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Wstęp 

Witam! Ten e-book posiada charakter edukacyjny, a konkretnie masz okazję do poprawy swojej znajomości tatrzańskiej topografii. Czy 

przebywając w Tatrach nieraz głowisz się nad tym, jak nazywają się otaczające Cię elementy krajobrazu? Zaś widząc Tatry z daleka, chcesz 

wiedzieć jakie szczyty da się rozpoznać? Jeśli tak, to może spodoba Ci się „Fotograficzna topografia Tatr”.  

Cały e-book zawiera 25 opracowanych zdjęć, na których łącznie zaznaczyłem aż 530 różnych elementów tatrzańskiego krajobrazu, w tym 

287 szczytów, 90 przełęczy, 48 dolin, 37 żlebów, 28 grani, 18 stawów, 12 kotłów, 6 galerii (tarasy zawieszone nad przepaścią), 3 polany oraz 1 

lodowczyk. Pod każdym zdjęciem podpisałem wszystkie zaznaczone elementy. W przypadku szczytów i przełęczy podałem również wysokość 

n.p.m. Ponadto postarałem się dodać słowackie nazwy dla tych elementów, które znajdują się na terenie Słowacji lub na granicy polsko-

słowackiej.  

Natomiast to jest wersja demo, która przedstawia 1 opisane zdjęcie. Dzięki temu zobaczysz, czego mniej więcej można się spodziewać 

po pełnej wersji „Fotograficznej topografii Tatr”. Życzę miłego oglądania! 
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Rozdział 1. Widoki z tatrzańskich szczytów 

 Nosal (1206 m n.p.m.) [str. 7] 

 Grześ (1653 m n.p.m.) [str. 9] 

 Mały Kościelec (1886 m n.p.m.) [str. 12] 

 Giewont (1894 m n.p.m.) [str. 14] 

 Szalona Kazalnica (1945 m n.p.m.) [str. 17] 

 Małołączniak (2096 m n.p.m.) [str. 19] 

 Skrajne Solisko (2117 m n.p.m.) [str. 22] 

 Kościelec (2155 m n.p.m.) [str. 24] 

 Szpiglasowy Wierch (2172 m n.p.m.) [str. 27] 

 Kozi Wierch (2291 m n.p.m.) [str. 30] 

 Mała Wysoka (2429 m n.p.m.) [str. 33] 

 Sławkowski Szczyt (2452 m n.p.m.) [str. 36] 
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 Tatry – widok ze Sławkowskiego Szczytu (2452 m n.p.m.) – 17 sierpnia 2013: 

Zaznaczone elementy (23 szczyty + 3 doliny + 2 przełęcze): 

1. Kończysta (Končistá) [2538 m n.p.m.] 

2. Mały Gerlach (Kotlový štít) [2601 m n.p.m.] 

3. Gerlachowska Czuba (Gerlachovský zub) [2620 m n.p.m.] 

4. Pośredni Gerlach (Gerlachovská veža) [2642 m n.p.m.] 

5. Gerlach (Gerlachovský štít) [2655 m n.p.m.] 

6. Przełęcz Tetmajera (Gerlachovské sedlo) [2590 m n.p.m.] 

7. Zadni Gerlach (Zadný Gerlachovský štít) [2616 m n.p.m.] 

8. Lawinowy Szczyt (Lavínový štít) [2606 m n.p.m.] 

9. Gerlachowska Kopa (Gerlachovská kopa) [2600 m n.p.m.] 

10. Niżnia Wysoka Gerlachowska (Malá Litvorová veža) [2547 m n.p.m.] 

11. Wysoka – wierzchołek południowo-wschodni (Vysoká) [2547 m n.p.m.] 

12. Wysoka – wierzchołek północno-zachodni (Vysoká) [2547 m n.p.m.] 

13. Litworowy Szczyt (Litvorový štít) [2413 m n.p.m.] 

14. Ganek (Veľký Ganek) [2462 m n.p.m.] 

15. Rogata Turnia (Rohatá veža) [2420 m n.p.m.] 

16. Rysy – wierzchołek środkowy (Rysy) [2503 m n.p.m.] 

17. Rysy – wierzchołek północny (Rysy) [2499 m n.p.m.] 

18, 19, 20, 21 -> Staroleśny Szczyt (Bradavica) [2476 m 

n.p.m.] – ma 4 wierzchołki: 

18) Kwietnikowa Turnia 

19) Pawłowa Turnia 

20) Tajbrowa Turnia 

21) Klimkowa Turnia 

22. Baniasta Turnia (Kupola) [2420 m n.p.m.] 

23. Mała Wysoka (Východná Vysoká) [2429 m n.p.m.] 

24. Miedziane [2233 m n.p.m.] 

25. Rohatka (Prielom) [2290 m n.p.m.] 

26. Zadnia Dolina Wielicka (Zadná Velická dolina) 

27. Sławkowska Dolina (Slavkovská dolina) 

28. Dolinka pod Rohatką (kotlina pod Prielomom)  
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Rozdział 2. Widoki z tatrzańskich przełęczy 

 Wyżnia Przełęcz pod Kopą (1778 m n.p.m.) [str. 39] 

 Szpiglasowa Przełęcz (2110 m n.p.m.) [str. 41] 

 Zawrat (2158 m n.p.m.) [str. 44] 
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Rozdział 3. Widoki z tatrzańskich dolin 

 Dolina Białki [str. 47] 

 Jaworowa Dolina [str. 49] 

 Dolina Chochołowska [str. 51] 

 Dolina Rybiego Potoku [str. 53] 

 Dolina Pięciu Stawów Polskich [str. 56] 

 Litworowa Dolina [str. 58] 
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Rozdział 4. Tatry widziane z innych pasm górskich 

 Pieniny – Trzy Korony (982 m n.p.m.) [str. 62] 

 Gorce – Długa Hala [str. 64] 

 Gorce – Kiczora (1282 m n.p.m.) [str. 67] 

 Beskid Żywiecki – okolice Babiej Góry [str. 69] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fragment e-booka „Fotograficzna topografia Tatr”  

 
 

 

Jeśli podoba Ci się przedstawiony fragment e-booka, to polecam zapoznać się z jego pełną wersją.  Pozdrawiam, Kamil Filipowski 

 Fotograficzna topografia Tatr [pełna wersja] 

 

Zobacz również:  

 Lista 150 najwyższych szczytów w Tatrach Polskich – mój pierwszy e-book 

 Opis Tatr 

 Tatrzańska sieć szlaków turystycznych 
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