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Wstęp 

Witaj! Na początek dziękuję za nabycie mojego e-booka i tym samym wsparcie rozwoju bloga „Poczuj Magię Gór!”.  Przedstawiam Ci 

drugie wydanie „Fotograficznej topografii Tatr”. Podobnie jak w pierwszym wydaniu, tym razem również postarałem się zapewnić bardzo 

szczegółowe opracowania (a nawet to wydanie jest 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, zaś opisy dałem obok „po prawej 

stronie” w książkowym układzie. Przy czym większość opisów nie zmieściła się na jednej stronie, więc dodałem również 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://kamiltatry.wordpress.com/
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Wielki Kopieniec [1328 m n.p.m.] 
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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.] 



 

10 
 

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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Rakoń (Rákoň) [1879 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Rakonia (1879 m n.p.m.) [9 września 2012]: 

Zaznaczone elementy (18 szczytów + 6 dolin + 5 przełęczy + 2 granie + 1 staw): 

1. Smutna Kopka [ok. 2030 m n.p.m.] 

2. Zielony Wierch Rohacki (Zelené) [2042 m n.p.m.] 

3. Trzy Kopy (Tri kopy) - wierzchołek wschodni, Przednia Kopa 

(Prvá kopa) [2136 m n.p.m.] 

4. Trzy Kopy (Tri kopy) - wierzchołek środkowy, Drobna Kopa 

(Druhá kopa) [ok. 2130 m n.p.m.] 

5. Trzy Kopy (Tri kopy) - wierzchołek zachodni, Szeroka Kopa 

(Tretia kopa) [ok. 2130 m n.p.m.] 

6. Hruba Przehyba [ok. 2100 m n.p.m.] 

7. Hruba Kopa (Hrubá kopa) [2166 m n.p.m.] 

8. Banówka (Baníkov) [2178 m n.p.m.] 

9. Banikowska Przełęcz (Baníkovské sedlo) [2040 m n.p.m.] 

10. Przednie Zielone (Predné zelené) [1732 m n.p.m.] 

11. Pachoł (Pachoľa) [2167 m n.p.m.] 

12. Płaczliwe (Plačlivé nad Vrecom) [2150 m n.p.m.] -> znajduje 

się na bocznej grani odchodzącej od Pachoła, na zdjęciu 

„wystaje” za Spaloną Przełęczą 

13. Spalona Przełęcz (Spálené sedlo) [2055 m n.p.m.] 

14. Spalona Kopa (Spálená) [2083 m n.p.m.] 

15. Zadnia Spalona (Zadná Spálená) 

16. Przednia Spalona (Predná Spálená) -> na zdjęciu ten boczny 

grzbiet zasłania Skrzyniarki (odcinek głównej grani Tatr 

między Spaloną Kopą a Zadnią Salatyńską Przełęczą) 

17. Salatyńska Kopa [1925 m n.p.m.] 

18. Mały Salatyn (Malý Salatín) [2046 m n.p.m.] 

19. Pośrednia Salatyńska Przełęcz [2012 m n.p.m.] 

20. Salatyński Wierch (Salatín) [2048 m n.p.m.] 

21. Zadni Salatyn (Zadný Salatín) [1768 m n.p.m.] 

22. Skrajna Salatynska Przełęcz (Salatínske sedlo) [1870 m 

n.p.m.] 

23. Brestowa (Brestová) [1934 m n.p.m.] 

24. Skrajny Salatyn (Predný Salatín) [1880 m n.p.m.] -> słabo 

widoczny na tle masywu Brestowej 

25. Mała Brestowa (Malá Brestová) [1903 m n.p.m.] 
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26. Wielki Rohacki Staw (Veľké Roháčske pleso) 

27. Rohacka Dolina (Roháčska dolina) 

28. Smutna Dolina (Smutná dolina) 

29. Spalona Dolina (Spálená dolina) 

30. Mała Spalona Dolina (Malá Spálená dolina) 

31. Zadnia Salatyńska Dolina (Zadná Salatínska dolina) 

32. Skrajna Salatyńska Dolina (Salatínska dolina) 
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Ciekawostki: 

 Wielki Rohacki Staw (Veľké Roháčske pleso) – to największy staw Tatr Zachodnich, jego powierzchnia wynosi ok. 2,22 ha; 

 Banówka (Baníkov) [2178 m n.p.m.] – to najwyższy szczyt głównej grani Tatr Zachodnich i zarazem 4 szczyt pod względem wysokości w 

całych Tatrach Zachodnich (wyższe są tylko Bystra, Raczkowa Czuba i Baraniec); 

 Zielony Wierch Rohacki (Zelené) [2042 m n.p.m.] – ten szczyt znajduje się w grani bocznej, która w kierunku północno-wschodnim 

odchodzi od zwornika położonego w pobliżu głównego wierzchołka masywu Trzech Kop; 

 Widoczne odcinki głównej grani Tatr Zachodnich (Smutna Kopka -> Spalona Kopa + Salatyńska Kopa -> Mała Brestowa) zaliczają się do 

tzw. Grani Rohaczy; 

 Rakoń (Rákoň) [1879 m n.p.m.] jest dobrym punktem widokowym na większą część Grani Rohaczy (Wołowiec i „właściwe Rohacze” 

również są widoczne, tylko „nie załapały się” na zamieszczonym powyższym zdjęciu). 
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Szalona Kazalnica (Hlúpa kazateľnica) [1945 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Szalonej Kazalnicy (1945 m n.p.m.) [17 lipca 2013]: 

Zaznaczone elementy (12 szczytów + 7 żlebów + 5 dolin + 4 przełęcze + 2 granie + 1 kocioł): 

1. Steżki (Stežky) [1530 m n.p.m.] 

2. Folwarska Grań (Folvarský hrebeň) 

3. Rakuska Czuba (Veľká Svišťovka) [2038 m n.p.m.] 

4. Rakuski Przechód (Sedlo pod Svišťovkou) [2030 m n.p.m.] 

5. Lendacka Ubocz 

6. Rakuska Kopa (Svišťov hrb) [ok. 2035 m n.p.m.] 

7. Rakuska Przełęcz (Nižné sedlo pod Svišťovkou) [2023 m 

n.p.m.] 

8. Wyżnia Przełęcz pod Kopą (Predné kopské sedlo) [1778 m 

n.p.m.] 

9. Mała Bielska Kopka (Kopský hrb) [1773 m n.p.m.] 

10. Kieżmarska Kopa (Kežmarská kopa) [2233 m n.p.m.] 

11. Huncowski Szczyt (Huncovský štít) [2352 m n.p.m.] 

12. Mały Kieżmarski Szczyt (Malý Kežmarský štít) [2514 m 

n.p.m.] 

13. Kieżmarski Szczyt (Kežmarský štít) [2556 m n.p.m.] 

14. Skrajna Rzeżuchowa Turnia (Predná Žeruchová veža) [ok. 

2030 m n.p.m.] 

15. Wschodni Szczyt Wideł (Východná Vidlová veža) [ok. 2490 m 

n.p.m.] 

16. Wielki Szczyt Wideł (Veľká Vidlová veža) [2523 m n.p.m.] 

17. Bielska Kopa (Belianska kopa) [1835 m n.p.m.] 

18. Pośrednia Przełęcz pod Kopą (Zadné Kopské sedlo) [1770 m 

n.p.m.] 

19, 20. Dwojak Folwarski [19 – wschodni, 20 – zachodni]  

21. Skrajny Lendacki Żleb 

22. Zadni Lendacki Żleb 

23. Złota Drabina (Zlatý rebrík) 

24. Kieżmarska Drabina (Kežmarský rebrík) 

25. Niemiecka Drabina (Nemecký rebrík) 

26. Złoty Kocioł (Kotol) 

27. Dolina Zadnich Koperszadów (Zadné Meďodoly) 
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28. Dolina Przednich Koperszadów (Predné Meďodoly) 

29. Kieżmarska Dolina (dolina Kežmarskej Bielej vody) 

30. Dolina Białych Stawów (dolina Bielych plies) 

31. Zielona Dolina Kieżmarska (dolina Zeleného plesa) 
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Ciekawostki: 

 Mała Bielska Kopka (Kopský hrb) [1773 m n.p.m.] – to najdalej na wschód wysunięta kumulacja spośród wszystkich szczytów głównej 

grani Tatr Wysokich; 

 Północna ściana Małego Kieżmarskiego Szczytu to jedna z największych ścian tatrzańskich – jej wysokość przekracza 800 m; 

 Rakuska Czuba (Veľká Svišťovka) [2038 m n.p.m.] – to najdalej na wschód wysunięty dwutysięcznik Tatr Wysokich; 

 Szalona Kazalnica (Hlúpa kazateľnica) [1945 m n.p.m.] – ten szczyt zalicza się do Tatr Bielskich. Co prawda nie leży idealnie na szlaku 

turystycznym, jednak Szalona Kazalnica nieraz bywa odwiedzana przez turystów, gdyż znajduje się bardzo blisko szlaku i jest łatwo 

dostępna (krótka ścieżka);  

 Na powyższym zdjęciu szczyty o numerach 15 i 16 należą do Grani Wideł (Vidlový hrebeň) – wspomniana grań wyróżnia się wysokimi 

trudnościami technicznymi (IV w skali taternickiej). 
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Kasprowy Wierch (Kasprový vrch) [1987 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Kasprowego Wierchu (1987 m n.p.m.) [4 października 2012]: 

Zaznaczone elementy (32 szczyty + 6 dolin + 5 przełęczy + 3 żleby + 2 stawy + 1 grań + 1 komin + 1 kocioł): 

1. Mały Kościelec [1866 m n.p.m.] -> słabo widoczny 

2. Pańszczycka Turnia [2105 m n.p.m.] 

3. Wierch pod Fajki [2134 m n.p.m.] 

4. Skrajna Pańszczycka Czuba [2155 m n.p.m.] 

5. Zadnia Pańszczycka Czuba [2174 m n.p.m.] 

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

7. Skrajna Sieczkowa Przełączka [2197 m n.p.m.] 

8. Czuba nad Karbem [ok. 1890 m n.p.m.] 

9. Pośredni Granat [2234 m n.p.m.] 

10. Pośrednia Sieczkowa Przełączka [2218 m n.p.m.] 

11. Zadni Granat [2240 m n.p.m.] 

12. Grań Czarnych Ścian -> główny wierzchołek Czarnych Ścian 

„schował się” za Kościelcem 

13. Kościelec [2155 m n.p.m.] 

14. Buczynowa Strażnica [2242 m n.p.m.] -> nieznacznie 

„wystaje” za Granią Kościelców 

15. Zadni Kościelec [2162 m n.p.m.] 

16. Szczyt leżący na grani Koziego Muru [2249 m n.p.m.] -> 

minimalnie „wystaje” za Granią Kościelców [tuż obok jest 

słabo widoczna Mylna Kopa należąca do Grani Kościelców] 

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

18. Mylna Przełęcz [2096 m n.p.m.] 

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

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

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

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

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

24. Pośrednia Turnia (Prostredná kopa) [2128 m n.p.m.] -> słabo 

widoczna na tle masywu Świnicy 

25. Skrajna Turnia (Krajná kopa) [2096 m n.p.m.] -> słabo 

widoczna 

26. Pośrednia Walentkowa Czuba (Prostredný Valentkov zub) 

[2114 m n.p.m.] -> szczyt z malutką wybitnością 
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27. Beskid (Beskyd) [2012 m n.p.m.] -> słabo widoczny na tle 

masywu Skrajnej Turni 

28. Wyżnia Walentkowa Czuba (Vyšný Valentkov zub) [ok. 2115 

m n.p.m.] -> szczyt z malutką wybitnością 

29. Wielka Walentkowa Czuba (Veľký Valentkov zub) [2128 m 

n.p.m.] 

30. Niżnia Walentkowa Baszta (Nižná Valentkova bašta) [2129 m 

n.p.m.] 

