
Ekscelencje – Najdostojniejsi Księża Biskupi!  

Wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości, zgromadzeni w tej pięknej Bazylice! 

 

Witam wszystkich bardzo serdecznie. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej, 

zwanego w skrócie  Bractwem Henryka Pobożnego: „Dzień 9 kwietnia, w którym Henryk 

Pobożny poniósł śmierć, stanowi dla sióstr i braci Bractwa szczególną okazję do modlitwy i 

celebracji uroczystej Eucharystii”. Cieszymy się, że w tym roku, w tym ważnym dla nas dniu, 

spotykamy się znowu w tej świątyni, w której jest tak wiele wspaniałych odniesień 

artystycznych do Patrona Bractwa Henryka Pobożnego.  

Dziękujemy bardzo Biskupowi Andrzejowi Siemieniewskiemu – Biskupowi 

Legnickiemu za przewodniczenie rocznicowej Mszy św., odprawionej w intencji rychłej 

beatyfikacji sługi Bożego księcia Henryka II Pobożnego oraz za rycerzy i obrońców Ojczyzny 

poległych w Bitwie pod Legnicą. Dziękujemy także za wygłoszenie homilii nawiązującej do 

osoby księcia. Dziękujemy za udział w koncelebrze Mszy św. pozostałym kapłanom, w tym 

księdzu Biskupowi Seniorowi Stefanowi Cichemu – Honorowemu Członkowi Bractwa  

Henryka Pobożnego od 2019 roku, kiedy po raz pierwszy przyznaliśmy ten tytuł. Dotychczas 

tytuł ten otrzymali – oprócz niego – bp Zbigniew Kiernikowski, bp Marek Mendyk, bp 

Włodzimierz Juszczak i prof. Wojciech Mrozowicz.  

Jest mi ogromnie miło poinformować, że Walne Zebranie Bractwa postanowiło nadać 

tytuł Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego kolejnym osobom: o. Wacławowi 

Stanisławowi Chomikowi OFM, p. Andrzejowi Boj Wojtowiczowi i p. Andrzejowi 

Niedzielenko. Dodam, że tytuł jest nadawany osobom fizycznym wspierającym działalność 

Bractwa, w szczególności w tej części, którą jest pogłębianie, upowszechnianie i propagowanie 

wiedzy o Henryku Pobożnym i księżnej Annie Śląskiej – Patronach Bractwa, jako o osobach 

stanowiących wzór do naśladowania we współczesnym świecie.  

Przybliżę teraz sylwetki osób, którym za chwilę wręczymy wspomniany tytuł i 

przedstawię zasługi, którymi kierowaliśmy się przyznając im ten tytuł.  

 

1. O. dr Wacław Stanisław Chomik OFM  

Jest doktorem teologii moralnej. Był m.in. Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Jadwigi 

Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu w latach 2003-2012 i przewodniczącym Unii 

Europejskiej Franciszkanów w latach 2005-2007. Wykładał i nadal wykłada na wielu 

uczelniach katolickich w Polsce i zagranicą. Od lat dziewięćdziesiątych ub. wieku mocno 

wspiera starania Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 o wyniesienie księcia Henryka Pobożnego na 

ołtarze, a gdy w 2010 r. złożyło ono na ręce Biskupa Legnickiego, podczas I Synodu Diecezji 

Legnickiej, wniosek o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia i jego żony Anny – jako 

Minister Prowincjalny, w piśmie popierającym wniosek, napisał m.in.:  
- Nadmieniam, iż chodzi tu o syna patronki naszej prowincji zakonnej – św. Jadwigi Śląskiej. 

W związku z powyższym ośmielam się w imieniu Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci 

Mniejszych wyrazić aprobatę i poparcie dla tego wniosku. A czynię to nie dlatego, że kandydaci 

na ołtarze fundowali we Wrocławiu klasztory braciom mniejszym i ubogim siostrom św. Klary. 

Choć to też jest wyrazem ich cnoty wspaniałomyślności i bezinteresownej ludzkiej hojności. 

Uzasadnienie jest głębsze: w naszym przekonaniu para książęca reprezentuje i integruje takie 

wartości, jak religijność i patriotyzm, osobistą pobożność i gotowość walki o obronę wiary w 

narodzie polskim. W oddalonym wiekami średniowieczu odbiciem prawa i sprawiedliwości na 

Śląsku, pobożności i cnót moralnych, religijności i patriotyzmu była para książęca – Henryk 

Pobożny i Anna. Zasługuje ona na włączenie jej w poczet świętych i błogosławionych Kościoła 

katolickiego. 



Dodać należy, że przyznanie Ojcu Wacławowi tego tytułu traktujemy także jako wyraz 

podziękowania za wieloletnią pomoc franciszkanów z Prowincji św. Jadwigi, którzy przez 

okres pięciu lat udzielali gościny Bractwu w ich legnickim Domu Zakonnym przy ul. Macieja 

Rataja, a wcześniej, od 1990 roku, takiej gościny udzielali przez blisko 30 lat Duszpasterstwu 

Ludzi Pracy ’90.  
 

