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Dlaczego Patagonia? To pytanie towarzyszy mi od momentu, w
którym rozpocząłem przygotowania do wyjazdu.

Wyobraźcie sobie turkusowe jeziorka otoczone górami. Na ich
powierzchni pływają niewielkie góry lodowe.
Wyobraźcie sobie wysokie szczyty o ostrych graniach odcinających
się od fioletu nieba.
Wyobraźcie sobie niebieskie lodowce spływające do jezior i oceanu -
odgłos pękającego lodu wiatr niesie bardzo daleko.
Wyobraźcie sobie bezkresne połacie lodu zamknięte pośród
niedostępnych gór.
Wyobraźcie sobie wiatr, który rozpędza się nad bezkresnym stepem.
Nic nie może go zatrzymać.

Te wyobrażenia, inspirowane wcześniejszymi lekturami, leżały
u podstaw mojej fascynacji Patagonią. W marcu i kwietniu 201 2 roku
przyszło mi je zweryfikować podczas fotograficznej wyprawy
w ten rejon świata.

Rzeczywistość zdecydowanie przerosła moje oczekiwania.
Patagonia dostarczyła mi niesamowitej i lości wrażeń i odczuć.
Od eufori i po strach, od zmęczenia po „nieznośną lekkość bytu”.
Tym emocjom towarzyszył zachwyt - nad przyrodą, nad siłami natury,
nad spokojem życia na patagońskim stepie.

Niniejszy album jest zbiorem zdjęć wykonanych podczas
tej wyprawy. Wybrane zdjęcia, oprócz miejsca wykonania, łączy
jedno - wszystkie powstały w niezwykłych dla mnie okolicznościach,
pod wpływem bardzo silnych przeżyć. I to właśnie wyróżnia je pośród
innych zdjęć przywiezionych z tej podróży.

Prezentowane zdjęcia i emocje, które próbowałem uchwycić,
są wyrazem mojej reakcji na otaczający mnie świat. Mam nadzieję,
że poprzez ten album uda mi się ukazać choć cząstkę tych uczuć.
Dla nich również warto zobaczyć Patagonię.

Łukasz Kuczkowski

Wstęp
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To był bardzo zimny poranek. Poprzedniego dnia, po długim,
wielogodzinnym marszu po Lądolodzie, dotarl iśmy do Circo de los
Altares - miejsca położonego u stóp Cerro Torre na Południowym
Lądolodzie Patagońskim. Byliśmy bardzo zmęczeni lawirowaniem
pomiędzy tysiącami szczelin i walką ze wzmagającym się wiatrem
i deszczem, który później zamienił się w śnieg. Na końcu przyszło
nam wybudować metrowej wysokości mur, który miał zabezpieczyć
nasz namiot przed szalejącym wiatrem. Czuliśmy się wyczerpani,
ale humor nam dopisywał.

Po zachodzie słońca wiatr dosłownie oszalał. Z nieodległych
szczytów zaczęły schodzić potężne podmuchy. Dźwięk
przetaczającego się wiatru przypominał odgłos pędzącego pociągu
TGV. To było przerażające. Matka Natura dawała nam ostatnie
ostrzeżenie przed zbliżającym się sztormem. Pozostanie w tym
miejscu mogłoby się zakończyć tragedią.

Wstal iśmy zatem wcześnie, mocno przez wschodem słońca,
z zamiarem poszukania schronienia w skałach. Po ciężkiej nocy
byłem bardzo zmęczony. Ubrania, które musiałem na siebie włożyć,
były pokryte lodem. Mokre buty zamieniły się w lodowe pułapki.
Poprzedniego dnia straciłem rękawice. Zapowiadał się horror.

O dziwo niebo nad nami było czyste. Żadnych obłoków. Jedynie
nad pobliskimi górami ciągle wisiały ciemne, grube chmury.
Przysięgałem sobie, że nie wyciągnę aparatu. Pięć minut po wyjściu
z namiotu nie czułem już rąk i nóg. Zależało nam
na natychmiastowym zwinięciu namiotu i ruszeniu. Ruch miał nam

dać upragnione ciepło.