31. Walentkowy Wierch (Valentková) [2156 m n.p.m.] 

32. Sucha Przełęcz (Suché sedlo) [1950 m n.p.m.] 

33. Szatan (Satan) [2422 m n.p.m.] 

34. Szczyrbski Szczyt (Štrbský štít) [2381 m n.p.m.] 

35. Szczyrbska Przełęcz (Štrbské sedlo) [2237 m n.p.m.] 

36. Szczyrbskie Zęby (Štrbské zuby) [ok. 2250 m n.p.m.] 

37. Szczyrbska Turniczka (Štrbská vežička) [ok. 2270 m n.p.m.] 

38. Kolista Turnia (Veža nad Okrúhlym plesom) [2323 m n.p.m.] 

39. Żleb Wójcika-Bracha 

40. Żleb Drège'a 

41. Komin Drège'a 

42. Żleb Staniszewskiego 

43. Kurtkowiec 

44. Zielony Staw Gąsienicowy 

45. Czarna Dolina Gąsienicowa 

46. Kozia Dolinka 

47. Zielona Dolina Gąsienicowa 

48. Mylna Kotlinka 

49. Sucha Dolina Stawiańska 

50. Cicha Dolina Liptowska (Tichá dolina) 

51. Walentkowa Dolina (Valentkova dolina) 
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Ciekawostki: 

 Widoczna na zdjęciu Grań Kościelców trochę „zlewa się” z graniami Czarnych Ścian i Koziego Muru, które znajdują się na dalszym planie 

(to może utrudniać „połapanie się” w tym widoku na pierwszy rzut oka, stąd też powyższe zdjęcie analizowałem na dużym 

powiększeniu); 

 Na powyższym zdjęciu (widok z Kasprowego Wierchu) zaznaczone szczyty o numerach 26, 28, 29, 30 i 31 zaliczają się do Walentkowej 

Grani (Valentkov hrebeň); 

 Kozi Wierch [2291 m n.p.m.] – to najwyższy szczyt położony w całości na terenie Polski; 

 Zielony Staw Gąsienicowy – to największy staw zaliczany do tzw. „Pojezierza Gąsienicowego”, powierzchnia Zielonego Stawu 

Gąsienicowego wynosi ok. 3,84 ha; 

 Kasprowy Wierch (Kasprový vrch) [1987 m n.p.m.] – to zdecydowanie najpopularniejszy tatrzański szczyt, bywa odwiedzany przez 

kilkaset tysięcy turystów w ciągu roku [średnio znacznie ponad 1000 turystów/dzień]. 
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Wołowiec (Volovec) [2064 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Wołowca (2064 m n.p.m.) [7 września 2013]: 

Zaznaczone elementy (13 szczytów + 7 dolin + 4 przełęcze + 4 żleby + 4 granie): 

1. Zadni Zabrat (Zadná Zábrať) [1693 m n.p.m.] 

2. Jaworzyna (Javorina) [1581 m n.p.m.] 

3. Osobita (Osobitá) [1687 m n.p.m.] 

4. Zabrat (Zábrať) [1656 m n.p.m.] 

5. Zawracie [1863 m n.p.m.] 

6. Rakoń (Rákoň) [1879 m n.p.m.] 

7. Szczyt bez nazwy [1541 m n.p.m.] 

8. Przełęcz nad Kotłowym Żlebem (Sedlo nad Kotlovým 

žľabom) [1460 m n.p.m.] 

9. Kwaśny Wierch (Kvasný vrch) [1405 m n.p.m.] 

10. Bobrowiecka Kiczora (Bobrovecká Kýčera) [1388 m n.p.m.] 

11. Długi Upłaz (Dlhý úplaz) 

12. Róg (Roh) [1573 m n.p.m.] 

13. Łuczna (Lúčna) - zachodnia grzęda Grzesia 

14. Zwornik pod Grzesiem [ok. 1630 m n.p.m.] 

15. Grześ (Lúčna) [1653 m n.p.m.] 

16. Łuczniańska Przełęcz (Lúčne sedlo) [1602 m n.p.m.] 

17. Kruźlik – wschodni wierzchołek Grzesia [ok. 1635 m n.p.m.] 

18. Wschodnia grzęda Grzesia 

19. Jamborowy Wierch (Jambor) [ok. 1570 m n.p.m.] 

20. Bobrowiec (Bobrovec) [1663 m n.p.m.] 

21. Czoło - grzbiet opadający z Długiego Upłazu 

22. Żleb Domczyna (žľab Domčina) 

23. Kotłowy Żleb (Kotlový žľab) 

24. Jasiorów Żleb 

25. Skorusi Żleb 

26. Zuberska Dolina (Studená dolina) 

27. Olowa Dolina (Oľova dolina) 

28. Łatana Dolina (Látaná dolina) 

29. Zadnia Dolina Łatana (Zadná Látaná dolina) 

30. Rohacka Dolina (Roháčska dolina) 

31. Wyżnia Chochołowska Dolina 

32. Dolina Chochołowska 
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Ciemniak (Temniak) [2096 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Ciemniaka (2096 m n.p.m.) [30 sierpnia 2012]: 

Zaznaczone elementy (24 szczyty + 4 doliny + 3 przełęcze + 3 granie + 2 żleby): 

1. Grań Liliowych Turni (Banisté) – słabo widoczna na tle 

Otargańców 

2. Pośrednia Magura (Prostredná Magura) [2050 m n.p.m.] 

3. Starorobociański Wierch (Klin) [2176 m n.p.m.] 

4. Raczkowa Czuba (Jakubina) [2194 m n.p.m.] -> nieznacznie 

„wystaje” za masywem Starorobociańskiego Wierchu 

5. Jarząbczy Wierch (Hrubý vrch) [2137 m n.p.m.] 

6. Kończysty Wierch (Končistá) [2002 m n.p.m.] 

7. Ornak -> grzbiet położony między Siwą Przełęczą [1812 m 

n.p.m.] a Inwaniacką Przełęczą [1459 m n.p.m.] 

8. Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč) [2125 m n.p.m.] 

9. Rohacz Ostry (Ostrý Roháč) [2088 m n.p.m.] 

10. Jałowiecki Przysłop (Jalovecký príslop) [2142 m n.p.m.] 

11. Banówka (Baníkov) [2178 m n.p.m.] -> minimalnie „wystaje” 

za Hrubą Kopą 

12. Hruba Kopa (Hrubá kopa) [2166 m n.p.m.] 

13. Wołowiec (Volovec) [2064 m n.p.m.] -> słabo widoczny na 

tle masywu Hrubej Kopy 

14. Pachoł (Pachoľa) [2167 m n.p.m.] 

15. Płaczliwe (Plačlivé nad Vrecom) [2150 m n.p.m.] 

16. Spalona Kopa (Spálená) [2083 m n.p.m.] 

17. Rakoń (Rákoň) [1879 m n.p.m.] 

18. Mały Salatyn (Malý Salatín) [2046 m n.p.m.] 

19. Salatyński Wierch (Salatín) [2048 m n.p.m.] 

20. Długi Upłaz (Dlhý úplaz) 

21. Brestowa (Brestová) [1934 m n.p.m.] 

22. Łuczniańska Przełęcz (Lúčne sedlo) [1602 m n.p.m.] 

23. Iwaniacka Przełęcz [1459 m n.p.m.] 

24. Grześ (Lúčna) [1653 m n.p.m.] 

25. Kominiarski Wierch [1829 m n.p.m.] 

26. Jaworzyna (Javorina) [1581 m n.p.m.] 

27. Przełęcz pod Osobitą (Sedlo pod Osobitou) [1521 m n.p.m.] 

28. Osobita (Osobitá) [1687 m n.p.m.] 
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29. Kopa w Osobitej [1617 m n.p.m.] 

30. Rzędowy Zwornik [1589 m n.p.m.] 

31. Ornaczański Żleb 

32. Żleb pod Banie 

33. Pyszniańska Dolina 

34. Iwanowska Dolinka 

35. Wyżnia Chochołowska Dolina 

36. Smytnia Dolina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Ciekawostki: 

 Ciemniak (Temniak) [2096 m n.p.m.] – to jest 1 z 4 Czerwonych Wierchów; 

 Ciemniak (Temniak) [2096 m n.p.m.] – warto dodać, że to dość popularny „pierwszy dwutysięcznik” [w głosowaniu na blogu (ankieta z 

pytaniem – „który szczyt był Twoim pierwszym dwutysięcznikiem”?) zdobył 17/217 głosów i zajął 6 miejsce (stan na 30 marca 2014)]; 

 Nazwa „Czerwone Wierchy” związana jest z rośliną „sit skucina”, która przeważnie już w sierpniu (a miejscami nawet w lipcu) zaczyna 

przybierać wyraźne jesienne, rudawe barwy – stoki pokryte tą rośliną wyglądają z daleka na „czerwone”; 

 Kominiarski Wierch [1829 m n.p.m.] – ten szczyt wyróżnia się dużą wybitnością: 370 m [1829 – 1459] – jest to najwybitniejszy szczyt 

Tatr Polskich; 

 Grzbiet Ornaku wyróżnia się ciekawymi jesiennymi barwami, stąd też w czasie panowania jesiennych krajobrazów jest to atrakcyjne 

miejsce, podobnie jak Czerwone Wierchy; 

 Pyszniańska Dolina to duża odnoga Doliny Kościeliskiej, zajmuje ok. 10 km² powierzchni. 

http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/11/pierwszy-dwutysiecznik/
http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/11/pierwszy-dwutysiecznik/
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Małołączniak (Malolúčniak) [2096 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Małołączniaka (2096 m n.p.m.) [30 sierpnia 2012]: 

Zaznaczone elementy (22 szczyty + 4 przełęcze + 2 granie): 

1. Rozpadła Grań (Rozpadlý hrebeň) 

2. Smreczyński Wierch – wierzchołek wschodni (Smrečinský 

vrch) [2068 m n.p.m.] 

3. Smreczyński Wierch – wierzchołek zachodni (Smrečinský 

vrch) [2066 m n.p.m.] 

4. Kamienista – wierzchołek południowo-wschodni (Veľká 

Kamenistá) [2126 m n.p.m.] 

5. Kamienista – wierzchołek północno-zachodni (Veľká 

Kamenistá) [2121 m n.p.m.] 

6. Bystra (Bystrá) [2248 m n.p.m.] 

7. Krzesanica (Kresanica) [2122 m n.p.m.] 

8. Litworowa Przełęcz (Litvorové sedlo) [2037 m n.p.m.] 

9. Starorobociański Wierch (Klin) [2176 m n.p.m.] 

10. Raczkowa Czuba (Jakubina) [2194 m n.p.m.] 

11. Jarząbczy Wierch (Hrubý vrch) [2137 m n.p.m.] 

12. Ciemniak (Temniak) [2096 m n.p.m.] 

13. Kozi Grzbiet 

14. Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč) [2125 m n.p.m.] 

15. Rohacz Ostry (Ostrý Roháč) [2088 m n.p.m.] 

16. Jałowiecki Przysłop (Jalovecký príslop) [2142 m n.p.m.] 

17. Banówka (Baníkov) [2178 m n.p.m.] 

18. Hruba Kopa (Hrubá kopa) [2166 m n.p.m.] 

19. Pachoł (Pachoľa) [2167 m n.p.m.] 

20. Płaczliwe (Plačlivé nad Vrecom) [2150 m n.p.m.] 

21. Spalona Kopa (Spálená) [2083 m n.p.m.] 

22. Mały Salatyn (Malý Salatín) [2046 m n.p.m.] 

23. Pośrednia Salatyńska Przełęcz [2012 m n.p.m.] 

24. Salatyński Wierch (Salatín) [2048 m n.p.m.] 

25. Szerokie Siodło [2020 m n.p.m.] 

26. Skrajna Salatynska Przełęcz (Salatínske sedlo) [1870 m 

n.p.m.] 

27. Brestowa (Brestová) [1934 m n.p.m.] 

28. Twarda Kopa [2026 m n.p.m.] 
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Kazalnica [2159 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Kazalnicy (2159 m n.p.m.) [1 sierpnia 2012]: 

Zaznaczone elementy (15 szczytów + 8 przełęczy + 6 żlebów + 3 kotły + 2 kominy + 1 grań): 

1. Skrajna Turnia w Niżnich Rysach (Predná veža v Malých 

Rysoch) [ok. 2375 m n.p.m.] 

2. Skrajna Przełączka w Niżnich Rysach (Predná štrbina v 

Malých Rysoch) [ok. 2365 m n.p.m.] 

3. Zadnia Turnia w Niżnich Rysach (Zadná veža v Malých 

Rysoch) [ok. 2410 m n.p.m.] 

4. Pośrednia Przełączka w Niżnich Rysach (Prostredná štrbina v 

Malých Rysoch) [ok. 2405 m n.p.m.] 

5. Niżnie Rysy (Malé Rysy) [2430 m n.p.m.] 

6. Zadnia Przełączka w Niżnich Rysach (Zadná štrbina v Malých 

Rysoch) [ok. 2380 m n.p.m.] 

7. Niżnie Rysy – wierzchołek południowy (Malé Rysy) [ok. 2405 

m n.p.m.] 

8. Przełęcz pod Rysami (Sedielko pod Rysmi) [2365 m n.p.m.] 

9. Grzęda Rysów 

10. Przełączka pod Rysami [ok. 2470 m n.p.m.] 

11. Rysy – wierzchołek północny [2499 m n.p.m.] 

12. Rysy – wierzchołek południowy [2473 m n.p.m.] 

13. Przełączka nad Turniami (Štrbina nad vežami) [ok. 2330 m 

n.p.m.] 

14. Wschodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Východná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2340 m n.p.m.] 

15. Pośrednia Turnia nad Żabią Przełęczą (Prostredná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2330 m n.p.m.] -> szczyt znany również 

jako „Innominata” 

16. Wysoka – wierzchołek północno-zachodni (Vysoká) [2547 m 

n.p.m.] 

17. Ciężki Szczyt (Ťažký štít) [2500 m n.p.m.] -> słabo widoczny, 

trochę „zlewa się” z masywem Wysokiej 

18. Zachodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Západná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2280 m n.p.m.] 

19. Żabia Przełęcz (Žabie sedlo) [2225 m n.p.m.] 

