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Wstęp 

Witaj! 31 marca 2014 roku wydałem „Fotograficzną topografię Tatr II”. Ten edukacyjny e-book pomaga „zaprzyjaźnić się” z tatrzańską 

topografią. W ramach 100-stronicowego opracowania zawarta została potężna dawka wiedzy. Natomiast to jest tylko darmowa „wersja demo” 

wspomnianego e-booka. Jeśli tu trafiłeś, to zapewne zastanawiasz się czy warto zainwestować 9,70 zł w pełną wersję.   

Podobnie jak w pierwszym wydaniu, tym razem również postarałem się zapewnić bardzo szczegółowe opracowania (a nawet to wydanie 

jest jeszcze bardziej szczegółowe od pierwszego -> mocniej postawiłem na jakość). Stąd też „Fotograficzna topografia Tatr II” może się przydać 

zarówno początkującym turystom, jak i tym bardziej doświadczonym znawcom Tatr. Pod każdym zdjęciem podpisałem wszystkie zaznaczone 

elementy. W przypadku szczytów i przełęczy podałem również wysokości n.p.m. (w części przypadków to dokładna wartość, zaś w sytuacji 

braku danych, z pomocą map topograficznych i własnej analizy zdjęć oszacowałem przybliżone wysokości do ok. 5 lub 10 m n.p.m.). Ponadto 

postarałem się dodać słowackie nazwy dla większości tych elementów tatrzańskiego krajobrazu, które znajdują się na terenie Słowacji lub na 

granicy polsko-słowackiej. W przeciwieństwie do pierwszego wydania, tym razem zadbałem o to, aby e-book miał wygodny układ stron dla tych 

osób, które zechcą go sobie wydrukować na własny użytek, tzn. opracowane zdjęcia umieściłem tylko na stronach parzystych. Poza tym 

dodałem rozmaite ciekawostki i uwagi do opracowań (dzięki temu zachowałem odpowiedni układ stron i przy okazji wzbogaciłem e-booka). 

Co jeszcze wyróżnia „Fotograficzną topografię Tatr II”? Elektroniczna książka ma tą przewagę nad tradycyjnymi książkami, że można ją 

odczytać przy pomocy mobilnego urządzenia. Czyli z tego e-booka możesz sobie skorzystać będąc w Tatrach i widząc „na żywo” opisane widoki. 

Zatem życzę Ci przyjemnego oswajania się z tatrzańską topografią!  Pozdrawiam, Kamil Filipowski 

 

http://wydaje.pl/e/fotograficzna-topografia-tatr-ii
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Rozdział 1. Widoki z tatrzańskich szczytów 

 Wielki Kopieniec (1328 m n.p.m.) [str. 8] -> opracowanie dostępne w darmowej wersji demo, zaś reszta zdjęć 

dostępna jest w pełnej wersji e-booka 

 Rakoń (1879 m n.p.m.) [str. 12] 

 Szalona Kazalnica (1945 m n.p.m.) [str. 16] 

 Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) [str. 20] 

 Wołowiec (2064 m n.p.m.) [str. 24] 

 Ciemniak (2096 m n.p.m.) [str. 26] 

 Małołączniak (2096 m n.p.m.) [str. 30] 

 Kazalnica (2159 m n.p.m.) [str. 32] 

 Szpiglasowy wierch (2172 m n.p.m.) [str. 36] 

 Kozi Wierch (2291 m n.p.m.) [str. 40] 

 Świnica (2301 m n.p.m.) [str. 44] 

 Mała Wysoka (2429 m n.p.m.) [str. 48] 

http://wydaje.pl/e/fotograficzna-topografia-tatr-ii
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 Tatry – widok z Wielkiego Kopieńca (1328 m n.p.m.) [26 września 2012]: 

Zaznaczone elementy (25 szczytów + 9 przełęczy + 6 żlebów + 3 doliny + 3 granie): 

