
– Amoże na początku? Ja bym powiedziała, że Pięć Stawów to początek świata.
W każdym razie dla nas na pewno.
Zaskakuje mnie to proste stwierdzenie Marychny Krzeptowskiej, kierowniczki
schroniska w Pięciu Stawach. Nigdy nie myślałam o Tatrach w ten sposób i
pewnie dlatego należę do osób, które z denerwującą naiwnością pytają innych:
„Po co chodzisz po górach?”, widząc w wędrówce głównie wysiłek. Tymczasem
dla wielbicieli Tatr to przede wszystkim wyprawa w głąb siebie. Nie znoszę
banalności tego stwierdzenia, a jednak to ono najtrafniej opisuje deklaracje typu:
Chcę pobyć sam ze sobą.
Odnaleźć w sobie najlepszą część.
Zapytać siebie, czego szukam w życiu i co jest dla mnie naprawdę ważne.
Spotkać ludzi, którzy myślą i czują podobnie.
Zakochać się.
Zaprzyjaźnić.
Sprawdzić się w boju.
Zmęczyć do granic możliwości.
Dotknąć nieba.

– W górach więcej spraw się zaczyna, niż kończy – mówi Marychna. –
Zaczynają się miłości, poczynają dzieci, rodzą się uczucia i relacje nie tylko
między ludźmi, ale też między człowiekiem a górami. To tu wiele osób zaczyna
swoją górską aktywność, którą całe życie kontynuuje, a później tę miłość do gór
przekazuje dzieciom. I my to tutaj widzimy. Do nas przychodzą całe pokolenia.
To jest budujące, dlatego myślimy, że góry to początek. Dla nas Pięć Stawów jest
początkiem wszystkiego. Tu łatwiej zrezygnować z bycia w centrum świata,
dzięki temu cały świat przychodzi do ciebie – wraz z ludźmi.

O Pięciu Stawach mówi się:
Kultowe.
Jedyne w swoim rodzaju.
Niepowtarzalne.
Z atmosferą, jakiej nie ma w żadnym innym tatrzańskim schronisku.
„Piątka” – tak nonszalancko określają je stali bywalcy, dając tym samym do
zrozumienia, że są w grupie wybrańców. Ci, którzy faktycznie wiedzą o dolinie
wszystko, mówią „Pięcistawy”, jak Józef Krzeptowski, były kierownik
schroniska.

– Moje uczucia do tego miejsca są bardzo głębokie, osobiste, rodzinne. To po
prostu mój dom – wyznaje Marta Krzeptowska, druga szefowa Pięciu Stawów,
młodsza siostra Marychny. – Na jego niepowtarzalność na pewno wpływa
wyjątkowa przyroda i jej oddziaływanie na ludzi. To, co oni tu przeżywają dzięki
urokowi doliny i jak się otwierają, jest naprawdę niezwykłe. Patrzę na to
codziennie i z przyjemnością obserwuję, jak ludzie znajdują w górach spokój
oraz przestrzeń na przemyślenia.

Gdzieś na końcu świata...
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– To najpiękniejsza dolina w całych Tatrach – mówi Paweł Skawiński,
przewodnik, ratownik TOPR-u, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
– W Dolinie Pięciu Stawów jest sześć stawów, a najniżej położonym stawem nie
jest, jak myśli większość, Przedni Staw, tylko Wielki Staw, z którego wypływa
Siklawa. Pięć Stawów to moje ulubione miejsce w Tatrach. Nie szukam tu
„wysokogórskości” w postaci strzelistych ścian, jak na przykład pod Mięguszami
czy pod Małym Kieżmarskim Szczytem, gdzie czuje się ten kilometr w górę.

W Pięciu Stawach ściany są oddalone, a zadziwia płaskie dno doliny. Owszem,
wiemy, że jesteśmy wysoko w górach, bo granie odcinają część widnokręgu, ale
pierwsze, co zachwyca w Pięciu Stawach, to wspaniałe, pełne różnorodnych form
dno doliny. Garby, wygłady lodowcowe, skała o nazwie Niedźwiedź, podcięcia,
które zostawił lodowiec nad Wielkim Stawem, ścianki, z których można wpaść
wprost do wody – to wszystko jest niezwykłe i niespotykane w innych dolinach.
Gdy stoimy nad Wielkim Stawem, mamy przed sobą dziewięćset metrów doliny!
Nie znajdziemy w Tatrach drugiego tak płaskiego miejsca.