Przysięgę przyszło mi złamać. Kiedy bowiem słońce wstało,
jego promienie wystrzel i ły przez dziury w chmurach. Powstała droga
do Nieba. Pomimo przejmującego zimna, wyjąłem aparat. Przez
chwilę się wahałem, ale głód fotografi i zwyciężył. Po aparat sięgałem
jeszcze trzy razy.

To zdjęcie jest dla mnie kwintesencją podróżowania w trudnych
warunkach. Czasami nie wystarczy tam być. Trzeba jeszcze
przełamać swoje własne słabości i ograniczenia.

Brama do raju
Circo de los Altares, Południowy Lądolód Patagoński, Argentyna/Chile.
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U podnóża szczytu Fitz Roy leży niewielkie jeziorko. W te niel iczne
w Patagonii dni ciszy oświetlony wschodzącym słońcem szczyt
odbija się w spokojnej toni niebieskiej wody. Liczyłem na taki właśnie
poranek. Aby zrealizować marzenie, wstałem w nocy i po godzinnym,
bardzo ostrym podejściu, stanąłem na wzgórzu niedaleko jeziorka.
Stąd roztaczał się wspaniały widok na samego Fitz Roya i cały
szereg innych, nie mniej ostrych, szczytów i grani.

Początkowo nie byłem sam. Kilka osób również przyszło tutaj
podziwiać te wspaniałe widoki. Kiedy tylko słońce pojawiło się na
horyzoncie, zostałem jednak sam. Wiedziałem, że nowi turyści
nie dotrą tutaj jeszcze przez długi czas. Miałem to miejsce całkowicie
dla siebie. Na wyłączność. Wspiąłem się na pobliski pagórek
i podziwiałem. Siedziałem w tej samotności prawie półtorej godziny,
chłonąc każdą jej minutę. Ogarnęła mnie wielka tęsknota za domem.
Pomimo tych magicznych widoków zrobiło mi się tak jakoś smutno.

Nie zrobiłem wielu zdjęć. Powyższe jest jednym z niel icznych
zrobionych na wzgórzu.

Zaczyna się dzień
Fitz Roy i Laguna de los Tres, Argentyna.
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Dzień wcześniej, z tym samym widokiem na otaczające nas szczyty,
ratowaliśmy chłopaka, który utknął wysoko na skale. Wszystko
skończyło się dobrze, a główny bohater tego dramatu długo
i wylewnie nam dziękował.

Dzień później wróciłem w to samo miejsce na zdjęcia. Chodził
bowiem za mną pewien kadr. To dla niego kluczyłem wzdłuż rzeki
już od dwóch godzin. Warunki nie były jednak doskonałe.

Słońce powoli chowało się za granią szczytów. Tam wysoko bardzo
wiało. Świadczył o tym wygląd chmur, które postrzępione przelewały
się przez ostre granie. Widok sam w sobie był fascynujący. Po
kilkunastu minutach na szczytach zaczęły się dziać niesamowite
rzeczy. Pojawiły się bowiem… duchy. Do dzisiaj nie znam natury tego
zjawiska, ale zapierało dech w piersiach. Duchy bowiem… tańczyły
na szczytach to pojawiając się, to znikając. Zrobiłem 36 zdjęć. Całą
rolkę slajdu! Oszalałem z wrażenia.

Duchy
Aguja Poincenot, El Chalten, Argentyna.
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Od wielu godzin nasze nogi wbijały się we wszechobecny lód.
Naszym celem była przełęcz Marconiego i dalej - Południowy
Lądolód Patagoński. Jednak aby tam dotrzeć, musiel iśmy pokonać
bardzo trudny teren. Pod koniec marca lodowiec był już mocno
wytopiony. I lość widocznych szczelin obezwładniała, a ich głębokość
przyprawiała o ból głowy. Lód w niektórych miejscach był pokryty
olbrzymią ilością kamieni, które oddawał topiący się lodowiec.
Krajobraz był bardzo dynamiczny.