1. Mała Koszysta [2014 m n.p.m.] 

2. Wielka Koszysta [2193 m n.p.m.] 

3. Waksmundzki Wierch [2189 m n.p.m.] 

4. Kopa nad Krzyżnem [2135 m n.p.m.] 

5. Przełączka pod Ptakiem [ok. 2105 m n.p.m.] 

6. Ptak [2131 m n.p.m.] 

7. Mała Buczynowa Przełączka [ok. 2125 m n.p.m.] 

8. Mała Buczynowa Turnia [2172 m n.p.m.] 

9. Buczynowa Przełęcz [2127 m n.p.m.] 

10. Zadni Upłaz 

11. Wielka Buczynowa Turnia [2184 m n.p.m.] 

12. Budzowa Igła [ok. 2120 m n.p.m.] 

13. Przełęcz Nowickiego [2105 m n.p.m.] 

14. Grań Buczynowych Czub 

15. Orla Baszta [2177 m n.p.m.] 

16. Mała Orla Turniczka [ok. 2145 m n.p.m.] 

17. Wielka Orla Turniczka [2162 m n.p.m.] 

18. Skrajny Granat [2225 m n.p.m.] 

19. Żółta Turnia [2087 m n.p.m.] 

20. Kozi Wierch [2291 m n.p.m.] 

21. Kozia Przełęcz Wyżnia [2240 m n.p.m.] 

22. Kozie Czuby - główny wierzchołek [2263 m n.p.m.] 

23. Kozia Przełęcz [2137 m n.p.m.] 

24. Zamarła Turnia [2179 m n.p.m.] 

25. Zmarzła Przełęcz [2126 m n.p.m.] 

26. Grań Zmarzłych Czub 

27. Mały Kozi Wierch [2228 m n.p.m.] 

28. Zawratowa Turnia [2247 m n.p.m.] 

29. Kościelec [2155 m n.p.m.] 

30. Niebieska Turnia [2262 m n.p.m.] 

31. Gąsienicowa Turnia [2280 m n.p.m.] 

32. Świnica (Svinica) [2301 m n.p.m.] 

33. Świnica - wierzchołek taternicki (Svinica) [2291 m n.p.m.] 

34. Świnicka Przełęcz (Svinické sedlo) [2051 m n.p.m.] 
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35. Pośrednia Turnia (Prostredná kopa) [2128 m n.p.m.] 

36. Skrajna Przełęcz (Krajné sedlo) [2071 m n.p.m.] 

37. Skrajna Turnia (Krajná kopa) [2096 m n.p.m.] 

38. Trojak 

39. Głazów Żleb 

40. Kamienisty Żleb 

41. Bacowski Żleb 

42. Cesarka 

43. Pańszczycki Żleb 

44. Dolina Suchej Wody 

45. Dolina Pańszczyca 

46. Czarna Dolina Gąsienicowa 
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Ciekawostki: 

 Z Wielkiego Kopieńca [1328 m n.p.m.] nie widać przełęczy Krzyżne [2112 m n.p.m.] – zasłania ją grań boczna, która opada z 

Waksmundzkiego Wierchu [2189 m n.p.m.] do Doliny Pańszczycy; 

 Żółta Turnia [2087 m n.p.m.] – należy do grani bocznej, która odchodzi w północnym kierunku od Skrajnego Granatu [2225 m n.p.m.]; 

 Mała Koszysta [2014 m n.p.m.] – to najdalej na północ wysunięty dwutysięcznik Tatr Polskich; 

 Kościelec [2155 m n.p.m.] – należy do grani bocznej (Grań Kościelców), która odchodzi od Zawratowej Turni [2247 m n.p.m.] w 

kierunku północnym; 

 Na powyższym zdjęciu szczyty o numerach 32, 33, 35 i 37 należą do głównej grani Tatr; 