20. Żabi Koń (Žabí Kôň) [2291] 

21. Żabia Turnia Mięguszowiecka (Žabia veža) [2336 m n.p.m.] 
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22. Żabia Mięguszowiecka Przełęcz (Východná volia štrbina) [ok. 

2315 m n.p.m.] 

23. Wołowa Turnia (Volia veža) [2373 m n.p.m.] 

24. Bula pod Rysami [2054 m n.p.m.] 

25. Żleb Orłowskiego 

26, 27, 28. Trzy strome żleby położone poniżej Grzędy pod 

Rysami [26 – wschodni, 27 – środkowy, 28 – zachodni] 

29. Komin pod Rysami [jest stromy i krótki, wpada do Rysy] 

30. Rysa 

31. Komin pod Żabią Przełęczą 

32. Dziewiczy Żleb 

33. Lewy Kocioł 

34. Prawy Kocioł 

35. Kocioł pod Rysami [części: a – górna, b – środkowa, c - 

dolna] 
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Ciekawostki: 

 Grzęda Rysów – to opadająca grań boczna, która odchodzi od zwornika znajdującego się w północnej grani Rysów, tuż powyżej 

Przełęczki pod Rysami [ok. 2470 m n.p.m.]; 

 Kazalnica [2159 m n.p.m.] to dobry punkt widokowy na rejon Kotła pod Rysami 

 Od Zadniej Turni w Niżnich Rysach [ok. 2410 m n.p.m.] w kierunku zachodnim odchodzi opadająca grań boczna -> we wspomnianej grani 

znajdują się Tomkowe Igły; 

 Żabi Koń [2291 m n.p.m.] wyróżnia się wąską i trudną technicznie granią (IV wg skali taternickiej); 

 Rysy – wierzchołek północny [2499 m n.p.m.] – to dość popularny „pierwszy dwutysięcznik” [w ankiecie na blogu zdobył 13/217 

głosów i zajął 7 miejsce (stan na 30 marca 2014)] i zarazem jeden z Waszych ulubionych tatrzańskich szczytów [w ankiecie na blogu 

zdobył 24/496 głosów i zajął 6 miejsce (stan na 30 marca 2014)]; 

http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/11/pierwszy-dwutysiecznik/
http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/28/ulubiony-tatrzanski-szczyt/
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Szpiglasowy Wierch (Hrubý štít) [2172 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok ze Szpiglasowego Wierchu (2172 m n.p.m.) [11 września 2012]: 

Zaznaczone elementy (35 szczytów + 6 przełęczy + 4 doliny + 3 granie): 

1. Baraniec (Baranec) [2185 m n.p.m.] 

2. Zadni Goły Wierch (Zadný Holý vrch) [1979 m n.p.m.] 

3. Bystra (Bystrá) [2248 m n.p.m.] 

4. Raczkowa Czuba (Jakubina) [2194 m n.p.m.] 

5. Kamienista (Veľká Kamenistá) [2126 m n.p.m.] -> słabo 

widoczna na tle masywu Raczkowej Czuby 

6. Banówka (Baníkov) [2178 m n.p.m.] -> minimalnie „wystaje” 

za masywem Starorobociańskiego Wierchu 

7. Starorobociański Wierch (Klin) [2176 m n.p.m.] 

8. Spalona Kopa (Spálená) [2083 m n.p.m.] 

9. Wołowiec (Volovec) [2064 m n.p.m.] 

10. Mały Salatyn (Malý Salatín) [2046 m n.p.m.] 

11. Smreczyński Wierch (Smrečinský vrch) [2068 m n.p.m.] -> 

słabo widoczny na tle Salatynów 

12. Salatyński Wierch (Salatín) [2048 m n.p.m.] 

13. Wielka Kopa Koprowa (Veľká kopa) [2052 m n.p.m.] 

14. Brestowa (Brestová) [1934 m n.p.m.] 

15. Wielka Garajowa Kopa (Veľká Garajova kopa) [1979 m 

n.p.m.] 

16. Cichy Wierch (Tichý vrch) [1979 m n.p.m.] 

17. Tomanowy Wierch Polski (Poľská Tomanová) [1977 m 

n.p.m.] 

18. Wyżnia Magura Rycerowa (Veľká Licierova magura) [1992 m 

n.p.m.] 

19. Suchy Tomanowy Wierch (Suchý vrch) [1860 m n.p.m.] -> 

słabo widoczny na tle Grani Ornaku 

20. Zadnia Rycerowa Kopa (Zadná Licierova kopa) [1958 m 

n.p.m.] 

21. Tomanowa Przełęcz (Tomanovské sedlo) [1686 m n.p.m.] 

22. Jaworzyna (Javorina) [1581 m n.p.m.] 

23. Rycerowa Kopa (Licierova kopa) [1902 m n.p.m.] 

24. Osobita (Osobitá) [1687 m n.p.m.] -> minimalnie „wystaje” 

za granią Stołów; 

25. Stoły (Stoly) – Głazista Turnia [1956 m n.p.m.] 
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26. Głazista Czubka [1970 m n.p.m.] 

27. Ciemniak (Temniak) [2096 m n.p.m.] 

28. Krzesanica (Kresanica) [2122 m n.p.m.] 

29. Litworowa Przełęcz (Litvorové sedlo) [2037 m n.p.m.] 

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

31. Małołącka Przełęcz [1924 m n.p.m.] 

32. Gładki Wierch (Hladký štít) [2065 m n.p.m.] 

33. Kopa Kondracka (Kondratova kopa) [2005 m n.p.m.] 

34. Walentkowy Wierch (Valentková) [2156 m n.p.m.] 

35. Niżnia Walentkowa Baszta (Nižná Valentkova bašta) [2129 m 

n.p.m.] 

36. Wielka Walentkowa Czuba (Veľký Valentkov zub) [2128 m 

n.p.m.] 

37. Wyżnia Walentkowa Czuba (Vyšný Valentkov zub) [ok. 2115 

m n.p.m.] 

38. Pośrednia Walentkowa Czuba (Prostredný Valentkov zub) 

[2114 m n.p.m.] 

39. Mała Walentkowa Czuba (Malý Valentkov zub) [2107 m 

n.p.m.] 

40. Walentkowa Przełęcz (Valentkovo sedlo) [2100 m n.p.m.] 

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

42. Świnicka Kopa [2298 m n.p.m.] 

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

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

45. Kołowa Czuba [2105 m n.p.m.] 

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

47. Zawrat [2158 m n.p.m.] 

48. Schodki [2065 m n.p.m.] 

49. Czarny Staw Polski 

50. Zadni Staw Polski 

51. Turkowa Dolinka (Turkova dolina) 

52. Koprowa Dolina (Kôprová dolina) 

53. Dolina Pięciu Stawów Polskich 

54. Dolinka pod Kołem 

55. Pusta Dolinka 
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Ciekawostki: 

 Tomanowa Przełęcz (Tomanovské sedlo) [1686 m n.p.m.] – to najniższe obniżenie na bardzo długim fragmencie głównej grani Tatr 

między Zuberskim Wierchem [1753 m n.p.m.] a Przełęczą pod Kopą [1750 m n.p.m.]; 

 Szpiglasowy Wierch (Hrubý štít) [2172 m n.p.m.] – to dość popularny „pierwszy dwutysięcznik” [w ankiecie na blogu zdobył 18/217 

głosów i zajął 5 miejsce (stan na 30 marca 2014)] i zarazem jeden z Waszych ulubionych tatrzańskich szczytów [w ankiecie na blogu 

zdobył 33/496 głosów i zajął 3 miejsce (stan na 30 marca 2014)]; 

 Wielka Kopa Koprowa (Veľká kopa) [2052 m n.p.m.] – jest to najwyższy szczyt Liptowskich Kop; 

 Zawrat [2158 m n.p.m.] – to bardzo popularna tatrzańska przełęcz, zlokalizowana jest w pobliżu Świnicy [2301 m n.p.m.], leży między 

popularnymi i powszechnie lubianymi dolinami (Dolina Gąsienicowa, Dolina Pięciu Stawów Polskich), a także stanowi początek słynnej 

Orlej Perci; 

 Pomiędzy Walentkowym Wierchem [2156 m n.p.m.] a Walentkową Przełęczą znajduje się Walentkowa Grań. 

http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/11/pierwszy-dwutysiecznik/
http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/28/ulubiony-tatrzanski-szczyt/
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Kozi Wierch [2291 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Koziego Wierchu (2291 m n.p.m.) [17 września 2012]: 

Zaznaczone elementy (35 szczytów + 6 przełęczy + 4 doliny + 3 granie): 

1. Jałowiecki Przysłop (Jalovecký príslop) [2142 m n.p.m.] 

2. Banówka (Baníkov) [2178 m n.p.m.] 

3. Hruba Kopa (Hrubá kopa) [2166 m n.p.m.] 

4. Pachoł (Pachoľa) [2167 m n.p.m.] 

5. Tomanowy Wierch Polski (Poľská Tomanová) [1977 m 

n.p.m.] 

6. Spalona Kopa (Spálená) [2083 m n.p.m.] 

7. Mały Salatyn (Malý Salatín) [2046 m n.p.m.] 

8. Salatyński Wierch (Salatín) [2048 m n.p.m.] 

9. Suchy Tomanowy Wierch (Suchý vrch) [1860 m n.p.m.] 

10. Brestowa (Brestová) [1934 m n.p.m.] 

11. Mały Kozi Wierch [2228 m n.p.m.] 

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

13. Świnicka Kopa [2298 m n.p.m.] -> słabo widoczna na tle 

Świnicy 

14. Gąsienicowa Turnia [2280 m n.p.m.] -> słabo widoczna na tle 

masywu Świnicy 

15. Świnicka Szczerbina Niżnia (Nižná svinicová štrbina) [2278 m 

n.p.m.] 

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

17. Niebieska Turnia [2262 m n.p.m.] -> słabo widoczna na tle 

masywu Świnicy 

18. Krzesanica (Kresanica) [2122 m n.p.m.] 

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

20. Grań Zmarzłych Czub 

21. Małołączniak (Malolúčniak) [2096 m n.p.m.] 

22. Kopa Kondracka (Kondratova kopa) [2005 m n.p.m.] -> słabo 

widoczna na tle Małołączniaka 

23. Goryczkowa Czuba (Goričkova) [1913 m n.p.m.] 

24. Pośredni Goryczkowy Wierch (Prostredný vrch horičkový) 

[1874 m n.p.m.] -> słabo widoczny na tle masywu 

Goryczkowej Czuby 

25. Beskid (Beskyd) [2012 m n.p.m.] 

26. Zamarła Turnia [2179 m n.p.m.] 
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27. Kondracka Przełęcz [1725 m n.p.m.] 

28. Kasprowy Wierch (Kasprový vrch) [1987 m n.p.m.] 

29. Kondracka Kopka [ok. 1770 m n.p.m.] 

30. Mylna Przełęcz [2096 m n.p.m.] 

31. Mylna Strażnica [ok. 2120 m n.p.m.] 

32. Giewont [1894 m n.p.m.] 

33. Szczerba [1822 m n.p.m.] 

34. Długi Giewont [1867 m n.p.m.] 

35. Mylna Turnia [ok. 2140 m n.p.m.] 

36. Mylna Kopa [2159 m n.p.m.] 

37. Zadni Kościelec [2162 m n.p.m.] 

38. Kościelcowa Przełęcz [2110 m n.p.m.] 

39. Kościelec [2155 m n.p.m.] 

40. Uhrocie Kasprowe [1852 m n.p.m.] 

41. Grań Kozich Czub 

42. Karb [1853 m n.p.m.] 

43. Grań Małego Kościelca 

44. Małe Uhrocie Kasprowe [1750 m n.p.m.] 

45. Dolinka pod Kołem 

46. Pusta Dolinka 

47. Czarna Dolina Gąsienicowa 

48. Zielona Dolina Gąsienicowa 
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Ciekawostki: 

 Zawratowa Turnia [2247 m n.p.m.] – to najwyższy zwornik grani leżący w całości na terenie Polski; 

 Na powyższym zdjęciu jest dobrze widoczna Grań Kościelców, która odchodzi od Zawratowej Turni [2247 m n.p.m.] w kierunku 

północnym; 

 Kopa Kondracka (Kondratova kopa) [2005 m n.p.m.] – to prawdopodobnie najpopularniejszy tatrzański „pierwszy dwutysięcznik” [w 

ankiecie na blogu Kopa Kondracka zdobyła 54/217 głosów i zajęła 1 miejsce (stan na 30 marca 2014)]; 

 Beskid (Beskyd) [2012 m n.p.m.] również jest popularnym “pierwszym dwutysięcznikiem” [jednak we wspominanej ankiecie zdobył 

znacznie mniej głosów od Kopy Kondrackiej – 21/217, co dało 2 miejsce razem ze Świnicą (stan na 30 marca 2014)]. 

http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/11/pierwszy-dwutysiecznik/
http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/11/pierwszy-dwutysiecznik/
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Świnica (Svinica) [2301 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok ze Świnicy (2301 m n.p.m.) [4 października 2012]: 

Zaznaczone elementy (26 szczytów + 7 przełęczy + 5 żlebów + 4 doliny): 

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

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

3. Skrajna Sieczkowa Przełączka [2197 m n.p.m.] 

4. Pośredni Granat [2234 m n.p.m.] 

5. Pośrednia Sieczkowa Przełączka [2218 m n.p.m.] 

6. Zadni Granat [2240 m n.p.m.] 

7. Nowy Kopiniak (Nový kopiniak) [1995 m n.p.m.] 

8. Nowy Wierch (Nový vrch) [1999 m n.p.m.] 

9. Hawrań (Havran) [2152 m n.p.m.] 

10. Strzystarska Przełęcz (Tristarské sedlo) [1969 m n.p.m.] 

11. Płaczliwa Skała (Plačlivá skála) [2142 m n.p.m.] 

12. Zadnia Sieczkowa Przełączka [2194 m n.p.m.] 

13. Szalony Wierch (Šialený vrch) [2061 m n.p.m.] 

14. Czarne Ściany [2242 m n.p.m.] 

15. Przełączka nad Buczynową Dolinką [2225 m n.p.n.] 

16. Buczynowa Strażnica [2242 m n.p.m.] 

17. Jagnięcy Szczyt (Jahňací štít) [2230 m n.p.m.] 

18. Kołowy Szczyt (Kolový štít) [2418 m n.p.m.] 

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

20. Lodowy Szczyt (Ľadový štít) [2627 m n.p.m.] 

21. Lodowa Kopa (Malý Ľadový štít) [2603 m n.p.m.] 

22. Lodowa Przełęcz (Sedielko) [2376 m n.p.m.] 

23. Mały Lodowy Szczyt (Široká veža) [2462 m n.p.m.] 

24. Pośrednia Grań (Prostredný hrot) [2441 m n.p.m.] 

25. Jaworowy Szczyt (Javorový štít) [2418 m n.p.m.] 

26. Opalony Wierch [2115 m n.p.m.] 

27. Świstowy Szczyt (Svišťový štít) [2383 m n.p.m.] 

