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TATRY
  

Č
 
itateľov pozývame k nahliadnutiu do ďalšieho spoločného, 
v poradí už ôsmeho mimoriadneho slovensko-poľského vy - 
dania časopisu Tatry, ktorý vychádza ako súčasť časopisov 

Tatry vydávané v Zakopanom ako štvrťročník a v Tatranskej Lom-
nici ako dvojmesačník. Vydavateľmi týchto tatranských periodík 
sú z poľskej strany Tatranský národný park (TPN) a zo slovenskej 
Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAPu). Spoločne 
pripravované mimoriadne vydanie vychádza iba jedenkrát ročne, 
na prahu leta. Jeho ambíciou preto nie je prinášať aktuálne udalosti 
z územia Tatier. Zato však prezentuje trvalé hodnoty: predstavuje 
ľudí, pripomína útržky z histórie Tatier, píše o kultúre a poukazuje 
na zaujímavé miesta...

Tak je to aj v našom najnovšom mimoriadnom vydaní. Turis-
tom navrhujeme nahliadnuť do Roháčskej doliny a k Ťatliakovej 
chate, navštíviť skanzeny, v ktorých sa starostlivo zhromažďujú 
a sprístupňujú architektonické a materiálne hodnoty dávnej kultúry 
obyvateľov Podtatria alebo sa vybrať do tiesňavy Juráňovej doliny. 
Píšeme o Alfrédovi Groszovi a jeho legendách, o pilotovi Milanovi 
Fabíkovi, o dávnych bádateľoch Tatier, o tom, ako sa niekedy pu-
tovalo po horách s goralskou kapelou a aká móda vládla v oblečení 
turistiek pred sto rokmi. 

Zároveň Vás pozývame prečítať si naše pravidelne vydávané 
ča sopisy – slovenské Tatry a poľské Tatry. 

Z
 
apraszamy Czytelników do lektury kolejnego wspólne- 
go, ósmego już, polsko-słowackiego specjalnego wyda-
nia czasopism „Tatry” ukazujących się w Zakopanem 

(jako kwartalnik) i w Tatrzańskiej Łomnicy (jako dwumiesięcznik). 
Wydawcami tych tarzańskich periodyków są Tatrzański Park Na-
rodowy (TPN) po stronie polskiej i Lasy Państwowe Tatrzańskiego 
Parku Narodowego (ŠL TANAPu) po stronie słowackiej. Wydanie 
specjalne – redagowane wspólnie – ukazuje się tylko raz do roku, na 
progu lata, nie może więc odnosić się do bieżących wydarzeń, które 
dzieją się Tatrach. Może za to prezentować wartości nieprzemijalne: 
pokazywać ludzi, przypominać urywki historii Tatr, mówić o kulturze, 
wskazywać interesujące miejsca.

Tak jest i w naszym najnowszym wydaniu specjalnym. Turystom 
proponujemy zajrzenie do Doliny Rohackiej i schroniska Ťatliaka, 
odwiedzenie skansenów pieczołowicie gromadzących i udostępnia-
jących przemijającą kulturę materialną mieszkańców Podtatrza, 
wybranie się na wycieczkę do wąwozu Doliny Juraniowej. Piszemy 
o Alfredzie Groszu i jego powiadaniach, o pilocie Milanie Fabíku,  
o dawnych badaczach Tatr, o tym, jak kiedyś wędrowano po górach 
z góralską kapelą, i o tym, jaka moda obowiązywała w ubiorach 
turystek sprzed stu lat.

Zapraszamy też do systematycznej lektury naszych regularnych 
czasopism – „Tatr” polskich i „Tatr” słowackich.

Lenka Burdová
ZBigniew Ładygin

 Prvá strana obálky: Popradské pleso
 Pierwsza strona okładki: Popradzki Staw

fot. ZbignieW Ładygin

 Štvrtá strana obálky: detvianske kríže na Symbolickom cintoríne 
pri Popradskom plese

 Czwarta strona okładki: Krzyże z detvy na Cmentarzu Symbolicznym 
nad Popradzkim Stawem
fot. ZbignieW Ładygin

 V jaskyni Mylna
 W Jaskini Mylnej

fot. ZbignieW Ładygin
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Spis treści  Morské oko
 Morskie Oko
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