo
wał tę różnorodną działalność, 
także żołnierską – Działyński 
junior brał udział w powsta
niach: wielkopolskim 1848 r. 
oraz styczniowym. Jan był 
ostatnim z rodu Działyńskich 
i cały majątek, wraz z Biblio
teką Kórnicką, zapisał testa
mentem swemu siostrzeńcowi, 
Władysławowi Zamoyskiemu. 

Dziedzic tradycji 
Działyńskich 

Generał Zamoyski zmarł 
w 1868 r., gdy Władyś miał  
15 lat. Później Zamoyski junior 
próbował dostać się na poli
technikę, przeżył śmierć brata 
Witolda, odbył służbę wojsko
wą. W końcu wyruszył w po
dróż do Australii, Oceanii i Sta
nów Zjednoczonych. Plonem 

tych wojaży była przywieziona 
do Kórnika kolekcja przyrodni
czoetnograficzna, a także in
spiracja wyniesiona z zetknię
cia się z nowoczesnym, dyna
micznie rozwijającym się spo
łeczeństwem przemysłowym.

Władysław wrócił w 1882 r. 
Pod koniec sierpnia tego roku 
wraz z matką i siostrą zamiesz
kał w kórnickim zamku. Roz
poczęło się codzienne życie 
w Wielkopolsce, gdzie właśnie 

narastały pruskie prześlado
wania. 

Od samego początku Wła
dysław wspierał matkę w orga
nizowaniu i rozwijaniu Szkoły 
Domowej Pracy Kobiet, która 
powstała w 1882 r. Oprócz za
rządzania majątkiem zaanga
żował się także w obronę pol
skiej własności ziemskiej przed 
zaborczością Niemców, a tak
że przyczynił się do rozwoju 
Banku Ziemskiego w Pozna

Z Zamoyskimi wędró   
W „Tatrach” nr 45 odbyliśmy wędrówkę z Zamoyskimi od średniowiecza do upadku powstania 

styczniowego, teraz przedstawimy inspiratorów przyjazdu hrabiego Władysława do Zakopanego. 

Przypomnimy wkład Zamoyskich w rozwój kulturalny i gospodarczy polskiego i słowackiego 

Podtatrza. Poznamy także węgierską linię tego rodu. 

niu. Jednak ożywione kontakty 
nowego dziedzica z przedsta
wicielami różnych organizacji, 
weteranami powstań, działa
czami niepodległościowymi 
wzbudziły zainteresowanie 
władz pruskich. W raportach 
dotyczących Kórnika podkre
ślano, że „tam się Polska odbu
dowuje”. 

Tę działalność przerwały 
rozpoczęte w 1885 r. tzw. rugi 
bismarckowskie. „Na mocy 
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