28. Sławkowski Szczyt (Slavkovský štít) [2452 m n.p.m.] 

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

30. Staroleśny Szczyt (Bradavica) [2476 m n.p.m.] 

31. Marchwiczna Przełęcz [2055 m n.p.m.] 

32. Kołowa Czuba [2105 m n.p.m.] 

33. Świnicka Kopa [2298 m n.p.m.] 

34. Żleb Drège'a 
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35. Żleb Kulczyńskiego 

36. Rysa Zaruskiego 

37. Sobkowy Żleb (Sobkovy žľab) 

38. Usypisty Żleb 

39. Kozia Dolinka 

40. Dolina Pięciu Stawów Polskich 

41. Dolina Białej Wody (Bielovodská dolina) 

42. Dolina Rówienki (Rovienky) 
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Ciekawostki: 

 Świnica (Svinica) [2301 m n.p.m.] – to jest bardzo popularny tatrzański szczyt (zawdzięcza to swej atrakcyjności, a także lokalizacji w 

pobliżu Kasprowego Wierchu, na który można wjechać kolejką); 

 Warto dodać, że Świnica (Svinica) [2301 m n.p.m.] jest jednym z Waszych ulubionych tatrzańskich szczytów [w ankiecie na blogu 

Świnica zdobyła 41/496 głosów i zajęła 2 miejsce (stan na 30 marca 2014)], a także dla znacznej części osób Świnica była pierwszym 

zdobytym dwutysięcznikiem [w ankiecie na blogu zdobyła 21/217 głosów i zajęła 2 miejsce (stan na 30 marca 2014)]; 

 Kozi Wierch [2291 m n.p.m.] to również jeden z Waszych ulubionych szczytów [w ankiecie na blogu zdobył 31/496 głosów i zajął 4 

miejsce (stan na 30 marca 2014)]; 

 Lodowy Szczyt (Ľadový štít) [2627 m n.p.m.] – to majestatyczna góra, która jest widoczna z wielu miejsc w Tatrach, a także z wielu 

zakątków położonych poza Tatrami [co ciekawe, we wspominanym tutaj głosowaniu na ulubione szczyty, Lodowy Szczyt zdobył 

najlepsze miejsce spośród tych wszystkich szczytów, które nie są dostępne szlakiem turystycznym – konkretnie zdobył 19/496 głosów i 

zajął 10 miejsce (stan na 30 marca 2014)]. 

http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/28/ulubiony-tatrzanski-szczyt/
http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/11/pierwszy-dwutysiecznik/
http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/28/ulubiony-tatrzanski-szczyt/
http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/28/ulubiony-tatrzanski-szczyt/
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Mała Wysoka (Východná Vysoká) [2429 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Małej Wysokiej (2429 m n.p.m.) [19 sierpnia 2012]: 

Zaznaczone elementy (36 szczytów + 9 przełęczy + 2 doliny + 1 grań + 1 kocioł + 1 żleb + 1 staw + 1 galeria): 

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

2. Pośrednie Gerlachowskie Wrótka (Gerlachovská priehyba) 

[ok. 2615 m n.p.m.] 

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

4. Wyżnie Gerlachowskie Wrótka (Batizovská priehyba) [ok. 

2620 m n.p.m.] 

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

6. Przełęcz Tetmajera (Tetmajerovo sedlo) [ok. 2570 m n.p.m.] 

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

8. Grań Jurgowskich Czub (Jurgovské zuby) 

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

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

11. Pośrednia Gerlachowska Przełączka (Lavínové sedlo) [ok. 

2570 m n.p.m.] 

12. Wyżnia Wysoka Gerlachowska (Veľká Litvorová veža) [2581 

m n.p.m.] 

13. Niżnia Gerlachowska Przełączka (Predná Gerlachovská lávka) 

[ok. 2530 m n.p.m.] 

14. Gerlachowska Turniczka (Gerlachovská vežička) [ok. 2540 m 

n.p.m.] 

15. Wyżnia Łuczywniańska Szczerbina (Vyšná Lučivnianska lávka) 

[ok. 2530 m n.p.m.] 

16. Niżnia Wysoka Gerlachowska (Malá Litvorová veža) [2547 m 

n.p.m.] 

17. Niżnia Łuczywniańska Szczerbina (Nižná Lučivnianska lávka) 

[ok. 2480 m n.p.m.] 

18. Wielicka Turniczka (Lučivnianska veža) [2492 m n.p.m.] 

19. Litworowa Przełęcz (Litvorové sedlo) [2385 m n.p.m.] 

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

21. Hruba Śnieżna Kopa (Hrubá Snežná kopa) [ok. 2310 m 

n.p.m.] 

22. Litworowy Zwornik (Litvorová strážnica) [ok. 2350 m n.p.m.] 

23. Mała Baszta (Malá bašta) [2288 m n.p.m.] 
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24. Pośrednia Śnieżna Kopa (Prostredná Snežná kopa) [2327 m 

n.p.m.] 

25. Młynickie Solisko (Mlynické Solisko) [2301 m n.p.m.] 

26. Szczyrbskie Solisko (Štrbské Solisko) [2302 m n.p.m.] 

27. Zachodni Szczyt Żelaznych Wrót (Západný Železný štít) [2360 

m n.p.m.] 

28. Pośrednia Baszta (Predná bašta) [2374 m n.p.m.] 

29. Mała Żłobista Kopka (Zlobná kôpka) [ok. 2350 m n.p.m.] 

30. Szatania Turniczka (Satanova vežička) [ok. 2370 m n.p.m.] 

31. Żłobisty Szczyt (Zlobivá) [2426 m n.p.m.] 

32. Szatan - wierzchołek południowy (Satan) [2422 m n.p.m.] 

33. Szatan - wierzchołek północny (Satan) [2422 m n.p.m.] 

34. Zasłonista Turnia (Veža Železnej brány) [2190 m n.p.m.] 

35. Wielicki Szczyt (Velický štít) [2318 m n.p.m.] 

36. Rumanowy Szczyt (Rumanov štít) [2428 m n.p.m.] 

37. Wielki Smoczy Szczyt (Veľký Dračí štít) [2523 m n.p.m.] 

38. Mały Smoczy Szczyt (Malý Dračí štít) [2518 m n.p.m.] 

39. Wysoka – wierzchołek południowo-wschodni (Vysoká) [2547 

m n.p.m.] 

40. Wysoka – wierzchołek północno-zachodni (Vysoká) [2547 m 

n.p.m.] 

41. Ciężki Szczyt (Ťažký štít) [2500 m n.p.m.] 

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

43. Gerlachowska Kopka (Gerlachovská kôpka) [2257 m n.p.m.] 

44. Mały Wielicki Szczyt (Malý Velický štít) [ok. 2290 m n.p.m.] 

45. Zmarzła Kopa (Zamrznutá kopa) [ok. 2250 m n.p.m.] 

46. Wielicka Przełęcz (Velické sedlo) [2295 m n.p.m.] 

47. Żleb Darmstädtera (Darmstädterov žľab) 

48. Wyżnie Wielickie Oko (Vyšné Velické pliesko východné) 

49. Śnieżna Galeria (Snežná galéria) 

50. Zadnia Dolina Wielicka (Zadná Velická dolina) 

51. Kocioł pod Polskim Grzebieniem (Zamrznutý kotol) 

52. Kacza Dolina (Kačacia dolina) 
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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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Krzyżne [2112 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z przełęczy Krzyżne (2112 m n.p.m.) [12 sierpnia 2013]: 

Zaznaczone elementy (53 szczyty + 7 przełęczy + 5 dolin + 4 żleby + 2 stawy + 1 grań): 

1. Litworowy Zwornik (Litvorová strážnica) [ok. 2350 m n.p.m.] 

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

3. Gerlach (Gerlachovský štít) [2655 m n.p.m.] -> natomiast 

wierzchołek Zadniego Gerlacha [2616 m n.p.m.] „schował 

się” na tle Gerlacha 

4. Batyżowiecki Szczyt (Batizovský štít) [2448 m n.p.m.] 

5. Mały Batyżowiecki Szczyt (Malý Batizovský štít) [ok. 2445 m 

n.p.m.] 

6. Kaczy Szczyt (Kačací štít) [2401 m n.p.m.] 

7. Niżni Żabi Szczyt (Malý Žabí štít) [2098 m n.p.m.] 

8. Zmarzły Szczyt (Popradský Ľadový štít) [2396 m n.p.m.] 

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

10. Wyżni Żabi Szczyt (Veľký Žabí štít) [2259 m n.p.m.] 

11. Spadowa Kopa (Spádová kopa) [2252 m n.p.m.] 

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

13. Niżnie Rysy (Malé Rysy) [2430 m n.p.m.] 

14. Przełęcz pod Rysami (Sedielko pod Rysmi) [2365 m n.p.m.] 

15. Rysy – wierzchołek północny [2499 m n.p.m.] 

16. Wschodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Východná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2340 m n.p.m.] 

17. Pośrednia Turnia nad Żabią Przełęczą (Prostredná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2330 m n.p.m.] 

18. Zachodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Západná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2280 m n.p.m.] 

19. Żabia Przełęcz (Žabie sedlo) [2225 m n.p.m.] 

20. Żabi Koń (Žabí Kôň) [2291 m n.p.m.] 

21. Opalony Wierch - wierzchołek północny [2105 m n.p.m.] 

22. Żabia Turnia Mięguszowiecka (Žabia veža) [2336 m n.p.m.] 

23. Wołowa Turnia (Volia veža) [2373 m n.p.m.] 

24. Opalony Wierch [2115 m n.p.m.] 

25. Wołowy Grzbiet (Volí chrbát) 

26. Mięguszowiecki Szczyt Czarny (Východný Mengusovský štít) 

[2410 m n.p.m.] 
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27. Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (Mengusovské 

sedlo) [2307 m n.p.m.] 

28. Marchwiczna Przełęcz [2055 m n.p.m.] 

29. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (Prostredný Mengusovský 

štít) [2393 m n.p.m.] 

30. Mięguszowiecki Szczyt Wielki (Veľký Mengusovský štít) 

[2438 m n.p.m.] 

31. Mięguszowiecka Turniczka (Mengusovská vežička) [ok. 2350 

m n.p.m.] 

32. Hińczowa Przełęcz (Hincovo sedlo) [2323 m n.p.m.] 

33. Cubryński Zwornik (Čubrinský uzol) [ok. 2360 m n.p.m.] 

34. Cubryna (Čubrina) [2376 m n.p.m.] 

35. Niedźwiedź [1812 m n.p.m.] 

36. Szatan [2422 m n.p.m.] -> minimalnie „wystaje” za granią 

Miedzianego 

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

38. Koprowy Wierch (Kôprovský štít) [2363 m n.p.m.] 

39. Koprowa Ławka (Kôprovská lávka) [ok. 2320 m n.p.m.] 

40. Mały Koprowy Wierch (Malý Kôprovský štít) [2329 m n.p.m.] 

41. Szczyrbski Szczyt (Štrbský štít) [2381 m n.p.m.] 

42. Szpiglasowa Przełęcz [2110 m n.p.m.] 

43. Zadnia Soliskowa Turnia (Zadná Solisková veža) [ok. 2350 m 

n.p.m.] 