– Bardzo często szłam na środek doliny i kładąc się na mchu, myślałam, że
jestem na Księżycu, bo te góry jakby się wyginały, tworząc koło. Trochę jak w
obiektywie – wspomina Agnieszka Żuławska-Umeda, córka Juliusza
Żuławskiego, przyjaciółka rodziny. – Zdawało się, że przyciągają mnie do siebie,
a jednocześnie nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że obowiązuje tam inna miara
odległości. Coś, co wydawało mi się dalekie, okazywało się bliskie, a to, co
zdawało się być na wyciągnięcie ręki, w rzeczywistości majaczyło w oddali.

– Pięć Stawów jest niezwykłe, ale też dzikie i nieujarzmione. Tu przyroda
dyktuje warunki i nadaje rytm naszemu życiu – mówi Marta Krzeptowska. – Jak
sypnie śniegiem, jesteśmy odcięci od świata. Jak wyleją potoki, jesteśmy odcięci
od świata. Jak potężny halny powali drzewa, jesteśmy odcięci od świata. Ale nam
to niestraszne. Mamy własny prąd, wodę, zapasy żywności, które wystarczą na
co najmniej dwa tygodnie, i, co ważne, mamy siebie. Pamiętam takie jedno Boże
Narodzenie – schronisko pełne ludzi i zero możliwości zejścia na dół, bo wiatr
łamał drzewa jak zapałki. I co? I było super! Oglądaliśmy filmy, graliśmy w gry,
czytaliśmy książki, nawet powiesiliśmy hamak w jadalni, żeby było jak na
wakacjach.
Góry uczą pokory. Pokazują, że możemy mieć plany, ale w miejscu tak

bardzo zależnym od przyrody to nie my jesteśmy panami sytuacji. I być może
właśnie to tak pociąga ludzi.
W Pięciu Stawach bez problemu można odciąć się od całego świata i skupić

się na sobie. Tu nic w tym nie przeszkadza. Nawet latem, gdy jest dużo turystów,
wystarczy wcześnie wstać i wyjść w góry. O ile człowiek szuka samotności, co
wcale nie jest oczywiste. Wiele osób przychodzi tu, by poznać innych, a
poznawanie ludzi w schronisku to łatwizna. Wystarczy siąść do stołu. Nic tak nie
jednoczy jak schroniskowe stoły. Kiedy siadasz z kimś do posiłku ramię w ramię,
trudno się do sąsiada nie odezwać. Tu nie ma problemu typu: „Nie wiem, jak
zagaić”. Po prostu zaczynasz rozmowę: „Gdzie byłeś, jaką trasą szedłeś, dokąd
się jutro wybierasz, a może pójdźmy razem?”. I już masz partnera, czasami nie
tylko do rozmowy. Tak zawiązują się przyjaźnie, bywa, że na całe życie, tak rodzą
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się uczucia, nierzadko do grobowej deski.
Na dole raczej nie zaczepiamy kogoś obcego, a tutaj – jak najbardziej. W

górach w ogóle kontakty z ludźmi są zdecydowanie łatwiejsze i bliższe. Kiedy
spotykamy kogoś na szlaku, mówimy mu „cześć”, dostrzegamy go. Góry
zmniejszają dystans między ludźmi. Wielkość gór oraz świadomość ich potęgi
sprawiają, że człowiek czuje się mały i instynktownie zbliża się do drugiego
człowieka.
W górach też wszystkie emocje są bardziej widoczne, bo nie są zakrzyczane.

Tu nie ma reklam, internetu, nic człowieka nie rozprasza. Można wsłuchać się w
siebie i z większą świadomością wybrać to, co jest dla nas dobre. Jeśli ktoś szuka
samotności, znajdzie ją, jeśli szuka drugiego człowieka, zobaczy go.

– I zawsze tak było – wspomina Magda Krzeptowska, matka Marychnyi
Marty. – Wieczorami w schronisku wszyscy siedzieli sobie na głowach, na kupie,
nie bardzo było dokąd uciec, gdzie się schować, wobec tego ludzie się
integrowali, rozmawiali ze sobą. Znikały bariery, wszystko się zrównywało jak w
jakimś zaczarowanym miejscu. W schronisku bywali i bywają bardzo różni
ludzie, którzy w innych warunkach niekoniecznie byliby tak otwarci, a w
Stawach owszem. Każdy coś opowiadał, traktując rozmówców bardzo poważnie
i życzliwie. Nikt się nie wywyższał, nikt nie robił z siebie kogoś wybitnego,
nawet jeśli był wybitny. I tak jest do dziś, i to tworzy zupełnie niepowtarzalną
atmosferę schroniska, którą trudno zamknąć w słowach, trudno ją opisać.