 Świnica (Svinica) [2301 m n.p.m.] – to najwyższy szczyt północnej części polskich Tatr Wysokich; od tego szczytu we wschodnim 

kierunku odchodzi wybitna grań boczna, która posiada również kilka znaczących odgałęzień. 
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Rozdział 2. Widoki z tatrzańskich przełęczy 

 Krzyżne (2112 m n.p.m.) [str. 52] 

 Bystra Ławka (2300 m n.p.m.) [str. 56] 

 Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (2307 m n.p.m.) [str. 60] 
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Rozdział 3. Widoki z tatrzańskich dolin 

 Jaworowa Dolina [str. 64] 

 Okolice Szczyrbskiego Jeziora[str. 68] 

 Dolina Gąsienicowa [str. 72] 

 Dolina Rybiego Potoku [str. 76] 

 Dolina Pięciu Stawów Polskich [str. 80] 

 Dolina za Mnichem [str. 82] 

 Dolina Rybiego Potoku – Kocioł pod Rysami [str. 86] 
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Rozdział 4. Tatry widziane z innych pasm górskich 

 Gorce – widok z okolic Lubania [str. 90] 

 Gorce – taras Schroniska na Turbaczu [str. 94] 

 Beskid Żywiecki – Mała Babia Góra (1517 m n.p.m.) [str. 98] 
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Zakończenie 

Podsumowując, „Fotograficzna topografia Tatr II” zawiera 25 opracowanych zdjęć, na których łącznie zaznaczyłem aż 607 różnych elementów 

tatrzańskiego krajobrazu, w tym 336 szczytów, 125 przełęczy, 50 dolin, 42 żleby, 30 grani, 11 stawów, 6 kotłów, 5 kominów, 1 galerię i 1 rówień. 

Średnio zaznaczyłem 40 elementów krajobrazu/1 zdjęcie (niektóre elementy pojawiły się na wielu zdjęciach). 

Zachęcam Cię do zapoznania się z pełną wersją „Fotograficznej topografii Tatr II”. Inwestując 9,70 zł możesz poczynić duży krok w kierunku 

„zaprzyjaźnienia się” z tatrzańską topografią. Wszak ten e-book jest efektem prawie 200 godzin misternej pracy, stąd też zawiera naprawdę 

sporą dawkę wiedzy. Ponadto nabywając tego e-booka wspierasz moją górską pasję i dalszy rozwój bloga „Poczuj Magię Gór!”.   

o „Fotograficzna topografia Tatr II” [e-book dostępny do nabycia w księgarni internetowej „Wydaje.pl”] 

o Tutaj w dowolnym momencie możesz pobrać nabytego e-booka [„Wydaje.pl” – zakupione e-booki] 

o Opis e-booka [wpis na fotoblogu] 

Zobacz również: 

 Moje e-booki na „Wydaje.pl” 

 E-book "Fotograficzna topografia Tatr" [pierwsze wydanie] 

 E-book "Lista 150 najwyższych szczytów w Tatrach Polskich" 

 Koszulki z motywem górskim i logo „Poczuj Magię Gór!” [projekty z grudnia 2013] 

 Opis Tatr [strona na blogu] 

 Tatrzańska sieć szlaków turystycznych [strona na blogu] 

http://wydaje.pl/e/fotograficzna-topografia-tatr-ii
http://wydaje.pl/market/my
http://poczujmagiegor.wordpress.com/2014/03/31/fotograficzna-topografia-tatr-ii-wydanie-e-book/
http://wydaje.pl/u/kamil-filipowski
http://wydaje.pl/e/fotograficzna-topografia-tatr2
http://wydaje.pl/e/lista-150-najwyzszych-szczytow-w-tatrach-polskich
http://kamiltatry.wordpress.com/2013/12/15/nowe-koszulki-bloga-poczuj-magie-gor-grudzien-2013/
http://kamiltatry.wordpress.com/o-tatrach/
http://kamiltatry.wordpress.com/o-tatrach/siec-szlakow-turystycznych/