44. Wielkie Solisko (Veľké Solisko) [2413 m n.p.m.] 

45. Szpiglasowy Wierch (Hrubý štít) [2172 m n.p.m.] 

46. Hruby Wierch (Hrubý vrch) [2428 m n.p.m.] 

47. Zadnia Teriańska Turnia (Zadná Terianska veža) [ok. 2360 m 

n.p.m.] 

48. Zadnia Niewcyrska Turnia (Zadná nefcerská veža) [ok. 2340 

m n.p.m.] 

49. Pośrednia Niewcyrska Turnia (Prostredná nefcerská veža) 

[ok. 2340 m n.p.m.] 

50. Skrajna Niewcyrska Turnia (Predná nefcerská veža) [ok. 2340 

m n.p.m.] 

51. Zadnia Walowa Turnia (Zadná Valova veža) [ok. 2330 m 

n.p.m.] 

52. Pośrednia Walowa Turnia (Prostredná Valova veža) [2322 m 

n.p.m.] 

53. Skrajna Walowa Turnia (Predná Valova veža) [ok. 2340 m 

n.p.m.] 



 

55 
 

54. Wielka Teriańska Turnia (Terianska veža) [2355 m n.p.m.] 

55. Skrajna Teriańska Turnia (Predná Terianska veža) [ok. 2340 

m n.p.m.] 

56. Świstowa Kopa [ok. 1875 m n.p.m.] 

57. Świstowa Czuba [1763 m n.p.m.] 

58. Niżnia Kopa [1711 m n.p.m.] 

59. Wyżnia Kopa [1725 m n.p.m.] 

60. Wyżni Liptowski Kostur (Vyšný kostúr) [2083 m n.p.m.] 

61. Niżni Liptowski Kostur (Nižný kostúr) [2055 m n.p.m.] 

62. Przedni Staw Polski 

63. Wielki Staw Polski 

64. Dwoisty Żleb 

65. Żabi Żleb 

66. Żleb Orłowskiego 

67. Rysa 

68. Kacza Dolina (Kačacia dolina) 

69. Dolina Rybiego Potoku 

70. Świstówka Roztocka 

71. Dolina Roztoki 

72. Dolina Pięciu Stawów Polskich 
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Bystra Ławka (Bystrá lávka) [2300 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Bystrej Ławki (2300 m n.p.m.) [8 sierpnia 2013]: 

Zaznaczone elementy (16 szczytów + 9 przełęczy + 1 dolina + 1 staw): 

1. Przełączka nad Wielkim Ogrodem (Štrbina nad Veľkou 

záhradkou) [ok. 2315 m n.p.m.] 

2. Kolista Turnia (Veža nad Okrúhlym plesom) [2323 m n.p.m.] 

3. Przełączka nad Małym Ogrodem (Štrbina nad Malou 

záhradkou) [ok. 2255 m n.p.m.] 

4. Szczyrbska Turniczka (Štrbská vežička) [ok. 2270 m n.p.m.] 

5. Mały Koprowy Wierch (Malý Kôprovský štít) [2329 m n.p.m.] 

6. Koprowa Ławka (Kôprovská lávka) [ok. 2320 m n.p.m.] 

7. Szczyrbska Szczerbina (Štrbská štrbina) [ok. 2240 m n.p.m.] 

8. Szczyrbskie Zęby (Štrbské zuby) [ok. 2250 m n.p.m.] 

9. Koprowy Wierch (Kôprovský štít) [2363 m n.p.m.] 

10. Koprowa Przehyba (Kôprovská priehyba) [2300 m n.p.m.] 

11. Koprowe Ramię (Kôprovské plece) [2312 m n.p.m.] 

12. Mięguszowiecki Szczyt Wielki (Veľký Mengusovský štít) 

[2438 m n.p.m.] 

13. Mięguszowiecka Szczerba (Veľká mengusovská štrbina) [ok. 

2390 m n.p.m.] 

14. Mięguszowiecka Baszta (Mengusovská bašta) [ok. 2400 m 

n.p.m.] 

15. Szczyrbska Przełęcz (Štrbské sedlo) [2237 m n.p.m.] 

16. Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia (Vyšné Mengusovské 

sedlo) [2330 m n.p.m.] 

17. Igła Milówki (Veľká mengusovská ihla) [ok. 2350 m n.p.m.] 

18. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (Prostredný Mengusovský 

štít) [2393 m n.p.m.] 

19. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni - wierzchołek środkowy 

(Prostredný Mengusovský štít) [ok. 2385 m n.p.m.] 

20. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni - wierzchołek południowo-

wschodni (Prostredný Mengusovský štít) [ok. 2390 m n.p.m.] 

21. Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (Mengusovské 

sedlo) [2307 m n.p.m.] 

22. Szczyrbski Szczyt (Štrbský štít) [2381 m n.p.m.] 

23. Rysy – wierzchołek północny [2499 m n.p.m.] 

24. Rysy – wierzchołek środkowy [2503 m n.p.m.] 
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25. Rysy – wierzchołek południowy [2473 m n.p.m.] 

26. Kolisty Staw (Okrúhle pleso) 

27. Dolina Młynicka (Mlynická dolina) 
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Ciekawostki: 

 Tuż obok Igły Milówki znajduje się Cienka Igła (Malá mengusovská ihla), jednak jest ona niewidoczna ze względu na swoje skromne 

rozmiary; 

 Bystra Ławka (Bystrá lávka) [2300 m n.p.m.] to bardzo wąska przełęcz, widoki z niej są ograniczone, jednak mimo wszystko to jedno z 

tych miejsc, skąd widać wszystkie 3 wierzchołki Rysów; 

 Mięguszowiecki Szczyt Wielki (Veľký Mengusovský štít) [2438 m n.p.m.] – to najwyższy wybitny (MDW > 100 m) szczyt Tatr Polskich – 

jego wybitność osiąga 213 m [2438 – 2225]; 

 Kolisty Staw (Okrúhle pleso) – powierzchnia tego stawu wynosi ok. 0,72 ha, wspomniany staw wyróżnia się długim okresem zalodzenia, 

nieraz potrafi być zamarznięty nawet w sierpniu (przy czym akurat na powyżej zamieszczonym zdjęciu z sierpnia 2013 był już 

pozbawiony lodu); 

 Wielki Hińczowy Staw (Veľké Hincovo pleso) – to największy i najgłębszy staw słowackiej części Tatr – posiada 20,08 ha powierzchni i 

54 m głębokości, ponadto jego woda wyróżnia się konkretną przezroczystością; 

 Na poniższym zdjęciu szczyty oznaczone numerami od 16 do 26 oraz 28, 29 należą do Grani Hrubego (Hrubé). 
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Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (Mengusovské sedlo) [2307 m n.p.m.] 
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 Tatry – widok z Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem (2307 m n.p.m.) [1 sierpnia 2012]: 

Zaznaczone elementy (26 szczytów + 9 przełęczy + 2 doliny + 1 staw): 

1. Mała Capia Turnia (Malá Capia veža) [ok. 2350 m n.p.m.] 

2. Capia Przełączka (Capia štrbina) [ok. 2320 m n.p.m.] 

3. Wielka Capia Turnia (Veľká Capia veža) [2364 m n.p.m.] 

4. Basztowa Przełęcz (Baštové sedlo) [ok. 2300 m n.p.m.] 

5. Hlińska Turnia (Hlinská veža) [2340 m n.p.m.] 

6. Koprowa Turnia (Kôprovská veža) [ok. 2250 m n.p.m.] 

7. Niżnia Koprowa Przełęcz (Nižné Kôprovské sedlo) [2094 m 

n.p.m.] 

8. Młynicka Przełęcz (Mlynické sedlo) [ok. 2260 m n.p.m.] 

9. Szczyrbski Szczyt (Štrbský štít) [2381 m n.p.m.] 

10. Wyżnia Koprowa Przełęcz (Vyšné Kôprovské sedlo) [2143 m 

n.p.m.] 

11. Szczyrbska Przełęcz (Štrbské sedlo) [2237 m n.p.m.] 

12. Szczyrbskie Zęby (Štrbské zuby) [ok. 2250 m n.p.m.] 

13. Szczyrbska Turniczka (Štrbská vežička) [ok. 2270 m n.p.m.] 

14. Hruby Wierch (Hrubý vrch) [2428 m n.p.m.] 

15. Krywań (Kriváň) [2495 m n.p.m.] -> wystaje za Hrubym 

Wierchem 

16. Zadnia Teriańska Turnia (Zadná Terianska veža) [ok. 2360 m 

n.p.m.] 

17. Zadnia Niewcyrska Turnia (Zadná nefcerská veža) [ok. 2340 

m n.p.m.] 

18. Pośrednia Niewcyrska Turnia (Prostredná nefcerská veža) 

[ok. 2340 m n.p.m.] 

19. Skrajna Niewcyrska Turnia (Predná nefcerská veža) [ok. 2340 

m n.p.m.] 

20. Zadnia Walowa Turnia (Zadná Valova veža) [ok. 2330 m 

n.p.m.] 

21. Pośrednia Walowa Turnia (Prostredná Valova veža) [2322 m 

n.p.m.] 

22. Skrajna Walowa Turnia (Predná Valova veža) [ok. 2340 m 

n.p.m.] 

23. Wielka Teriańska Turnia (Terianska veža) [2355 m n.p.m.] 
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24. Skrajna Teriańska Turnia (Predná Terianska veža) [ok. 2340 

m n.p.m.] 

25. Zadnia Bednarzowa Turnia (Zadná Bednárova veža) [ok. 

2340 m n.p.m.] 

26. Bednarzowa Kopka (Bednarzova kôpka) [ok. 2335 m n.p.m.] 

27. Koprowe Ramię (Kôprovské plece) [2312 m n.p.m.] 

28. Pośrednia Bednarzowa Turnia (Prostredná Bednárova veža) 

[ok. 2340 m n.p.m.] 

29. Skrajna Bednarzowa Turnia (Predná Bednárova veža) [ok. 

2345 m n.p.m.] 

30. Koprowa Przehyba (Kôprovská priehyba) [2300 m n.p.m.] 

31. Koprowy Wierch (Kôprovský štít) [2363 m n.p.m.] 

32. Mały Koprowy Wierch (Malý Kôprovský štít) [2329 m n.p.m.] 

33. Przełączka ku Palcu (Štrbina za Palcom) [ok. 2230 m n.p.m.] 

34. Palec (Palec) [ok. 2235 m n.p.m.] 

35. Przełączka ku Palcu (Štrbina pred Palcom) [ok. 2230 m 

n.p.m.] 

36. Wielki Hińczowy Staw (Veľké Hincovo pleso) 

37. Hińczowa Dolina (Hincova dolina) 

38. Hlińska Dolina (Hlinská dolina) 
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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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Jaworowa Dolina (Javorová dolina) 
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 Tatry – Jaworowa Dolina – widok na Jaworowy Mur [3 lipca 2013]: 

Zaznaczone elementy (12 szczytów + 9 przełęczy + 3 żleby + 2 kominy + 2 granie + 1 dolina): 

1. Jaworowy Szczyt (Javorový štít) [2418 m n.p.m.] 

2. Jaworowa Szczerbina (Javorová štrbina) [ok. 2400 m n.p.m.] 

3. Pośredni Jaworowy Szczyt (Prostredný Javorový štít) [ok. 

2410 m n.p.m.] 

4. Rozdziele (Javorová škára) [ok. 2330 m n.p.m.] 

5. Mały Jaworowy Szczyt (Malý Javorový štít) [2380 m n.p.m.] 

6. Wyżnia Rówienkowa Przełęcz (Zadné Javorové sedlo) [ok. 

2320 m n.p.m.] 

7. Zadnia Jaworowa Turnia (Zadná Javorová veža) [ok. 2335 m 

n.p.m.] 

8. Grań Jaworowych Mniszków 

9. Wyżnia Ryglowa Przełęcz (Horné Ríglové sedlo) [ok. 2260 m 

n.p.m.] 

10. Wielka Jaworowa Turnia (Veľká Javorova veža) [2291 m 

n.p.m.] 

11. Zadnia Ryglowa Turniczka (Zadná rígľová vežička) [ok. 2270 

m n.p.m.] 

12. Pośrednia Ryglowa Turniczka (Prostredná rígľová vežička) 

[ok. 2250 m n.p.m.] 

13. Skrajna Ryglowa Turniczka (Predná rígľová vežička) [ok. 2220 

m n.p.m.] 

14. Ryglowa Przełęcz (Ríglové sedlo) [ok. 2180 m n.p.m.] 

15. Skrajny Jaworowy Kopiniak (Predný javorový kopiniak) [ok. 

2200 m n.p.m.] 

16. Pośrednia Jaworowa Turnia (Prostredná Javorova veža) 

[2209 m n.p.m.] 

17. Zadnia Rogowa Przełęcz (Zadné Rohové sedlo) [ok. 2170 m 

n.p.m.] 

18. Jaworowy Róg (Javorový roh) [2238 m n.p.m.] 

19. Pośrednia Rogowa Przełęcz (Prostredné Rohové sedlo) [ok. 

2210 m n.p.m.] 

