
 Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
                   śp. Henryka Antkowiaka 

    
                   2 kwietnia 2022 roku o godz.11                                               
 

w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych                                                             

przy ul. Josepha Conrada 7 w Warszawie  odbyło się  uroczyste odsłonięcie  

tablicy pamiątkowej śp. Henryka Antkowiaka, którą ufundował Oddział PTTK 

Ziemi Jaworskiej w Jaworze.  
W uroczystościach poprzedzonych mszą świętą wzięli udział działacze z KTP 

ZG PTTK, Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, Oddziału PTTK Ziemi 

Jaworskiej oraz przedstawiciele innych oddziałów PTTK i członkowie rodziny 

śp. Henryka Antkowiaka  ur.1934r.  zm.2020 r. 

Kolega Henryk był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, ale 

przede wszystkim  niestrudzonym społecznikiem, wielce zasłużony na niwie 

turystycznej  Ziemi Jaworskiej, Dolnego Śląska, jak również  ogólnopolskiej.  

W  latach 1989-2015 był członkiem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK,                          

a następnie członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Z uwagi na swoją 

aktywność był znaną postacią wśród piechurów i motorowców w całej Polsce. 

Za szczególne zasługi dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz postawę 

godną naśladowania był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, w tym 

tytułem Honorowego Członka PTTK, Honorowego Obywatela Miasta Jawora, 

Godnością Zasłużony dla Turystyki Ziemi Jaworskiej, Medalem Nauczyciela 

Kraju Ojczystego. 

Śp. Kolega Henryk Antkowiak, zwany przez nas Księciem Jaworskim, 

Henrykiem I Brodatym przez ponad 50 lat uczył nas  i wychowywał przez 

turystykę. Uczył nas miłości do krajoznawstwa oraz turystyki. Wiele 

przewędrowaliśmy razem szlaków, wiele było wspólnych rajdów, wycieczek, 

spotkań. Henryk miał zawsze głowę pełną pomysłów, które  umiał wcielać                   

w życie. Szczególnie aktywnie  jako nauczyciel działał w środowisku dzieci                  

i młodzieży. Swoją postawą  i altruistycznymi działaniami stale potwierdzał, 

że praca społeczna na rzecz innych jest dla niego  priorytetem. Zawsze 

postępował godnie, był i będzie dla nas  wzorem do naśladowania... 

                             Cześć  Jego pamięci ! 

Brać turystyczna 

Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze.  



W A R S Z A W A                                  

31.03. – 3.04.2022 
 
 

Wyjazd do Warszawy związany był z odsłonięciem tablicy pamiątkowej 

poświęconej naszemu zmarłemu koledze śp. Henrykowi Antkowiakowi. 

Uroczystość odbyła się 2.04.2022r. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych na Chomiczówce.  

Boczna kaplica kościoła poświęcona jest wybitnym członkom Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na czele z Ojcem Świętym Janem 

Pawłem II – patronem kaplicy a zarazem Członkiem Honorowym 

Towarzystwa. W centralnej części umieszczono obraz św. Jana Pawła II                     

na tle gór. Obok obrazu od 2012 r. znajdują się Jego relikwie. 

W oknach kaplicy znajdują się witraże przedstawiające odznaki turystyczne 

PTTK, na ścianach są tablice memoratywne zasłużonych turystów                                    

i krajoznawców z całej Polski.  

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 