To chyba właśnie wtedy po raz pierwszy poczułem po jak cienkiej
l inie stąpam wraz z moim towarzyszem – Arkiem „Antkiem” Mytko.
Sami, pośród olbrzymich i nadal dzikich gór, zdani wyłącznie na
siebie, na łasce natury. Poczułem też, że tę część wyprawy należy
pisać przez duże „W”. W pewnym sensie te wszystkie odczucia były
dla mnie jak. . . narkotyk. Tego właśnie przede wszystkim oczekiwałem
po Lądolodzie. Przygoda dopiero się zaczynała.

W drodze
Droga na przełęcz Marconiego, Argentyna.
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Lubię robić zdjęcia w towarzystwie. Ale też nie stronię od samotności.
Wówczas mogę całkowicie zatopić się w przyrodzie i fotografi i .
Najczęściej ogarnia mnie wtedy tęsknota za domem, a głowę
zaprzątają różne myśli .

Tego dnia wybrałem się na taką samotną wycieczkę wzdłuż lodowca
Grey w Parku Narodowym Torres del Paine. Po kilkugodzinnym
podejściu dotarłem do miejsca, które urzekło mnie swoim pięknem.
Oczywiście daleko od jakiegokolwiek szlaku czy nawet ścieżki. Kiedy
przedarłem się przez stary, omszały las, moim oczom okazał się lód.
Mnóstwo lodu. W oddali połyskiwały wysokie, ośnieżone szczyty.
Skała, na której stałem, tworzyła naturalne tarasy schodzące do
samego lodowca. Pomimo braku światła widok był przepiękny.

Spędziłem w tym miejscu ponad godzinę, napawając się widokiem,
pisząc wspomnienia. Czasami zamykałem oczy, ale widok i tak ciągle
zaprzątał mi głowę. Ogarnął mnie spokój. Dla takich chwil warto
przemierzyć wiele kilometrów.

Na granicy lodowca
Lodowiec Grey, park narodowy Torres del Paine, Chile.
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To był mój pierwszy udany wschód w Patagonii . Zagrało wszystko.
Kolory, światło, motyw, wiatr, góry lodowe. A trzeba wiedzieć,
że Cerro Torre - ten poszarpany szczyt po prawej - rzadko pozuje
bez chmur. A dwa dni pod rząd to już się naprawdę bardzo rzadko
zdarza.

Poniższe zdjęcie to młodsza siostra innego zdjęcia z tego poranka.
Może nawet bardziej znanego. Przy poprzednim zdjęciu emocje
sięgały zenitu. Ogarnęła mnie prawdziwa gorączka tworzenia. Przy
tym emocje już się wyciszyły i mogłem kontemplować piękno gór. W
końcu jedno zdjęcie już zrobiłem! Z tego zdjęcia emanuje spokój.

O poranku
Cerro Torre i Laguna Torre, Argentyna.
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Po zdobyciu przełęczy Marconiego i odpoczynku w Refugio Soto
ruszyliśmy w głąb Południowego Lądolodu Patagońskiego. I lość lodu
wokół nas była przytłaczająca. Po lewej i prawej stronie wznosiły się
wysokie, nieraz na trzy tysiące metrów, szczyty. A pośrodku tego
ogromu dwójka śmiałków - czyli Antek i ja. Pokonując pierwsze
kilometry na lodzie, czułem się spełniony. Udało mi się dotrzeć
na lądolód - główny cel mojej podróży do Patagonii . I to pomimo
trudnych warunków, które, jak się okazało później, nie pozwoliły
innym wyprawom dotrzeć tu gdzie my.

Poczucie spełnienia zostało wkrótce zastąpione… strachem, który
wzrastał wraz ze zmianą pogody, coraz silniejszym wiatrem i i lością
szczelin, które najpierw pojedynczo, a później już „stadnie” zaczęły
pojawiać się przed nami. A najlepsze (czytaj: najgorsze) miało
dopiero nadejść.

To zdjęcie wykonałem przy pierwszych szczelinach. Wtedy ten strach
nie zaczął się jeszcze przebijać.