20. Rogowa Grań (Rohový hrebeň) 

21. Skrajna Rogowa Przełęcz (Predné Rohové sedlo) [ok. 2180 m 

n.p.m.] 
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22. Skrajna Jaworowa Turnia (Predná Javorová veža) [2216 m 

n.p.m.] 

23. Skrajna Jaworowa Przełęcz (Predné Javorové sedlo) [ok. 

2150 m n.p.m.] 

24. Klimkowy Komin (Klimkov komin) 

25. Wyżnia Jurgowska Drabina (Vyšný jurgovský rebrík) 

26. Komin Wycofów 

27. Górny Żleb 

28. Żleb Puškáša (Puškášov žľab) 

29. Zadnia Dolina Jaworowa (Zadná Javorová dolina) 
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Ciekawostki: 

 Jaworowy Mur (Javorový múr) to jedna z najbardziej efektownych tatrzańskich ścian skalnych – co prawda jej wysokość przekracza 

„tylko” 500 m, ale za to wyróżnia się sporą szerokością; 

 Jaworowa Dolina (Javorová dolina) to dość spora tatrzańska dolina, jej powierzchnia osiąga ok. 28 km²; 

 Jaworowy Szczyt (Javorový štít) [2418 m n.p.m.], Pośredni Jaworowy Szczyt (Prostredný Javorový štít) [ok. 2410 m n.p.m.] i Mały 

Jaworowy Szczyt (Malý Javorový štít) [2380 m n.p.m.] należą do głównej grani Tatr, zaś pozostałe widoczne szczyty zaliczają się do grani 

bocznej odchodzącej od Małego Jaworowego Szczytu, wspomniana grań boczna to Jaworowa Grań (Javorový hrebeň). 
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Okolice Szczyrbskiego Jeziora 
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 Tatry – widok znad Szczyrbskiego Jeziora [8 sierpnia 2013]: 

Zaznaczone elementy (33 szczyty + 5 dolin + 4 przełęcze + 2 granie + 1 staw): 

1. Mała Baszta (Malá bašta) [2288 m n.p.m.] 

2. Skrajna Baszta (Patria) [2203 m n.p.m.] 

3. Tylkowa Turniczka (Tylkova vežička) [ok. 2200 m n.p.m.] -> 

słabo widoczna na tle Żabiej Turni Mięguszowieckiej 

4. Żabia Turnia Mięguszowiecka (Žabia veža) [2336 m n.p.m.] 

5. Żabia Przełęcz Wyżnia (Vyšné Žabie sedlo) [ok. 2235 m 

n.p.m.] 

6. Żabi Koń (Žabí Kôň) [2291 m n.p.m.] 

7. Żabia Przełęcz (Žabie sedlo) [2225 m n.p.m.] 

8. Zachodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Západná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2280 m n.p.m.] 

9. Pośrednia Turnia nad Żabią Przełęczą (Prostredná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2330 m n.p.m.] 

10. Wschodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Východná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2340 m n.p.m.] 

11. Wielka Kopa Popradzka (Veľká kôpka) [2354 m n.p.m.] 

12. Mała Kopa Popradzka (Malá kôpka) [2343 m n.p.m.] 

13. Popradzka Grań (Popradský hrebeň) 

14. Kogutek (Kohútik) [2404 m n.p.m.] 

15. Ciężki Szczyt (Ťažký štít) [2500 m n.p.m.] 

16. Przełęcz pod Wysoką (Štrbina pod Ťažkým štítom) [ok. 2470 

m n.p.m.] 

17. Wysoka – wierzchołek północno-zachodni (Vysoká) [2547 m 

n.p.m.] 

18. Wysoka – wierzchołek południowo-wschodni (Vysoká) [2547 

m n.p.m.] 

19. Mały Smoczy Szczyt (Malý Dračí štít) [2518 m n.p.m.] 

20. Wielki Smoczy Szczyt (Veľký Dračí štít) [2523 m n.p.m.] 

21. Igła w Wysokiej (Ihla v Dračom) [ok. 2410 m n.p.m.] 

22. Smocza Kopka (Dračia kôpka) [ok. 2370 m n.p.m.] 

23. Wielka Szarpana Turnia (Veľký Ošarpanec) [2364 m n.p.m.] 

24. Mały Ganek (Malý Ganek) [2425 m n.p.m.] 

25. Pośredni Ganek (Prostredný Ganek) [ok. 2430 m n.p.m.] 

26. Ganek (Veľký Ganek) [2462 m n.p.m.] 
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27. Rumanowy Szczyt (Rumanov štít) [2428 m n.p.m.] 

28. Rumanowy Szczyt - wierzchołek południowo-wschodni 

(Rumanov štít) [2419 m n.p.m.] 

29. Żłobisty Szczyt (Zlobivá) [2426 m n.p.m.] 

30. Zadnia Osterwa (Zadná Ostrva) [1926 m n.p.m.] 

31. Osterwa (Ostrva) [1978 m n.p.m.] 

32. Przełęcz pod Osterwą (Sedlo pod Ostrvou) [1966 m n.p.m.] 

33. Tępa (Tupá) [2285 m n.p.m.] 

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

35. Grań Pasternakowych Czub (Pastrnakove zuby) 

36. Klin (Klin) [2186 m n.p.m.] 

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

-> minimalnie „wystaje” za granią opadającą z Kończystej 

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

39. Urbanowa Czuba (Dromedárov hrb) [2367 m n.p.m.] 

40. Szczyrbskie Jezioro (Štrbské pleso) 

41. Dolina Młynicka (Mlynická dolina) 

42. Mięguszowiecka Dolina (Mengusovská dolina) 

43. Smocza Dolinka (Dračia dolinka) 

44. Dolina Złomisk (Zlomiská) 

45. Dolina Wielkiej Huczawy (dolina Veľkej hučavy) 
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Ciekawostki: 

 Okolice Szczyrbskiego Jeziora stanowią dobry punkt widokowy na masyw Wysokiej; 

 Szczyrbskie Jezioro (Štrbské pleso) zalicza się do grona dużych tatrzańskich stawów, osiąga 19,76 ha powierzchni i 20 m głębokości; 
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Dolina Gąsienicowa 
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 Tatry – Dolina Gąsienicowa – widok z Hali Gąsienicowej [12 sierpnia 2013]: 

Zaznaczone elementy (19 szczytów + 12 przełęczy + 3 żleby + 3 doliny + 1 grań + 1 równina): 

1. Buczynowa Strażnica [2242 m n.p.m.] -> czasem bywa 

błędnie uznawana za Czarne Ściany 

2. Szczyt leżący na grani Koziego Muru [2249 m n.p.m.] -> 

czasem bywa błędnie uznawany za Buczynową Strażnicę 

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

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

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

6. Kozie Czuby - wierzchołek środkowy [2256 m n.p.m.] 

7. Kozie Czuby - wierzchołek zachodni [2239 m n.p.m.] 

8. Kozia Przełęcz [2137 m n.p.m.] 

9. Zamarła Turnia [2179 m n.p.m.] 

10. Zmarzła Przełęcz [2126 m n.p.m.] 

11. Grań Zmarzłych Czub 

12. Zmarzła Przełączka Wyżnia [2201 m n.p.m.] 

13. Mały Kozi Wierch [2228 m n.p.m.] 

14. Kościelec [2155 m n.p.m.] 

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

16. Mały Kościelec [1866 m n.p.m.] 

17. Niebieska Przełęcz [2230 m n.p.m.] 

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

19. Niebieska Przełączka Wyżnia [2247 m n.p.m.] 

20. Mały Kościelec – wierzchołek północny [1767 m n.p.m.] -> 

najniższy spośród ok. 9 wierzchołków Małego Kościelca 

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

22. Gąsienicowa Przełączka [2265 m n.p.m.] 

23. Świnicka Kopa [2298 m n.p.m.] 

24. Świnicka Szczerbina Wyżnia [ok. 2295 m n.p.m.] 

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

26. Świnicka Szczerbina Niżnia (Nižná svinicová štrbina) [2278 m 

n.p.m.] 

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

28. Świnicka Przełęcz (Svinické sedlo) [2051 m n.p.m.] 

29. Pośrednia Turnia (Prostredná kopa) [2128 m n.p.m.] 

30. Skrajna Przełęcz (Krajné sedlo) [2071 m n.p.m.] 
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31. Skrajna Turnia (Krajná kopa) [2096 m n.p.m.] 

32. Karb [1853 m n.p.m.] 

33. Rysa Zaruskiego 

34. Honoratka 

35. Skrajny Żleb 

36. Czarna Dolina Gąsienicowa 

37. Kozia Dolinka 

38. Roztoka Stawiańska 

39. Zielona Dolina Gąsienicowa 
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Ciekawostki: 

 Kościelec [2155 m n.p.m.] zwłaszcza z Hali Gąsienicowej prezentuje się bardzo okazale, ze względu na wspomniany wygląd czasem 

bywa nawet porównywany do Matterhornu [4478 m n.p.m.] – co ciekawe, znaczna część osób nie jest obojętna na piękny wygląd 

Kościelca, gdyż ten szczyt wygrał wcześniej wspominane głosowanie na ulubione tatrzańskie szczyty [zdobył 45/496 głosów, co dało 1 

miejsce (stan na 30 marca 2014)]; 

 Hala Gąsienicowa to ciekawy punkt widokowy, wszak widok z tego miejsca można uznać za „klasykę tatrzańskiego krajobrazu”; 

 Wbrew pozorom na powyżej zamieszczonym zdjęciu nie widać Czarnych Ścian. Trudności ze zlokalizowaniem Buczynowej Strażnicy 

[2242 m n.p.m.] i nazywanie jej Czarnymi Ścianami to dość częsty błąd, który można spotkać w różnych opracowanych panoramach. 

Tymczasem na powyżej zamieszczonym widoku z Hali Gąsienicowej, Czarne Ściany „ukrywają się” za granią boczną, która opada z 

Zadniego Granatu [2240 m n.p.m.] do Czarnej Doliny Gąsienicowej. 

http://kamiltatry.wordpress.com/2014/02/28/ulubiony-tatrzanski-szczyt/
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Dolina Rybiego Potoku 
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 Tatry – Dolina Rybiego Potoku – widok na otoczenie Czarnego Stawu pod Rysami [1 sierpnia 2012]: 

Zaznaczone elementy (17 szczytów + 11 przełęczy + 1 grań): 

1. Niżni Żabi Szczyt (Malý Žabí štít) [2098 m n.p.m.] 

2. Marusarzowa Przełączka (Ondrejova štrbina) [ok. 2060 m 

n.p.m.] 

3. Marusarzowa Turnia (Ondrejova veža) [ok. 2075 m n.p.m.] 

4. Owcza Przełęcz (Ovčie sedlo) [2038 m n.p.m.] 

5. Grań Owczych Turniczek 

6. Białczańska Przełęcz (Bialčanské sedlo) [2024 m n.p.m.] 

7. Białczańska Kopka (Bielovodský hrb) [2045 m n.p.m.] 

8. Białczańska Przełęcz Pośrednia (Prostredné Bielovodské 

sedlo) [ok. 2030 m n.p.m.] 

9. Białczańska Czubka (Bielovodská čuba) [ok. 2060 m n.p.m.] 

10. Białczańska Szczerbina (Štrbina pod bielovodskou 

kazateľnicou) [ok. 2055 m n.p.m.] 

11. Białczańska Kazalnica (Bielovodská kazateľnica) [ok. 2080 m 

n.p.m.] 

12. Skrajna Białczańska Baszta (Predná bielovodská bašta) [ok. 

2085 m n.p.m.] 

13. Pośrednia Białczańska Baszta (Prostredná bielovodská bašta) 

[ok. 2080 m n.p.m.] 

14. Zadnia Białczańska Baszta (Zadná bielovodská bašta) [ok. 

2105 m n.p.m.] 

15. Żabie Wrótka (Žabie vrátka) [2085 m n.p.m.] 

16. Skrajny Żabi Ząb (Predný žabí zub) [ok. 2120 m n.p.m.] 

17. Pośredni Żabi Ząb (Prostredný žabí zub) [ok. 2125 m n.p.m.] 

18. Zadni Żabi Ząb (Zadný žabí zub) [ok. 2130 m n.p.m.] 

19. Wyżnie Żabie Wrótka (Vyšné žabie vrátka) [ok. 2120 m 

n.p.m.] 

20. Żabi Mnich (Žabí Mních) [2146 m n.p.m.] 

21. Żabia Szczerba [2111 m n.p.m.] 

22. Żabi Kapucyn [2138 m n.p.m.] 

23. Przełączka pod Żabią Lalką [ok. 2080 m n.p.m.] 

24. Żabia Lalka [ok. 2095 m n.p.m.] 
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25. Wyżni Żabi Szczyt (Veľký Žabí štít) [2259 m n.p.m.] -> na 

zamieszczonym zdjęciu ten szczyt jest trochę słabo widoczny 

ze względu na promienie światła 

26. Wyżnia Spadowa Przełączka (Vyšná Kamzíčia štrbina) [ok. 

2235 m n.p.m.] 