– To niesamowite, jak ludzie tu się otwierają – mówi Agnieszka Żuławska-
-Umeda. – Dawniej, będąc w Stawach, wieczory spędzałam w jadalence, w
wąskim gronie przyjaciół. Kilka lat temu poszłam do schroniska ze znajomym, a
ponieważ nie znam już prawie nikogo z pracowników, usiadłam w dużej jadalni,
sama. Kupiłam wielki kubek herbaty, zaszyłam się gdzieś w kącie i siedziałam,
odpoczywając. Nagle ktoś się do mnie dosiadł, usiadł naprzeciwko i…
zaczęliśmy rozmawiać. Niezobowiązująco. O tym, że strasznie mnie to wyjście
zmęczyło, potem o dzieciach, potem jeszcze o czymś innym i nagle zrobiło się
cudownie miło, dużo uśmiechów, dużo ciekawych historii, dużo wspólnych
tematów. Następnego dnia siedziałam przy stole już z nowymi znajomymi i tak
było przez cały pobyt. Coś wspaniałego. Ludzie, którzy tu przychodzą, mają w
sobie tyle dobrych emocji, tyle skarbów.

– Magia tego miejsca polega na tym, że tworzą się tu silne relacje między
ludźmi. Silniejsze nawet niż te między człowiekiem a przyrodą – mówi Jan
Wierzejski, mąż Marty. – Mamy tu galerię ludzi z całej Polski: od tych, którzy
chcą w tych górach coś przeżyć, po osoby, które przychodzą po prostu poleżeć na
polance i popatrzeć na horyzont. W Stawach możesz być sobą. Nikt cię nie
zagaduje, jeśli chcesz milczeć, ale gdy tylko otworzysz usta, zagaisz, od razu
masz kumpli na najbliższe trzy dni albo przyjaciół na całe życie. To jest także
idealne miejsce do zwierzeń, do zmierzenia się z trudnymi sprawami. Tu masz
poczucie, jakby Bóg lepiej cię słyszał, jakbyś siedział w wielkim konfesjonale
albo w cudownej katedrze. To miejsce skłania do głębokich refleksji, do
egzystencjalnych przemyśleń i zadawania najtrudniejszych pytań. To miejsce
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wyśpiewując: „My jesteśmy wróżki dwie, wróżki dwie, wróżki dwie…”. I co? I
turyści natychmiast wkręcili się w zabawę. Zrobiła się totalna impreza.
„Wiedziałem, że w Stawach jest fajnie, ale nie wiedziałem, że aż tak! W życiu
bym nie przypuszczał!”, usłyszałem przez przypadek rozmowę dwóch facetów
następnego dnia.

– Tu się wszyscy dobrze czują, dobrze bawią – przyznaje Marychna
Krzeptowska. – Stąd po prostu nie da się szybko zejść, a zatem nic cię tu nie goni.
Nie ma tak, że siedzisz sobie wieczorem i nagle musisz jechać, bo ktoś właśnie
zadzwonił i czegoś od ciebie chce. Stąd nikt cię nie wyrwie, więc możesz
posiedzieć do oporu, bo wiesz, że rano nigdzie się nie spieszysz. Mało tego, stąd
nikt nagle nie przeniesie się na imprezę do innego klubu i wszyscy bawią się,
dopóki mogą.

– Duże znaczenie ma położenie schroniska, które wpływa na naturalną
selekcję turystów. Dojście do Pięciu Stawów, i to niezależnie od trasy podejścia,
to ambitna wysokogórska wyprawa, a zimą to wręcz wyzwanie – mówi Damian
Wilczyński, szef Tatra Trade. – Trzeba mieć raki, zestaw lawinowy i iść
specjalnym obejściem, dlatego zimą do Stawów dochodzą wyłącznie wytrawni
turyści, którzy naprawdę chcą tam być. Cała reszta, ta, dla której celem wyprawy
jest piwko w schronisku, pójdzie do innych schronisk, bo do nich można dojść
niemal po płaskim. W Stawach są ludzie, których góry naprawdę interesują.
Interesuje ich wysiłek, interesuje ich dzika tatrzańska przyroda i spokój –
szczególnie zimą, w martwym sezonie, niczym niezmącony. To jest prawdziwe
górskie schronisko, atmosferą.
– Pięć Stawów to już jest szczebel wtajemniczenia tatrzańskiego z górnej

półki – mówi Wojciech Szatkowski, historyk, narciarz, autor książek i
przewodników. – Do Pięciu Stawów trzeba górsko dorosnąć. Tam nie idzie się na
pierwszą w życiu wycieczkę w Tatrach. Oczywiście dojście z Roztoki wydaje się
łagodne, ale próg jest wymagający, a wszystkie inne szlaki są bardzo trudne.