Na Lądolodzie
Południowy Lądolód Patagoński, Argentyna/ Chile.
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Ręce mi się trzęsły, gdy ustawiałem statyw. Na granicy zasięgu
mojego najdłuższego obiektywu (400 mm) stało guanaco
- patagońska wersja lamy. Patrzyło na mnie. Zapewne zaciekawione.

Obserwowałem je kątem oka, podczas gdy ręce mocowały aparat.
Wreszcie jest, wszystko już ustawione. Wiem,
że najprawdopodobniej będę mógł zrobić tylko jedno zdjęcie. Musi
wystarczyć. Przykładam oko do wizjera. Emocje sięgają zenitu.
Na takie guanaco czekałem. Co prawda promień światła nie pada
idealnie, ale i tak to, co widzę, bi je na głowę dotychczasowe moje
zdjęcia zwierzyny.

Guanaco jakby czekało. Jak tylko ustawiłem ostrość i skadrowałem,
odwróciło się i powolnym krokiem zaczęło się oddalać. Co za pech.
Mimo to wyzwoliłem migawkę. Usłyszałem lustro i… zdjęcie zostało
zapisane na slajdzie. Guanaco dystyngowanie odeszło.

Zapomniałem o tym zdjęciu. Emocje opadły, kolejne nieudane zdjęcie
- pomyślałem sobie. Kiedy wróciłem do domu i zobaczyłem wywołany
slajd, emocje wróciły. Polubiłem to zdjęcie od pierwszego wejrzenia.
Ba, jest nawet lepsze od pierwotnego, niezrealizowanego kadru.

W galaktyce
Park narodowy Torres del Paine, Chile.
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Dzień chylił się ku zachodowi. Wokół mnie rozciągała się pustka
Południowego Lądolodu Patagońskiego. Siedziałem pośród skał
porozrzucanych wokół Refugio Soto - maleńkiego blaszaka, który od
czasu do czasu daje schronienie naukowcom badającym te
niegościnne tereny.

Słowo „siedziałem” nie do końca oddaje rzeczywistość. W najlepsze
trwał bowiem zachód słońca nad tą magiczną krainą, a ja dwoiłem
się i troiłem, aby kawałek tego niesamowitego obrazu zabrać ze
sobą.

To zdjęcie było ukoronowaniem dnia pełnego wrażeń. Najpierw
rezygnacja spowodowana nieprzyjazną pogodą, która - jak
sądzil iśmy - miała nas zatrzymać w La Playita, miejscu, do którego
dotarl iśmy poprzedniego dnia. Następnie, wobec poprawy pogody,
decyzja o szybkim wymarszu. Osiem godzin w skale, lodzie, wodzie,
szczelinach, rozpadlinach. Szukanie drogi. Zmaganie się z wiatrem.
Kiedy dotarl iśmy do Refugio Soto, byl iśmy już mocno zmęczeni.
Na miejscu czekała nas niespodzianka. Miła. Jakby wyczuwając
nasze nastroje, Matka Natura zafundowała nam spektakularny
zachód słońca. Adrenalina podskoczyła. Zmęczenie zniknęło. Kolejne
półtorej godziny spędziłem pośród skał i lodu, starając się znaleźć co
lepszy kadr.

Do dzisiaj nie wiem, dlaczego zrobiłem tylko jedno zdjęcie płonącego
w ciepłym świetle lądolodu. Po prostu jeden strzał. Musiałem być
zapatrzony w sam obraz.

W cieniu Mordoru
Południowy Lądolód Patagoński Argentyna/Chile.
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Byliśmy już bardzo zmęczeni. Tego dnia przebijal iśmy się przez góry
i wiatr. Naszym celem była przełęcz Huemul. Wrota do cywil izacj i .
Przełęcz osiągnęliśmy po wielu godzinach marszu. W chmurach, we
mgle, gubiąc drogę. W huraganowym wietrze, który nie pozwalał nam
oddychać. Nasze plany rozbicia namiotu tuż za przełęczą odleciały w
siną dal. Nie bylibyśmy w stanie rozstawić namiotu, nie mówiąc o
jego utrzymaniu na tym wietrze. Wiatr nadchodził z każdego
kierunku.