27. Spadowa Turniczka (Spádová vežička) [ok. 2240 m n.p.m.] 

28. Ciężka Przełączka (Ťažká štrbina) [2205 m n.p.m.] 

29. Spadowa Kopa (Spádová kopa) [2252 m n.p.m.] 
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Ciekawostki: 

 Na powyżej zamieszczonym zdjęciu masyw Niżnich Rysów został zasłonięty przez niewielką chmurkę, zaś Wyżni Żabi Szczyt jest słabo 

widoczny ze względu na promienie światła, które zapewniło słońce „schowane” za Żabią Granią; 

 Żabia Grań (Žabí hrebeň) – to boczna grań odchodząca w kierunku północnym od Wyżniego Żabiego Szczytu [2259 m n.p.m.]; 

 Żabi Kapucyn [2138 m n.p.m.] i Żabia Lalka [ok. 2095 m n.p.m.] należą do grani bocznej, która opada z Żabiego Mnicha [2146 m n.p.m.] 

do kotła Czarnego Stawu pod Rysami; 

 Wyżni Żabi Szczyt (Veľký Žabí štít) [2259 m n.p.m.] – to najdalej na wschód wysunięty dwutysięcznik leżący w granicach Tatr Polskich; 

 Od okolic Niżniego Żabiego Szczytu w kierunku Morskiego Oka opada Grań Apostołów, czego nie widać na zamieszczonym zdjęciu; 

 Natomiast poniżej zamieszczone zdjęcie (widok z Doliny Pięciu Stawów Polskich) zostało zrobione na początkowym odcinku żółtego 

szlaku turystycznego, który prowadzi z Doliny Pięciu Stawów Polskich na przełęcz Krzyżne [2112 m n.p.m.]; 

 Nowy Kopiniak [1995 m n.p.m.] jest widoczny z rozmaitych miejsc położonych w Tatrach i poza Tatrami (chyba jest lepiej widoczny niż 

sam Nowy Wierch). Tymczasem na różnych opracowanych panoramach nieraz bywa błędnie oznaczany jako Nowy Wierch. 
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Dolina Pięciu Stawów Polskich 
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 Tatry – Dolina Pięciu Stawów Polskich – widok w kierunku wschodnim [8 lipca 2013]: 

Zaznaczone elementy (15 szczytów + 5 przełęczy + 4 doliny + 2 granie + 1 staw): 

1. Turnia nad Szczotami [1741 m n.p.m.] 

2. Niżnie Kominy (Nižné komíny) 

3. Nowa Baszta (Nová bašta) [ok. 1830 m] 

4. Golica (Holica) [1628 m n.p.m.] 

5. Roztocka Czuba [1426 m n.p.m.] 

6. Nowy Kopiniak (Nový kopiniak) [1995 m n.p.m.] 

7. Nowy Wierch (Nový vrch) [1999 m n.p.m.] 

8. Zadnia Kopa (Zadná kopa) [1674 m n.p.m.] 

9. Hawrani Nos (Havraní nos) [ok. 2080 m n.p.m.] -> natomiast 

sam Hawrań „schował się” w chmurze 

10. Strzystarska Przełęcz (Tristarské sedlo) [1969 m n.p.m.] 

11. Płaczliwa Skała (Plačlivá skála) [2142 m n.p.m.] 

12. Przełęcz pod Zadnią Kopą (Močidlá) [1596 m n.p.m.] 

13. Szeroka Przełęcz Bielska (Široké sedlo) [1826 m n.p.m.] 

14. Szalony Wierch (Šialený vrch) [2061 m n.p.m.] 

15. Opalone -> grzbiet położony między Roztockim Siodłem a 

Opalonym Wierchem 

16. Świstowa Czuba [1763 m n.p.m.] 

17. Świstowy Przechód [ok. 1750 m n.p.m.] 

18. Horwacki Wierch (Horvátov vrch) [1902 m n.p.m.] 

19. Jagnięcy Szczyt (Jahňací štít) [2230 m n.p.m.] 

20. Świstowa Kopa [ok. 1875 m n.p.m.] 

21. Świstowe Siodło [ok. 1870 m] 

22. Niżnia Kopa [1711 m n.p.m.] 

23. Przedni Staw Polski 

24. Dolina Roztoki 

25. Dolina Białki (Dolina Bialky) 

26. Dolina Rozpadlina (Rozpadliny) 

27. Dolina Zadnich Koperszadów (Zadné Meďodoly) 
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Dolina za Mnichem 
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 Tatry – widok z dolnej części Doliny za Mnichem [11 września 2012]: 

Zaznaczone elementy (26 szczytów + 12 przełęczy + 3 żleby + 1 grań + 1 kocioł + 1 dolina): 

1. Owcza Przełęcz (Ovčie sedlo) [2038 m n.p.m.] 

2. Grań Owczych Turniczek (Ovčie vežičky) 

3. Białczańska Przełęcz (Bialčanské sedlo) [2024 m n.p.m.] 

4. Białczańska Kopka (Bielovodský hrb) [2045 m n.p.m.] 

5. Białczańska Przełęcz Pośrednia (Prostredné Bielovodské 

sedlo) [ok. 2030 m n.p.m.] 

6. Białczańska Kazalnica (Bielovodská kazateľnica) [ok. 2080 m 

n.p.m.] 

7. Skrajna Białczańska Baszta (Predná bielovodská bašta) [ok. 

2085 m n.p.m.] 

8. Zadnia Białczańska Baszta (Zadná bielovodská bašta) [ok. 

2105 m n.p.m.] 

9. Żabie Wrótka (Žabie vrátka) [2085 m n.p.m.] 

10. Skrajny Żabi Ząb (Predný žabí zub) [ok. 2120 m n.p.m.] -> 

między tym szczytem a Żabim Mnichem znajdują się jeszcze 

Pośredni Żabi Ząb, Zadni Żabi Ząb oraz Wyżnie Żabie Wrótka 

11. Przełęcz położona między Skrajnym Żabim Zębem a 

Pośrednim Żabim Zębem 

12. Żabi Mnich (Žabí Mních) [2146 m n.p.m.] -> słabo widoczny 

na tle masywu Wyżniego Żabiego Szczytu 

13. Wyżni Żabi Szczyt (Veľký Žabí štít) [2259 m n.p.m.] 

14. Wyżnia Spadowa Przełączka (Vyšná Kamzíčia štrbina) [ok. 

2235 m n.p.m.] 

15. Spadowa Turniczka (Spádová vežička) [ok. 2240 m n.p.m.] 

16. Ciężka Przełączka (Ťažká štrbina) [2205 m n.p.m.] 

17. Spadowa Kopa (Spádová kopa) [2252 m n.p.m.] 

18. Spadowa Przehyba (Spádová priehyba) [ok. 2245 m n.p.m.] 

19. Skrajna Turnia w Niżnich Rysach (Predná veža v Malých 

Rysoch) [ok. 2375 m n.p.m.] 

20. Zadnia Turnia w Niżnich Rysach (Zadná veža v Malých 

Rysoch) [ok. 2410 m n.p.m.] 

21. Niżnie Rysy (Malé Rysy) [2430 m n.p.m.] 



 

84 
 

22. Zadnia Przełączka w Niżnich Rysach (Zadná štrbina v Malých 

Rysoch) [ok. 2380 m n.p.m.] 

23. Niżnie Rysy – wierzchołek południowy (Malé Rysy) [ok. 2405 

m n.p.m.] 

24. Przełęcz pod Rysami (Sedielko pod Rysmi) [2365 m n.p.m.] 

25. Przełączka pod Rysami [ok. 2470 m n.p.m.] 

26. Rysy – wierzchołek północny [2499 m n.p.m.] 

27. Bula pod Rysami [2054 m n.p.m.] 

28. Wschodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Východná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2340 m n.p.m.] 

29. Wysoka – wierzchołek północno-zachodni (Vysoká) [2547 m 

n.p.m.] -> wystaje za Turniami nad Żabią Przełęczą 

30. Pośrednia Turnia nad Żabią Przełęczą (Prostredná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2330 m n.p.m.] -> szczyt znany również 

jako „Innominata”  

31. Ciężki Szczyt (Ťažký štít) [2500 m n.p.m.] -> wystaje za 

Turniami nad Żabią Przełęczą 

32. Zachodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Západná veža nad 

Žabím sedlom) [ok. 2280 m n.p.m.] 

33. Świecznik [ok. 2080 m .n.p.m.] 

34. I Turnia [ok. 2090 m n.p.m.] 

35. Druga Turnia [ok. 2135 m n.p.m.] 

36. Kazalnica [2159 m n.p.m.] 

37. Turnia Zwornikowa [1962 m n.p.m.] 

38. Przełączka za Turnią Zwornikową [ok. 1950 m n.p.m.] 

39. Mięguszowiecki Szczyt Czarny (Východný Mengusovský štít) 

[2410 m n.p.m.] 

40. Owczy Żleb 

41. Rysa 

42. Żleb Szulakiewicza 

43. Kocioł pod Rysami 

44. Dolina Rybiego Potoku 
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Ciekawostki: 

 Powyższe zdjęcie zostało zrobione z dolnej części Doliny za Mnichem; 

 Turnia Zwornikowa [1962 m n.p.m.] – należy do grani bocznej, która opada z Cubryńskiego Zwornika [ok. 2360 m n.p.m.]; 

 Na powyższym zdjęciu szczyty o numerach 33, 34, 35, 36 należą do grani bocznej, która opada z Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego 

[2410 m n.p.m.]; 

 W rejonie Żabiego Mnicha [2146 m n.p.m.] Żabia Grań (Žabí hrebeň) wyraźnie zmienia kierunek z północnego na północno wschodni, 

przez co wspomniany Żabi Mnich [2146 m n.p.m.] na zamieszczonym zdjęciu jest „schowany” na tle wyższego masywu Wyżniego 

Żabiego Szczytu [2259 m n.p.m.]; 

 Wyżniego Żabiego Szczytu [2259 m n.p.m.] to najdalej na wschód wysunięty szczyt na grani między Rysami [2499 m n.p.m.] a Owczą 

Przełęczą [2038 m n.p.m.] i jak już to wcześniej wspomniałem, to jest najdalej na wschód wysunięty dwutysięcznik Tatr Polskich. 
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Dolina Rybiego Potoku – Kocioł pod Rysami 
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 Tatry – widok z Kotła pod Rysami [31 lipca 2012]: 

Zaznaczone elementy (26 szczytów + 4 przełęcze + 1 grań): 

1. Mięguszowiecka Baszta (Mengusovská bašta) [ok. 2400 m 

n.p.m.] 

2. Mięguszowiecki Szczyt Wielki (Veľký Mengusovský štít) 

[2438 m n.p.m.] 

3. Kazalnica [2159 m n.p.m.] 

4. Druga Turnia [ok. 2135 m n.p.m.] 

5. Szpiglasowy Wierch (Hrubý štít) [2172 m n.p.m.] 

6. I Turnia [ok. 2090 m n.p.m.] 

7. Szpiglasowa Przełęcz [2110 m n.p.m.] 

8. Świecznik [ok. 2080 m .n.p.m.] 

9. Bula pod Rysami [2054 m n.p.m.] 

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

11. Czarne Ściany [2242 m n.p.m.] 

12. Zadni Granat [2240 m n.p.m.] 

13. Pośredni Granat [2234 m n.p.m.] 

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

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

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

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

18. Grań Buczynowych Czub 

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

20. Opalony Wierch [2115 m n.p.m.] 

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

22. Opalony Wierch - wierzchołek północny [2105 m n.p.m.] 

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

24. Kopa nad Krzyżnem [2135 m n.p.m.] 

25. Krzyżne [2112 m n.p.m.] 

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

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

28. Pośredni Wołoszyn [2117 m n.p.m.] 

29. Niżnia Wołoszyńska Przełęcz [2036 m n.p.m.] 

30. Skrajny Wołoszyn [2092 m n.p.m.] 

31. Marchwiczna Przełęcz [2055 m n.p.m.] 
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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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Ciekawostki: 

 Poniżej zamieszczone zdjęcie zostało zrobione na wysokości chyba ok. 1000 m n.p.m., więc nie są to zbyt bliskie okolice Lubania. Zresztą 

sam widok znacząco różni się od tego z Lubania. Konkretnie jest trochę trudniejszy do ogarnięcia (zwłaszcza przy takim wieczornym 

świetle), gdyż tutaj Tatry Bielskie „mieszają się” z Tatrami Wysokimi, tzn. w niektórych miejscach niepozornie najwyżej „wystają” 

zasłaniając Tatry Wysokie; 

 Poniżej zaznaczone szczyty Tatr Bielskich, które zasłaniają Tatry Wysokie, to Płaczliwa Skała [2142 m n.p.m.], Hawrań [2152 m n.p.m.], 

Nowy Wierch [1999 m n.p.m.] oraz Nowy Kopiniak [1995 m n.p.m.]. 
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Gorce – okolice Lubania 
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 Gorce – widok na Tatry z okolic Lubania [5 października 2013]: 

Zaznaczone elementy (38 szczytów + 2 przełęcze + 2 granie): 

1. Huncowski Szczyt (Huncovský štít) [2352 m n.p.m.] 

2. Kieżmarski Szczyt (Kežmarský štít) [2556 m n.p.m.] 

3. Łomnica (Lomnický štít) [2634 m n.p.m.] 