2. Pan Andrzej Boj Wojtowicz 

Przyznając mu tytuł Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego doceniliśmy jego 

wkład związany z upowszechnianiem i propagowaniem wiedzy o Henryku Pobożnym, który w 

jego przypadku ma miejsce w artystycznej, malarskiej formie. Pan Boj Wojtowicz jest bowiem 

malarzem. Studia z zakresu malarstwa i grafiki odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych we Wrocławiu. Jest autorem wielu obrazów, najczęściej o tematyce sakralnej, 

prezentowanych na wielu wystawach, w kraju i zagranicą – we Włoszech, Niemczech, Szwecji 

i Stanach Zjednoczonych. O jego sztuce tak pisał w katalogu wystawy „Sacrum i Profanum” 

zorganizowanej w Skierniewicach w 2019 r. ks. bp. Józef Zawitkowski:  

- Andrzej Boj Wojtowicz / ze skarbca swojej wiary / wiedzy i talentu / „wydobywa rzeczy nowe 

i stare“ / skarby dobra, prawdy i piękna / „a piękno jest po to / aby zachwycało“ (C. Norwid) / 

tak Cię czytam Mistrzu Przedziwny!  

Jeden z obrazów p. Andrzeja przedstawia Henryka Pobożnego. Stanowi on część 

malowanego przez niego cyklu „Requiem”, który obejmuje wielkich Polaków. Znamienne, że 

jest on pierwszym obrazem w tym cyklu. Na obrazie artysta zacytował fragment rapsodu 

Stanisława Wyspiańskiego pt. „Henryk Pobożny pod Lignicą”: Nad rdzewiejące bojowe oręże 

ostanie wieczność ran świadectwo żywe. Obraz ten jest eksponowany od dwóch lat w Muzeum 

Miedzi w Legnicy. Niedawno, bo w ub. miesiącu w sali, w której znajduje się ten obraz p. Boj 

Wojtowicz wygłosił – na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 – wykład, którego 

znaczna część była poświęcona bohaterowi tego obrazu. Warto dodać, że namalował on ten 

obraz z potrzeby serca. Cieszy nas, że jego serce czuje także potrzebę namalowania obrazu 

żony księcia – Anny. Co więcej, prace nad tym obrazem są już zaawansowane.  

 

3. Pan Andrzej Niedzielenko  

Jest historykiem, absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W latach 1985-2018 był dyrektorem Muzeum Miedzi w Legnicy. W 2013 r. 

został laureatem Nagrody Kulturalnej Śląska, którą otrzymał za pielęgnowanie i rozwijanie 

śląskiego dziedzictwa. Jest pasjonatem i znawcą przeszłości Legnicy i Śląska.  

Ma liczne zasługi związane z upowszechnianiem i propagowaniem wiedzy o Henryku 

Pobożnym. To z jego inicjatywy powstała monografia prof. Przemysława Wiszewskiego pt. 

„Henryk II Pobożny. Biografia polityczna”, wydana w 2011 r. przez Muzeum Miedzi. A wiele 

lat wcześniej w artykule pt. „Zaczęło się od miniatur...” pisał o witrażach Stanisława 

Wyspiańskiego zaprojektowanych do katedry wawelskiej, przedstawiających: Kazimierza 

Wielkiego, św. Stanisława Biskupa i Henryka Pobożnego, które jednak nie zostały 

zrealizowane za życia artysty. Stało się to dopiero w 2007 r., ale nie w katedrze wawelskiej, a 

przy pl. Wszystkich Świętych, gdzie oddano do użytku Pawilon Wyspiańskiego, w którego 

ścianę frontową wkomponowano te witraże. Marzeniem Pana Dyrektora było, żeby witraż  z 

Henrykiem Pobożnym wg projektu Wyspiańskiego znalazł się w Muzeum Bitwy Legnickiej w 

Legnickim Polu. I w 2016 r. doprowadził do tego. Od tego czasu witraż ten stanowi dodatkowy 

element służący kultywowaniu pamięci o bohaterskim księciu. Kultywowaniu pamięci o 

księciu służyły też dwa wykłady poświęcone jego osobie, które Pan Dyrektor wygłosił na 

zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. Jeden z nich to wykład wygłoszony podczas 

wędrówki po Legnicy zatytułowany „Spacer po Legnicy śladami Henryka Pobożnego”, a drugi 



wygłoszony w tej bazylice nosił tytuł „Legnickie Pole – centrum pamięci o Henryku 

Pobożnym”.  

A teraz przystąpimy do wręczenia tytułu. Aktu  wręczenia dokonają członkowie 

Bractwa: Pani Doktor Barbara Engel i Pan Profesor Henryk Goik.   

 

Następnie w imieniu uhonorowanych podziękował o. Wacław Stanisław Chomik ofm, a 

S.A. Potycz powiedział:  

Dziękujemy pięknie Ojcu Prowincjałowi za słowa podziękowania. Dziękujemy 

uhonorowanym za wyrażenie zgody na przyjęcie tytułu Honorowego Członka Bractwa 

Henryka Pobożnego. Jesteśmy tym wielce zaszczyceni i jednocześnie wyrażamy nadzieję na 

Waszą dalszą życzliwość i przychylność wobec Bractwa oraz celów, które ono realizuje. 

Życzymy Wam dużo dobra – wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej oraz sługi 

Bożego Henryka Pobożnego.              

Dziękuję bardzo za uwagę. 

 

 