Została nam zatem jedynie droga w dół. Kiedy przekroczyliśmy
przełęcz, naszym oczom ukazało się… lazurowe wybrzeże.
Turkusowa woda jeziora Viedma, żółte pagórki oświetlone miękkim
światłem, cisza. A to wszystko na wyciągnięcie ręki. To były jednak
wyłącznie pozory. Od tego wspaniałego świata odgradzała nas
jeszcze bardzo długa droga. 600 metrów różnicy wysokości
na niewielkim odcinku, pionowe ściany, trudna do przebycia
kosodrzewina. Wokół świeży śnieg. Bez ścieżki znanej choćby z Tatr.

Nogi się pode mną ugięły, kiedy zrozumiałem, jak odległy jest jeszcze
nasz cel. Ta prawda docierała do mnie przez dobre kilka minut,
kiedy stałem szarpany wiatrem i patrzyłem na leżący pod moimi
stopami świat. Nie mogłem w to uwierzyć.

A później ruszyl iśmy w dół.

Zdjęcie zrobiłem 1 5 minut później.

Droga do raju
Przełęcz Huemul, Argentyna.
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Muszę to napisać - bałem się. Kiedy zobaczyłem w oddali dwie
odnogi rzeki, które musiel iśmy przekroczyć, wydawały mi się one
wąskie i łagodne. Ot, kolejna trudność w drodze na Południowy
Lądolód Patagoński. Kiedy jednak stanęliśmy na brzegu pierwszej
z nich, ogarnęło mnie przerażenie. Nurt był bardzo szybki. Słychać
było jedynie głośny ryk wody i przewalających się po dnie kamieni.
Woda była lodowata. To, czy będzie głęboka, miało się dopiero
okazać. Trochę nie wierzyłem w możliwość przejścia tej rzeki
bez jakiegoś wypadku.

Przez pół godziny szukaliśmy bezpiecznego przejścia.
Bez powodzenia. Przyszło nam zatem sztormować rzekę.
Kiedy Antek rozpoczął swój rajd, emocje rosły. Kiedy chwilę potem
sam zanurzyłem się w odmęty rzeki, emocje sięgnęły zenitu.
W takich jednak sytuacjach mój organizm pracuje na pełnych
obrotach i w maksymalnym skupieniu. Pamiętam do dziś,
jak z okrzykiem zwycięstwa wszedłem na wysoki brzeg drugiej
odnogi. Zziębnięty, mokry, ale niezwykle szczęśliwy.

Strach
Rio Pollone, Argentyna.
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Wyobraźcie sobie, że warunki do fotografowania są idealne.
Wspaniały krajobraz, miękkie, poranne światło, bajeczne kolory.

Tak właśnie było, gdy fotografowałem lodowiec Viedma. Ale było coś
jeszcze. Coś, co ciskało na moje usta przekleństwa. Coś,
co powodowało, że musiałem zasłaniać sprzęt, gdyż bałem się,
że go stracę. Coś, co spowodowało, że byłem cały mokry,
choć nie padało.

To był wiatr.

Nie jakiś tam wiatr, ale patagoński.

Przychodził w podmuchach. Szarpał wtedy niemiłosiernie i przynosił
ze sobą wodną kurzawę, porywając wody jeziora Viedma. Razem
z aparatem drgałem na tym wietrze. Czułem na sobie wodę, choć od
brzegu jeziora dziel i ło mnie ok. 1 50 metrów.

Ten wiatr uniemożliwiał mi robienie zdjęć. Na nic zdały się prośby
i groźby do Wyższych Instancji . Wiatr nie zniknął.

Byłem zmęczony, sfrustrowany i po prostu zły.

Ale nadal robiłem zdjęcia, starając się wykorzystać krótkie,
ki lkunastosekundowe przerwy w porywach wiatru.

To zdjęcie powstało podczas takiej właśnie przerwy. Widać na nim
unoszoną przez wiatr wodę, która za chwilę uderzy we mnie.