4. Poślednia Turnia (Posledná veža) [2560 m n.p.m.] 

5. Durny Szczyt (Pyšný štít) [2621 m n.p.m.] 

6. Mały Durny Szczyt (Malý Pyšný štít) [2590 m n.p.m.] 

7. Czubata Turnia (Strapatá veža) [ok. 2565 m n.p.m.] 

8. Sępia Turnia (Supia veža) [ok. 2540 m n.p.m.] 

9. Pięciostawiańska Turnia (Veterný štít) [ok. 2515 m n.p.m.] 

10. Juhaska Turnia (Ovčiarska veža) [ok. 2490 m n.p.m.] 

11. Spiska Grzęda (Spišský štít) [2483 m n.p.m.] 

12. Baranie Rogi (Baranie rohy) [2526 m n.p.m.] 

13. Lodowa Kopa (Malý Ľadový štít) [2603 m n.p.m.] 

14. Lodowy Szczyt (Ľadový štít) [2627 m n.p.m.] 

15. Płaczliwa Skała (Plačlivá skála) [2142 m n.p.m.] 

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

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

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

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

20. Hawrań (Havran) [2152 m n.p.m.] 

21. Grań Kończystej (hrebeň Končistej) 

22. Nowy Wierch (Nový vrch) [1999 m n.p.m.] 

23. Nowy Kopiniak (Nový kopiniak) [1995 m n.p.m.] 

24. Żłobisty Szczyt (Zlobivá) [2426 m n.p.m.] 

25. Rumanowy Szczyt (Rumanov štít) [2428 m n.p.m.] 

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

27. Wielki Smoczy Szczyt (Veľký Dračí štít) [2523 m n.p.m.] 

28. Wysoka – wierzchołek południowo-wschodni (Vysoká) [2547 

m n.p.m.] 

29. Wysoka – wierzchołek północno-zachodni (Vysoká) [2547 m 

n.p.m.] 

30. Ciężki Szczyt (Ťažký štít) [2500 m n.p.m.] 

31. Rysy – wierzchołek środkowy [2503 m n.p.m.] 

32. Rysy – wierzchołek północny [2499 m n.p.m.] 
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33. Niżnie Rysy (Malé Rysy) [2430 m n.p.m.] 

34. Skrajna Turnia w Niżnich Rysach (Predná veža v Malých 

Rysoch) [ok. 2375 m n.p.m.] 

35. Żabia Turnia Mięguszowiecka (Žabia veža) [2336 m n.p.m.] 

36. Wołowa Turnia (Volia veža) [2373 m n.p.m.] 

37. Wołowy Grzbiet (Volí chrbát) 

38. Hińczowa Turnia (Hincova veža) [2378 m n.p.m.] 

39. Mięguszowiecki Szczyt Czarny (Východný Mengusovský štít) 

[2410 m n.p.m.] 

40. Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (Mengusovské 

sedlo) [2307 m n.p.m.] 

41. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (Prostredný Mengusovský 

štít) [2393 m n.p.m.] 

42. Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia (Vyšné Mengusovské 

sedlo) [2330 m n.p.m.] 
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Ciekawostki: 

 Gorce przy dobrej widoczności potrafią zapewnić naprawdę piękne widoki na Tatry; 

 Przeglądając poniżej zamieszczony widok z tarasu Schroniska na Turbaczu, warto sobie przypomnieć pewne opracowane zdjęcie z 

pierwszego wydania „Fotograficznej topografii Tatr”, tj. mam na myśli widok na Tatry z Długiej Hali w Gorcach (Długa Hala znajduje się 

blisko Schroniska na Turbaczu, więc widok jest podobny). Wspomniane opracowane zdjęcie obejmowało trochę szerszy kadr, ale za to 

tutaj przedstawiam Wam bardziej szczegółowe opracowanie; 

 Ponadto przy okazji chciałbym wspomnieć o 2 błędach z pierwszego wydania „Fotograficznej topografii Tatr”, które „wkradły się” do 

opisu widoku z Długiej Hali w Gorcach.: 

o Nr 19 – w pierwszym wydaniu podpisałem jako „Niżnie Rysy [2430 m n.p.m.]” – nie był to duży błąd, bo Niżnie Rysy faktycznie są 

w tym miejscu, przy czym w praktyce „Rysy [2503 i 2499 m n.p.m.]” w mniej więcej tym samym miejscu „wystają” minimalnie 

wyżej, a w takich panoramach ważne jest to, które szczyty najwyżej wystają w danym miejscu – na poniższym zdjęciu to nr 30; 

o Nr 27 – w pierwszym wydaniu jest podpisany jako „Kościelec [2155 m n.p.m.]”, tymczasem Kościelec „ukrywa się” na tle 

wyższego masywu Świnicy. Prawidłowo powinienem podpisać jako „Krywań [2495 m n.p.m.]” – na poniższym zdjęciu to nr 46. 
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Gorce - taras Schroniska na Turbaczu 
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 Gorce – widok na Tatry z tarasu Schroniska na Turbaczu [5 października 2013]: 

Zaznaczone elementy (49 szczytów + 4 przełęcze + 3 granie): 

1. Zadnie Jatki (Zadné Jatky) [2020 m n.p.m.] 

2. Huncowski Szczyt (Huncovský štít) [2352 m n.p.m.] 

3. Płaczliwa Skała (Plačlivá skála) [2142 m n.p.m.] 

4. Kieżmarski Szczyt (Kežmarský štít) [2556 m n.p.m.] 

5. Grań Wideł (Vidlový hrebeň) 

6. Łomnica (Lomnický štít) [2634 m n.p.m.] 

7. Poślednia Turnia (Posledná veža) [2560 m n.p.m.] 

8. Durny Szczyt (Pyšný štít) [2621 m n.p.m.] 

9. Spiska Grzęda (Spišský štít) [2483 m n.p.m.] 

10. Baranie Rogi (Baranie rohy) [2526 m n.p.m.] 

11. Śnieżna Przełęcz (Ľadové sedlo) [2341 m n.p.m.] 

12. Śnieżny Szczyt (Snehový štít) [2465 m n.p.m.] 

13. Lodowy Szczyt (Ľadový štít) [2627 m n.p.m.] 

14. Ostry Szczyt (Ostrý štít) [2367 m n.p.m.] 

15. Jaworowy Szczyt (Javorový štít) [2418 m n.p.m.] 

16. Pośredni Jaworowy Szczyt (Prostredný Javorový štít) [ok. 

2410 m n.p.m.] 

17. Mały Jaworowy Szczyt (Malý Javorový štít) [2380 m n.p.m.] 

18. Staroleśny Szczyt (Bradavica) [2476 m n.p.m.] 

19. Ponad Kocioł Turnia (Čertova veža) [2525 m n.p.m.] 

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

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

22. Batyżowiecki Szczyt (Batizovský štít) [2448 m n.p.m.] 

23. Kaczy Szczyt (Kačací štít) [2401 m n.p.m.] 

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

25. Żłobisty Szczyt (Zlobivá) [2426 m n.p.m.] 

26. Rumanowy Szczyt (Rumanov štít) [2428 m n.p.m.] 

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

28. Wysoka (Vysoká) [2547 m n.p.m.] 

29. Ciężki Szczyt (Ťažký štít) [2500 m n.p.m.] 

30. Rysy [2503 m n.p.m.] 

31. Żabi Koń (Žabí Kôň) [2291 m n.p.m.] 

32. Żabia Turnia Mięguszowiecka (Žabia veža) [2336 m n.p.m.] 

33. Wołowa Turnia (Volia veža) [2373 m n.p.m.] 
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34. Wołowy Grzbiet (Volí chrbát) 

35. Hińczowa Turnia (Hincova veža) [2378 m n.p.m.] 

36. Mięguszowiecki Szczyt Czarny (Východný Mengusovský štít) 

[2410 m n.p.m.] 

37. Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (Mengusovské 

sedlo) [2307 m n.p.m.] 

38. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (Prostredný Mengusovský 

štít) [2393 m n.p.m.] 

39. Mięguszowiecki Szczyt Wielki (Veľký Mengusovský štít) 

[2438 m n.p.m.] 

40. Cubryna (Čubrina) [2376 m n.p.m.] 

41. Koprowy Wierch (Kôprovský štít) [2363 m n.p.m.] 

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

43. Hruby Wierch (Hrubý vrch) [2428 m n.p.m.] 

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

45. Grań Kozich Czub 

46. Krywań (Kriváň) [2495 m n.p.m.] 

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

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

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

50. Świnicka Przełęcz (Svinické sedlo) [2051 m n.p.m.] 

51. Pośrednia Turnia (Prostredná kopa) [2128 m n.p.m.] 

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

53. Liliowe (Ľaliové sedlo) [1952 m n.p.m.] – ta przełęcz stanowi 

granicę między 2 różnymi częściami Tatr (pobliska Skrajna 

Turnia zalicza się do Tatr Wysokich, zaś Liliowa Kopka i 

Beskid należą do Tatr Zachodnich) 

54. Liliowa Kopka [ok. 1975 m n.p.m.] 

55. Beskid (Beskyd) [2012 m n.p.m.] 

56. Kasprowy Wierch (Kasprový vrch) [1987 m n.p.m.] 
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Ciekawostki: 

 Nie tylko Gorce stanowią świetne miejsce do obserwacji widoków na Tatry. Np. ciekawe panoramy zapewnia również Beskid Żywiecki. 

Jednak w tym przypadku potrzeba naprawdę dobrej widoczności. Spore znaczenie ma tam pobliski duży zbiornik wodny – niestety 

Jezioro Orawskie sprzyja wysokiej wilgotności powietrza w swojej okolicy, przez co nieraz nawet ciężko myśleć o zobaczeniu Tatr z 

masywu Babiej Góry, czy też z Małej Babiej Góry. Stąd też warto się tam wybierać w czasie panowania zjawiska inwersji temperatury, 

kiedy mamy spore szanse na konkretną widoczność (poniżej zamieszczone zdjęcie zostało zrobione podczas inwersji).   
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Beskid Żywiecki – Mała Babia Góra [1517 m n.p.m.] 
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 Beskid Żywiecki – widok na Tatry z Małej Babiej Góry (1517 m n.p.m.) [22 października 2013]: 

Zaznaczone elementy (22 szczyty + 6 przełęczy): 

1. Smreczyński Wierch (Smrečinský vrch) [2066 m n.p.m.] 

2. Hlińska Przełęcz (Hlinské sedlo) [1907 m n.p.m.] 

3. Kamienista (Veľká Kamenistá) [2121 m n.p.m.] 

4. Pyszniańska Przełęcz (Pyšné sedlo) [1788 m n.p.m.] 

5. Bystra (Bystrá) [2248 m n.p.m.] 

6. Starorobociański Wierch (Klin) [2176 m n.p.m.] 

7. Zadnia Kopa (Nižná Bystrá) [2162 m n.p.m.] 

8. Jarząbcza Przełęcz [1954 m n.p.m.] 

9. Raczkowa Czuba (Jakubina) [2194 m n.p.m.] 

10. Jarząbczy Wierch (Hrubý vrch) [2137 m n.p.m.] 

11. Wyżnia Magura (Vyšná Magura) [2095 m n.p.m.] 

12. Pośrednia Magura (Prostredná Magura) [2050 m n.p.m.] 

13. Wołowiec (Volovec) [2064 m n.p.m.] 

14. Jamnicka Przełęcz (Jamnícke sedlo) [1908 m n.p.m.] 

15. Rohacz Ostry (Ostrý Roháč) [2088 m n.p.m.] 

16. Rohacka Przełęcz (Roháčske sedlo) [1955 m n.p.m.] 

17. Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč) [2125 m n.p.m.] 

18. Nogawica (Nohavica) [2052 m n.p.m.] 

19. Trzy Kopy (Tri kopy) [2136 m n.p.m.] 

20. Hruba Kopa (Hrubá kopa) [2166 m n.p.m.] 

21. Przełęcz nad Zawratami (Priehyba nad Záwratmi) [ok. 2050 

m n.p.m.] 

22. Banówka (Baníkov) [2178 m n.p.m.] 

23. Pachoł (Pachoľa) [2167 m n.p.m.] 

24. Płaczliwe (Plačlivé nad Vrecom) [2150 m n.p.m.] 

25. Salatyński Wierch (Salatín) [2048 m n.p.m.] 

26. Siwy Wierch (Sivý vrch) [1805 m n.p.m.] 

27. Ostra (Ostrá) [1764 m n.p.m.] 

28. Babki (Babky) [1566 m n.p.m.] 
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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). 

PS Jeśli „Fotograficzna topografia Tatr II” przypadła Ci do gustu i masz ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego e-booka, to 

zapraszam Cię do napisania komentarza, np. -> pod tym wpisem na fotoblogu [kliknięcie w link przenosi do wpisu].  

Pozdrawiam, Kamil Filipowski 

 

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://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/

