
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZKI Z ŻYCIA ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO 
na podstawie książki Halo, tu Święty… s. Assumpty Faron 

 

 

Urodził się 20 sierpnia 1845 w Igołomi koło Krakowa. Ponieważ urodził się bardzo wątły, rodzice jego, według 

panującego zwyczaju, poprosili żebraków spod kościoła, żeby wraz z rodzicami chrzestnymi trzymali dziecko do 

chrztu. Miało mu to zapewnić „błogosławieństwo ubogiego”. Cieszyli się bardzo swoim synkiem i ogromnie go 

kochali. Gdy po pewnym czasie ciężko zachorował, matka uczyniła ślub, że jeżeli wyzdrowieje, zawiezie go do 

cudownego Pana Jezusa w pobliskiej Mogile i ubierze w habit cysterski. Pan Bóg przywrócił mu zdrowie i pani 

Chmielowska dotrzymała przyrzeczenia. Adaś chodził w tym habicie do siódmego roku życia, czym wzbudzał 

niemałą sensację. Wyrósł na zdrowego, silnego i bardzo ładnego chłopca o regularnych rysach twarzy, dużych, 

niebieskich oczach i czarnych włosach.  

Adaś od najmłodszych lat odznaczał się wielką wrażliwością i dobrocią serca. Radość sprawiało mu obdarowywanie 

innych - często oddawał swoje słodycze napotkanym, biednym dzieciom. Wzruszał się aż do łez na widok ludzi 

cierpiących. Bardzo kochał swoją mamę i starł się nie sprawiać jej przykrości-choć niełatwo mu przychodziło być 

zawsze grzecznym. Miał bowiem żywe usposobienie i lubił płatać figle.  

Niezwykłe poczucie humoru tego wspaniałego człowieka towarzyszyło mu przez całe jego niełatwe życie. Swoim 

miłym, pogodnym usposobieniem przyciągał do siebie ludzi, którzy podziwiali jego wielką inteligencję oraz 

umiejętność obcowania zarówno z wykształconymi, jak i prostakami. Używał nieraz zabawnych powiedzonek  

i opowiadał różne anegdoty dla rozweselania tych którzy się zbytnio martwili i chodzili smutni.  

Kiedy Adaś ukończył 14 lat wysłano go do Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach, by chronić go w rozpoczynającym 

się czasie niepokoju poprzedzającym zrywy niepodległościowe. Oczywiście Adam nie stał na uboczu lecz brał udział 

w demonstracjach i był jednym z pierwszych, którzy zaciągnęli się w szeregi powstańcze. 

Po upadku powstania styczniowego młody powstaniec trwale okaleczony, bo bez jednej nogi znalazł się jak wielu 

innych na emigracji we Francji. Tam zakochał się w sztuce, która stała się jego pierwszym życiowym powołaniem. 

Adam-malarz wynajął pracownię malarską na poddaszu hotelu europejskiego w Warszawie. Do pracowni 

prowadziły strome, kręte schody, windy nie było. Dla kolegów Adama to była fraszka, ale jemu z protezą trudno 

było schodzić z tak wysoka. Od czego jednak fantazja? Adam trzymał się poręczy, któryś z przyjaciół brał go pod rękę 

i, jak przystało prawdziwym artystom, zjeżdżali na sam dół wśród głośnych okrzyków. Służba hotelowa miała z tego 

wielką uciechę i  z sympatią patrzyła na wyczyny sportowe młodych malarzy.  

Młodzi malarze bywali nieraz w trudnej sytuacji materialnej. Nie zawsze stać ich było na zjedzenie porządnego 

obiadu. Adam ze swoim pogodnym usposobieniem ratował sytuację, wymyślając różne sztuczki. Szli kiedyś bardzo 

ruchliwą ulicą gdy nadjechał elegancki powóz z woźnicą na koźle. Kiedy ich mijał, Adam błyskawicznie skręcił w bok 

i podstawił sztuczną nogę pod koła pojazdu. Następnie upadł na jezdnię głośno jęcząc. Przestraszony stangret 

zatrzymał powóz, zeskoczył na ziemię i pochylił się z troską nad leżącym. Przyjaciele „poszkodowanego” zaczęli 

głośno komentować wypadek oraz nieostrożną jazdę i udając oburzenie wołać policjanta. Właściciel powozu chcąc 

uniknąć interwencji policji wręczył poszkodowanemu znaczną sumę pieniędzy by załatwić sprawę polubownie.  



