
 

Janusz Konieczniak – Encyklopedia schronisk tatrzańskich  
 

Ile za „konjak” i nocleg na wieży? W której dolinie jest Chatka Ascety? Który 

baron przekazał morgową parcelę na budowę schroniska w Roztoce? I dlaczego w 
ogóle zaczęto budować tatrzańskie obiekty? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy w bezprecedensowej 
Encyklopedii schronisk tatrzańskich Janusza Konieczniaka właśnie wydanej przez 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. 
O tym jak powstawało dzieło, opowiedział sam autor na promocji książki, która 

odbyła się we czwartek 22.04.2010 w COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie. 
 

 Encyklopedia schronisk tatrzańskich jest owocem wieloletnich, żmudnych dociekań 

autora, zawiera szczegółowo udokumentowaną informację o historii wszystkich obiektów 

schroniskowych po polskiej i słowackiej stronie Tatr, od roku 1806 począwszy, na obszarze 

zakreślonym obecną granicą obu parków narodowych.  

Z jej kart dowiadujemy się o dziejach schronisk i o losach ludzi nimi kierujących. 

Wydawnictwo uwzględnia nie tylko te obiekty, które nadal istnieją, ale także te, których już 

nie ma, jak również te, które znajdowały się w fazie pomysłów, planów i projektów,  

a z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane.  

Wartość książki, nie mającej precedensu w dotychczasowym piśmiennictwie 

tatrzańskim, podnosi bogata ikonografia, prezentująca widoki dawnych schronisk, skany 

archiwalnych dokumentów, wpisy do ksiąg pamiątkowych sięgające XIX wieku, oraz równie 

obszerna bibliografia. 

„Kiedy sięgnę pamięcią w przeszłość, widzę zachodzące bezpowrotnie zmiany  

w schroniskach (…), zjawisko to nie powinno dziwić, ale zawsze jest coś za coś.(…) 

Postanowiłem opisać tatrzańskie obiekty, w których bywałem, o których czytałem lub też 

opowiadali mi o nich starsi koledzy” czytamy w postscriptum autora będącego m.in. 

taternikiem, przewodnikiem tatrzańskim, prezesem Koła Przewodników Tatrzańskich im.  

M. Sieczki oraz wieloletnim działaczem PTTK. 

Encyklopedia schronisk tatrzańskich Janusza Konieczniaka to dzieło, które winno się 

znaleźć w biblioteczce każdego miłośnika Tatr. 

 

Encyklopedię w cenie 85 zł można nabyć w dobrych księgarniach i sklepach górskich. 

Zamówienia hurtowe (rabat) składać można bezpośrednio w COTG pod adresem 

poczta@cotg.pttk.pl . 
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