Pomimo przeciwności
Lago Viedma, Argentyna.
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Park Narodowy Torres del Paine nie był dla nas łaskawy. Pogoda
nie sprzyjała. Czuć już było nadchodzącą zimę.

Tego jednak poranka szczęście nam dopisało. Rozstawiłem sprzęt
na wysokim pagórku, z którego miałem wspaniały, głęboki widok
na masywne szczyty i brzegi jeziora Lago Nordenskold. Do wschodu
słońca zostało jeszcze mnóstwo czasu. Usiadłem zatem wygodnie
na kamiennych płytach i, podziwiając widoki, oddałem się
kontemplacji .

Lubię takie momenty wyciszenia w fotografi i . Przez to, jak sądzę,
robię lepsze zdjęcia. Moje myśli błądziły po różnych tematach.
Kolejnego dnia miałem udać się w góry - zastanawiałem się, jakie
będą, jaka nas tam czeka pogoda. Liczyłem, i le zrobiłem już zdjęć.
Planowałem powrót na Lądolód za kilka lat.

Myślami wracałem jednak cały czas do mojej rodziny. Takie podróże
zawsze uświadamiają mi, jak bardzo moi bl iscy są dla mnie ważni
i jak bardzo za nimi tęsknię. Bez ich wsparcia te zdjęcia nigdy by
nie powstały.

Kontemplując
El Cuerno, park narodowy Torres del Paine, Chile.
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Stałem na brzegu jeziora Viedma i podziwiałem odległe góry
oraz czoło lodowca. Ten widok był nagrodą po trudach Południowego
Lądolodu Patagońskiego.

Nad górami unosiły się niewielkie chmury, powietrze było
krystal icznie czyste. Zapowiadał się wspaniały wschód. Uczta
dla oczu.

Pierwsze promienie słońca zaczęły łagodnie oświetlać niewielkie
obłoki wiszące nad górami. Chmury z lekka się zaróżowiły. Ten róż
jeszcze bardziej uwydatnił niebieski kolor lodowca i gór, które nadal
znajdowały się w cieniu.

Pierwsze promienie słońca oświetl i ły jeden ze szczytów
wznoszących się nad lodowcem. Bajka, pomyślałem sobie.
Oby tak dalej. I nagle… zgasło światło. W sekundzie cały róż zniknął.
Tak jakby ktoś cofnął taśmę. Trochę zdezorientowany zacząłem
rozglądać się wokoło, szukając winowajcy. Okazała się nim ciemna
chmura, która wcześniej niezauważona wyskoczyła zza góry
i przykryła wschodzące słońce. Co za pech. Byłem naprawdę
rozczarowany.

Na brzegu jeziora
Lago Viedma, Argentyna.
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Łukasz Kuczkowski - Mąż, Tata, Prawnik. Miłośnik pięknych
krajobrazów i zimnych regionów świata, które wciąż stara się
utrwalać na slajdach. Wyznawca zasady, że dobre zdjęcie wymaga
naprawdę dużego wysiłku i przygotowań, a często przeżycia
przygody.

Organizator fotograficznych wypraw w najdalsze rejony świata,
podczas których poznał m. in. zimno Himalajów, egzotykę
Nowej Zelandii oraz chłód gór lodowych Grenlandii . Wyprawa do
Patagonii jest real izacją kolejnego fotograficznego marzenia.

Na co dzień radca prawny w największej polskiej kancelari i .

Zdobywca Grand Prix za diaporamę zdjęć z Nowej Zelandii na
Festiwalu Fotografi i Przyrodniczej ZPFP „Wizje Natury 2008” oraz
pierwszego miejsca za diaporamę z wyprawy na Grenlandię w 201 0
roku. Laureat międzynarodowych konkursów fotograficznych.

Strona internetowa wyprawy do Patagonii : www.patagonia201 2.pl

Strona internetowa Autora: www.kuczkowski.net

„Mój udział w tej wyprawie nie byłby możliwy bez wsparcia i
zrozumienia mojej ukochanej Żony. Bardzo Ci dziękuję!” - Autor

Zdjęcie: © Arek "Antek" Mytko.
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