Przyjaciele zadowoleni udali się do restauracji na wspaniały obiad, wznosząc okrzyki na cześć „złamanej nogi”.  

Podobne sztuczki wykorzystywał brat Albert dużo później, kiedy już jako zakonnik zdobywał środki pieniężne dla 

swoich biedaków w przytuliskach. 

Był człowiekiem nie umiejącym się zadowolić przeciętnością. Uznawano jego talent, podziwiano szlachetność, 

kochano za złote serce – ale on był ciągle z siebie niezadowolony. Uporczywie szukał swojej własnej drogi w życiu  

i w malarstwie. Z tego powodu nieraz niszczył zaczęte obrazy i malował je na nowo. Te, które dziś oglądamy, 

wzbudzają zachwyt przede wszystkim kolorystyką i nastrojem. Zaczął już interesować się malarstwem religijnym, 

chciał malować święte obrazy. Zawsze był głęboko wierzącym, a z czasem jego więź z Bogiem stała się jeszcze 

bardziej żywa. Wierność Bogu zaprowadzi go kiedyś na wyżyny świętości. Ale nie wyprzedzajmy faktów. 

Chmielowski jest na razie poszukiwaczem.  

Pewnego zimowego wieczoru wracał ze spotkania towarzyskiego. Wiał lodowaty wiatr, więc przyspieszył kroku, 

żeby jak najprędzej znaleźć się w swoim mieszkaniu. Nagle w świetle ulicznej latarni zobaczył jakąś drobną postać. 

Obdarty, skostniały z zimna chłopak wyciągnął do niego zsiniałą, brudną rękę prosząc o wsparcie. Na ten widok 

serce Adama ścisnęło się boleśnie a jednocześnie podjął błyskawiczną decyzję. „Chodź ze mną mój mały” - 

powiedział serdecznie.  Adam Chmielowski nie spał tej nocy. Patrzył z rozrzewnieniem na swojego pierwszego 

lokatora. Na drugi dzień przegrodził pracownię na dwie części zasłoną. W jednej ustawił sztalugi i obrazy a w drugiej 

kilka prycz z siennikami i kocami. W ten sposób urządził noclegownię dla sprowadzanych z ulicy chłopców. Starał 

się dla nich o pożywienie, ubranie oraz o jakieś zatrudnienie na mieście, żeby mogli zarobić trochę grosza. Jeden  

z jego podopiecznych znalazł się później wraz z nim na portrecie namalowanym przez Leona Wyczółkowskiego, 

który jest obecnie najbardziej wymownym obrazem podsumowującym życie i działalność brata Alberta 

Chmielowskiego.  

Adam odnalazł wreszcie swoje życiowe powołanie. Nie znaczy to, że przestał być artystą. Pozostał nim do końca 

życia, ale teraz wizerunek swojego Boga dostrzegł w duszy człowieka, a że był on tam często zniekształcony przez 

grzech, on jako artysta postanowił go odnowić. Nie będzie do tego używał pędzla ani farb lecz jedynie dobroci swego 

wielkiego serca. Malował wiele i sprzedawał swoje obrazy aby mieć pieniądze na wspieranie swoich potrzebujących.  

Po pierwszej wizycie w miejskiej ogrzewalni Adam Chmielowski wszedł w nowy etap swojego życia. Zdziwieni 

mieszkańcy Krakowa ujrzeli na ulicach miasta dziwnego zakonnika, lekko utykającego na jedną nogę.  Ubrany był  

w szary, zgrzebny habit, przepasany zwykłym sznurem. Na nogach miał drewniane sandały, które głośno stukały po 

bruku. Chmielowski nie pragnął sensacji-była to konsekwencja powziętego postanowienia. Szary, zgrzebny habit nie 

raził w  środowisku, do którego zamierzał wejść. Aby podkreślić dokonującą się w jego życiu przemianę i swój 

braterski stosunek do ludzi, którym chciał służyć, przybrał imię brata Alberta. Sprzedał wszystko co posiadał  

i z niewielkim węzełkiem poszedł zamieszkać z nędzarzami w ogrzewalni na Kazimierzu. Zrozumiał że to jest właśnie 

ta poszukiwana przez niego życiowa droga. 

