1. Kiedy i gdzie urodził się Adam Chmielowski?
20 sierpnia 1845 roku w Igołomi
2. Gdzie pobierał nauki Adam przed wybuchem powstania styczniowego?
W 1855 roku rozpoczął w Petersburgu, następnie uczęszczał do Gimnazjum Realnego
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Pankiewicza w Warszawie. Później uczył się w Instytucie Politechnicznym

w

Puławach od 1862 roku na Wydziale Rolniczo – Leśnym.
3. Jakich miał przyjaciół późniejszych znakomitych malarzy na studiach
w Monachium?
Bracia Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Józef Chełmoński, Józef Brandt
4. Gdzie jest grób Adama Chmielowskiego?
Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kwatera XIa / teraz pusta / W 1949 r. trumna przeniesiona
została do kościoła Karmelitów Bosych, obecnie znajduje się pod mensą ołtarza głównego w
sanktuarium Ecce Homo w Krakowie
5. Opisz krótko jeden z obrazów Chmielowskiego
1.Obraz „Ecce Homo” to Chrystus namalowany w półpostaci, okryty szkarłatną szatą

z

cierniową koroną na głowie, trzciną w ręce i splątanym sznurem na szyi. Ukazany został na tle
antycznej architektury rozjaśnionej światłem wydobywającym się zza filara.
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Chrystusa pociągła z lekkim zarostem, zbroczona krwią wypływającą spod cierniowej korony,
powieki przymknięte. Opadająca z ramion czerwona szata tworzy na ubiczowanej piersi Jezusa
olbrzymie serce.
2.Jednym z najważniejszych dzieł o tematyce religijnej jest niewątpliwie "Wizja św. Małgorzaty" dużych rozmiarów (172 x 80) obraz olejny, powstały we Lwowie, sygnowany: Adam Chmielowski
1880 r. Przedstawia scenę z życia św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-90), wizytki. Ukazał się jej
w wielu objawieniach Chrystus Pan, polecając, aby zostało ustanowione święto liturgiczne ku czci
Jego Serca. Klęcząca św. Małgorzata wznosi ręce ku świetlistej postaci Chrystusa, za św.
Małgorzatą modlący się anioł.

6. Ile miał lat jak zmarła mu matka, a ile jak zmarł mu ojciec?
25 VIII 1853 r. zmarł mu ojciec - miał 8 lat; 28 VIII 1859 r. zmarła mu matka – miał wtedy lat 14
7. Jaki herb rodowy mieli Chmielowscy?
Jastrzębiec
8. Kiedy został ranny i w jakich okolicznościach?
W bitwie pod Mełchowem rosyjski granat rozerwał mu konia, a odłamek ciężko ranił lewą nogę,
trafił do niewoli, gdzie przy użyciu piły amputowano mu nogę w strasznych warunkach bez
znieczulenia, leczono go w szpitalu w Koniecpolu.
9. Gdzie i kiedy zmarł?
Ostatnie godziny życia spędził w przytulisku przy ul. Krakowskiej 43. Zmarł w wieku 71 lat
25 XII 1916 r. gdy dzwony krakowskich kościołów dzwoniły na Anioł Pański.
10. Kto beatyfikował i kanonizował Brata Alberta ?
Jan Paweł II Papież Polak, który dnia 22 czerwca 1983 roku dokonał na krakowskich Błoniach Jego
beatyfikacji. Sześć lat później w Rzymie dnia 12 listopada 1989 r. Go kanonizował.
11. Jaki jest najsłynniejszy obraz Chmielowskiego.
Obraz „Ecce Homo”. Powstał w latach 1879 -1881 r. Olej na płótnie. Wymiary 146 x 96,5 cm.
Znajduje się obecnie w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie
12. Wymień wszystkie imiona chrzcielne Chmielowskiego
Adam, Hilary, Bernard
13. Podaj imiona rodziców malarza
Wojciech i Józefa
14. Wymień imiona młodszego rodzeństwa Chmielowskiego
Stanisław, Marian i Jadwiga
15. Gdzie emigrował po powstaniu, żeby nie być zesłany w głąb Rosji?
do Paryża
16. Jakiego typu nowoczesną protezę nosił Chmielowski umożliwiająca mu chodzenie bez
laski?
Gutaperkową
17. Gdzie rozpoczyna naukę po powrocie z Paryża w latach 1865- 66
Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie – kasa rysunkowa u prof. m.in. Hadziewicza
18. Jakie studia zagraniczne jest zmuszony przez rodzinę podjąć w 1866 r.
Studia inżynieryjne w Belgii w Gandawie
19. Dzięki czyjej protekcji (stypendium) wyjeżdża do Monachium i zostaje studentem
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych
Hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego
20. Ile w sumie namalował Chmielowski obrazów olejnych, a ile akwarel?

61 obrazów olejnych i 22 akwarel
21. Podaj tytułu dwu obrazów poświęconych powstaniu styczniowemu
„Powstaniec na koniu”, „Powstańcy”, „Na pikiecie”, „Biwak powstańców w lesie”
22. Z jakimi powstańcem styczniowym a późniejszym świętym się przyjaźnił
Św. Rafałem Kalinowskim
23. Z jakim pisarzem i aktorką zaprzyjaźnił się w Warszawie mając pracownię w Hotelu
Europejskim?
Z Heleną Modrzejewską i Henrykiem Sienkiewiczem
24. U jakiego znanego malarza gościł we Lwowie w latach 1879 – 1880?
U Leona Wyczółkowskiego
25. Jakie znane obrazy powstały we Lwowie ( podaj dwa oprócz „Ecce Homo”)?
„We Włoszech”, „Mnich na cmentarzu”, „Szara godzina”, „Dziewczynka z pieskiem” „Dama z
listem”, „Zachód słońca”, „Amazonka”, „Wizja św. Małgorzaty”
26. Komu podarował namalowany w latach 1879 - 1881 obraz „Ecce Homo”?
Metropolicie lwowskiemu Szeptyckiemu
27. Kiedy powrócił do Polski obraz „Ecce Homo” i gdzie obecnie się znajduje?
Powrócił w 1978 roku ze Lwowa dzięki wymianie za obraz znanego ukraińskiego malarza. Obecnie
znajduje się w ołtarzu głównym Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie
28. Kiedy włożył habit jako tercjarz zakonu franciszkańskiego?
25 sierpnia 1887 roku w Krakowie w kaplicy zakonnej Matki Boskiej Loretańskiej
29. Jakie imię zakonne przyjął Chmielowskiego?
Brat Albert
30. Co się stało z obrazami wedle woli Chmielowskiego?
Zostały sprzedane na utrzymanie przytulisk
31. W którym roku założył zgromadzenie albertynów a w którym albertynek
Albertynów w 1888 roku , a albertynek 1891 roku
32. Jakie odznaczenie prezydenckie otrzymał w 1938 roku 11 listopada?
Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski nadaną pośmiertnie przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
33. Gdzie powstała pierwsza pustelnia albertyńska a gdzie pustelnia albertynek?
W Werchracie dla albertynów i w Bruśnie dla albertynek
34. Jaka późniejsza błogosławiona pochodząca spod Lubaczowa była najbliższą
współpracowniczką Brata Alberta?
Siostra Bernadeta Jabłońska
35. Co było przyczyną śmierci Chmielowskiego?
Rak żołądka
36. Podpisz wybrane obrazy Chmielowskiego