– Uwielbiam tam być – dodajeWilczyński. – Łazić po ulubionych miejscach,
bez pośpiechu, w ciszy. Odciąć się od spraw, które zostawiłem na dole. To
jestreset idealny. Myślę, że dla większości ludzi, którzy ciężko pracują czy mają
jakieś problemy na dole, wyjście do Pięciu Stawów jest wyczyszczeniem głowy.
Totalnym, ze wszystkiego. Poza tym to ostatni bastion dobrych czasów.
Nieskażony technologią, cywilizacją, wygodnictwem i chamstwem. Tu zapomina
się o problemach, nabiera perspektywy i dystansu. To trzeba przeżyć. Niestety,
nie można z tym zwlekać, bo również to miejsce się zmienia. Dostępność sprzętu,
obuwia, świetnych ubrań powoduje, że w wakacje w Stawach są tłumy. I to coraz
częściej tych, którzy góry zaliczają.

– Pięcistawy kojarzą mi się z domową atmosferą – mówi Piotr Jasieński,
Szuwarek, ratownik TOPR-u. – Tam przychodzi się jak do siebie. Oczywiście
najlepiej nie pchać się do schroniska w czasie największego ruchu turystycznego,
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bo wtedy nie ma czasu na to, żeby posiedzieć z pracownikami, pogadać z nimi i
jakoś tak pozwolić przytulić się do serca, ale gdy tylko ten ruch mĳa, a pogoda i
towarzystwo dopiszą, jest absolutnie wspaniale. Wtedy można w pełni
delektować się klimatem, który, co tu kryć, tworzą ludzie. Powiedzmy sobie
szczerze, piękne widoki w Tatrach są niemal wszędzie, wszystkie tatrzańskie
schroniska położone są w niezwykle malowniczych miejscach i z każdego
rozciąga się cudowny widok na góry. A najważniejsze jest to, co tworzy klimat
schroniska – ludzie, którzy to schronisko prowadzą, czyli gazdowie. I tu Pięć
Stawów jest bezkonkurencyjne.

– Te ciepłe światła okien schroniska, które widzisz, gdy idziesz zimową
nocą… Jakie piękne! – wspomina Monika Rogozińska, dziennikarka, była
ratowniczka TOPR-u, związana ze Stawami przez ponad dwie dekady. – Mróz,
cały teren się skrzy, srebrzysty poblask niebezpiecznie wyrównuje wgłębienia
terenu. Idziesz w zadymce i nagle dostrzegasz żółte światła, i wiesz, że tam jest
dom, życzliwi ludzie.

– Kiedyś byliśmy z Martą w schronisku w styczniu sami, samiuteńcy. Nie
było nikogo, nawet pracowników, ktoś miał dojść dopiero wieczorem –
wspomina Jasiek Wierzejski. – Postanowiliśmy pójść na narty. Zatrzasnęliśmy
kuchnię i zacząłem się rozglądać za kluczem do głównych drzwi. Przecież nie
zostawimy otwartej chałupy? Zostawiliśmy. Tam po prostu nie ma klucza do
głównych drzwi, bo schronisko zawsze jest otwarte. Pamiętam, pomyślałem
wtedy, że to kolejny ewenement w tym cywilizowanym świecie – miejsce, które
zawsze stoi otworem, jest w nim ciepło i o każdej porze czeka gotowy…wrzątek.

***

– Nasza rodzina od zawsze zajmowała się schroniskiem w Pięciu Stawach –
mówi Marta Krzeptowska. – Mieliśmy w dolinie swoją ziemię, stąd w ogóle
powstał pomysł prowadzenia schroniska. Rodzina babci wypasała tu owce, a
pradziadkowie po prostu zaczęli opiekować się turystami. Nasi pradziadowie
prowadzili zajazd przy Wodogrzmotach, potem schronisko w Roztoce, aż w
końcu babcia Marysia z dziadkiem Andrzejem przeszli do Pięciu Stawów,
tworząc to miejsce niemal od podstaw. Babcia miała wielki talent do opiekowania
się turystami, a potem każde kolejne pokolenie miało bardzo duży wkład w
rozwój tego schroniska. I ja mam świadomość tej tradycji.
Znam wiele historii o babci, które traktuję jako wzór, choć przecież to były

zupełnie inne czasy, inny system obsługi. Teraz nie do pomyślenia byłoby
„wyganianie” turystów miotłą, żeby szli w góry, bo jest ładna pogoda. Babcia
była dość bezkompromisowa. Oczywiście nie robiła tego złośliwie, to był rodzaj
folkloru i świadczył o życzliwym podejściu do gości. Babci zwyczajnie zależało
na tym, żeby ludzie skorzystali z pięknej pogody i z miejsca, w którym się
znajdują. Mamy bardzo dużo tych historycznych wzorców metod
komunikowania się z turystami, które de facto stosujemy do dziś. Nam też zdarza
się trochę „wypędzać” turystów, ale w bardziej żartobliwy sposób. Choć myślę,
że za czasów mojej babci robiono to także z przymrużeniem oka i serdecznie.
...
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