Choć brat Albert wyrzekł się malarstwa na rzecz służby ubogim, to jednak nigdy nie przestał być artystą. Z tego,  

o czym teraz opowiem, możecie się domyślić, ile kosztowało go to wyrzeczenie i jak mocno ciągnęło go do farb  

i pędzla. Podczas jednej podróży zatrzymał się brat Albert w wiejskiej gospodzie. Właściciel przywitał go bardzo 

uprzejmie i wprowadził do jadalni. Nagle przybyły spostrzegł leżące na stole pędzle oraz paletę z farbami. „Czy tu 

ktoś maluje?” - spytał zaskoczony. „A to jakiś przyjezdny malarz” - odpowiedział oberżysta. „Proszę spocząć, wnet 

będzie obiad to się brat posili”. Chyba się domyślacie co zrobił brat Albert? Nie mogąc opanować wielkiej chęci 

malowania chwycił paletę z farbami i pędzel. Nie było sztalug, ale był stół, na powierzchni którego, zapominając  

o całym świecie, zaczął malować. Gdy po godzinie wszedł gospodarz z obiadem omal nie upuścił tacy z jedzeniem. 

„Co brat robi?!” - krzyknął ze zgrozą. Na to brat Albert opamiętał się i zawstydzony zaczął gorąco przepraszać za 

swój postępek. Z pewnością też wynagrodził właścicielowi za zniszczony stół.  

Ponieważ nie miał  już czasu na malowanie, poświęcając się bez reszty służbie ubogim, kazał wynieść niewykończone 

płótna na strych. Umieścił tam również kilka swoich dawniej namalowanych obrazów. Bracia, nie zdając sobie 

sprawy, jak cenne rzeczy niszczą, używali ich na kulisy do przedstawień, powlekając lakierem. Gdy brat Albert 



dowiedział się o tym, chociaż bardzo żałował zniszczonych obrazów, powiedział tylko spokojnie: „Żebyście wiedzieli, 

coście narobili…” i więcej do tej sprawy nie wracał. Mieszkańcy przytuliska to nie były potulne baranki i często 

wybuchały wśród nich z byle powodu kłótnie i bójki. Wówczas brat Albert wołała brata Andrzeja i kazał mu grać na 

skrzypcach. Pod wpływem jego pięknej muzyki wszyscy się uciszali i następowała przykładna zgoda.  

Pamiętacie, że Brat Albert, jeszcze jako Adam Chmielowski, brał udział w powstaniu styczniowym i wtedy stracił 

nogę. Potem studiował malarstwo, a wreszcie poświęcił się całkowicie służbie ubogim. Na początku nie znalazł 

zrozumienia dla swojej działalności, lecz z upływem lat coraz bardziej zaczęto go cenić. Około roku 1914 powszechna 

już była opinia o jego świętości. Był podziwiany i szanowany a różne miasta prosiły go o przysyłanie braci i sióstr do 

opieki nad ubogimi. On jednak wcale nie dbał o rozgłos i był bardzo pokorny. Niczego nie robił dla poklasku, lecz z 

bezinteresownej miłości do tych biedaków, którymi nikt inny się nie zajmował. Jednak bezskutecznie starał się 

uniknąć dowodów zbyt głośnego podziwu. Brat Albert często podróżował, gdyż musiał załatwiać różne sprawy w 

przytuliskach. W swym szarym habicie jeździł najtańszymi pociągami jak człowiek ubogi, starając się nie zwracać na 

siebie uwagi. Podczas takiej podróży na stacji w Przemyślu przechodził obok grupy żołnierzy. Nagle, na jego widok, 

obwieszony orderami oficer austriacki wydał rozkaz: „Prezentuj broń!” Na te komendę cały oddział stanął na 

baczność i oddał honor. Brat Albert ogromnie zmieszany nie wiedział wprost gdzie się podziać ze swoim łozinowym 

koszykiem i torbą podróżną. Tak to został uczczony bohaterski obrońca ojczyzny i ojciec ubogich.  

W Boże Narodzenie 1916 roku gdy dzwony krakowskich kościołów rozdzwoniły się w południe na Anioł Pański, brat 

Albert odszedł cicho z tego świata po nagrodę do nieba.  

22 czerwca 1983 roku ojciec święty Jan Paweł II dokonał w Krakowie beatyfikacji, a po 6 latach 12 listopada 1989 

roku uroczystej kanonizacji w Rzymie. Odtąd brat Albert - Ojciec ubogich - odbiera w cały kościele cześć jako święty. 

Tak to smutek z odejścia brata Alberta zamienił się w wielką radość.  

 

 

  


