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Autor: Agata Łucja Bazak, diecezja sandomierska 

 

Poziom nauczania: 

 Szkoła podstawowa, klasy III-IV. 

 

Wiodące cele katechetyczne: 

 Poznanie życia świętego Alberta. 

 Ukazanie potrzeby niesienia pomocy ludziom słabym, opuszczonym, niechcianym, 

bezdomnym.  

 

Szczegółowe cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia ucznia): 
 

1. WIEDZA 

 U. pamięta najważniejsze wydarzenia z życia świętego Alberta. 

 U. rozumie problem ludzi ubogich i samotnych. 

 U. wie dlaczego należy realizować w swoim życiu przykazanie miłości. 

 

2. UMIEJĘTNOŚCI 

 U. potrafi opowiedzieć o życiu świętego Alberta. 

 U. dostrzega potrzebę niesienia pomocy osobom biednym i opuszczonym. 

 

3. POSTAWY 

 U. jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi. 

 U. umie dzielić się z innymi tym co ma. 

 U. stara się realizować w swoim życiu przykazanie miłości. 

 

Procedury osiągania celów: 

1. Modlitwa. 

2. Praca z tekstem biblijnym. 

3. Medytacja obrazów. 

4. Rozmowa kierowana. 

5. Metoda „pilot”. 

 

Środki dydaktyczne: 

1. Pismo święte. 

2. Obrazy świętego Alberta pracującego wśród potrzebujących. 

3. Piloty (kartki) przedstawiające kalendarium życia świętego Alberta. 

4. Karty prac dla uczniów. 

5. Serca wycięte z kartonu. 

 

 

WPROWADZENIE 

 

Powitanie i modlitwa. 

 

 Poznamy dziś osobę, która swoje życie poświęciła w służbie drugiemu człowiekowi, 

opuszczonemu, ubogiemu, bezdomnemu. 

 



PODANIE PRAWDY 

 

K. umieszcza na tablicy planszę z tekstem: 

 

 Pan Jezus powiedział.: „WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH 

BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI” (Mt. 15, 40). 

 

-Co według was oznaczają te słowa? 

-Kto to jest „brat najmniejszy”? 

-W jaki sposób możemy wypełniać słowa Pana Jezusa? 

 

POGŁĘBIENIE 

 

Przyjrzymy się dziś osobie, która w sposób szczególny wypełniała powyższe słowa 

Pana Jezusa. Przyjrzymy się drodze do świętości brata Alberta – Adama Chmielowskiego. 

 

K. umieszcza na tablicy obrazy świętego Alberta Chmielowskiego wśród potrzebujących i 

ubogich. Następnie przy pomocy pilotów czyli pytań i odpowiedzi przedstawiających 

wydarzenia życia świętego Alberta prezentuje najważniejsze wydarzenia z jego życia. 

Następnie piloty rozdaje wybranym uczniom, którzy odczytują je na przemian: pytanie – 

odpowiedź (załącznik nr 1). 

 

ZASTOSOWANIE 

 

-Jaką lekcję dziś daje nam święty Albert? 

-Czego uczy nas święty Albert? 

-Co było najważniejsze w życiu świętego Alberta? 

-W jaki sposób my możemy realizować przykazanie miłości w swoim życiu? 

 

 Święty Albert – Adam Chmielowski był dobrze zapowiadającym się malarzem, 

przyjaźnił się z największymi artystami swoich czasów: Gierymskim, Tytusem Chełmońskim, 

Leonem Wyczółkowskim, był także bliskim znajomym Heleny Modrzejewskiej i Henryka 

Sienkiewicza, wyrzekł się jednak wszystkiego i oddał się całkowicie najbiedniejszym. Był 

„jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, 

nakarmić się”. 

 

POWTÓRZENIE 

 

Zapis do zeszytu. Uczniowie uzupełniają zdanie: (załącznik nr 2). 

 

Życie świętego Alberta – Adama Chmielowskiego nauczyło mnie 

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

K. rozdaje serca wycięte z kartonu, na których uczniowie mają za zadanie wpisywać dobre 

uczynki. 

 

Modlitwa: Święty Albercie módl się za nami. 



Załącznik nr 1 

 

Kalendarium życia świętego Alberta – Adama Chmielowskiego 

 

1. Gdzie i kiedy urodził się święty Albert? 

 

1. Święty Albert urodził się 20 sierpnia 1845 

r. w Igołomi pod Krakowem. 

2. Jakie imiona otrzymał święty Albert od 

   rodziców na chrzcie świętym? 

2. Od rodziców na chrzcie świętym otrzymał 

imiona: Adam, Hilary. 

3. Co wydarzyło się w jego młodzieńczym 

życiu? 

3. W dzieciństwie stracił rodziców.                             

W młodości zaś podjął wymarzone studia 

malarskie. Kształcił się w Petersburgu                              

i Warszawie. Uczestniczył także w powstaniu 

styczniowym, gdzie został ranny i stracił 

nogę. Później wyjechał na studia do Paryża                              

i Monachium. Po powrocie był już zaliczany 

do wybitnych malarzy. 

4. Kiedy święty Albert usłyszał pierwsze 

wezwanie do życia zakonnego? 

4. Pierwsze wezwanie do życia zakonnego 

usłyszał po powrocie z Monachium w 1874 r. 

5. Kiedy święty Albert został zakonnikiem? 5. Święty Albert w 1880 r. wstąpił do 

zgromadzenia Jezuitów, jednak wówczas nie 

zrezygnował z malarstwa. Nadal malował. 

6. Kiedy i dlaczego święty Albert odszedł ze 

zgromadzenia Jezuitów? 

6. Święty Albert w 1881 r. opuścił 

zgromadzenie Jezuitów z powodu depresji. 

7. Co zrobił po opuszczeniu Jezuitów? 7. Zainteresował się III Zakonem świętego 

Franciszka. W 1887 r. przyjął habit i regułę 

franciszkańską, a w 1888 r., jako brat Albert 

złożył śluby zakonne. Wtedy to jego 

pracownia malarska w Krakowie stała się 

przytułkiem dla nędzarzy. 

8. Jakie nowe zgromadzenia powołał święty 

Albert i czym się one zajmowały? 

8. Święty Albert powołał do życia dwie 

wspólnoty zakonne: Braci (Albertyni) i Sióstr 

(Albertynki) posługujące ubogim. 

9. Kiedy brat Albert zainicjował swoje 

wielkie dzieło społeczne i na czym ono 

polegało? 

9. Około 1888 r. od władz w Krakowie 

uzyskał pozwolenie na prowadzenie tzw. 

ogrzewalni miejskich, przytulisk dla 

bezrobotnych. Założył je nie tylko w 

Krakowie, ale i w innych miastach. 

Organizował także domy dla sierot, kalek, 

starców i nieuleczalnie chorych. Wśród tych 

ludzi zamieszkał, sam dla nich gotował i 

zbierał pieniądze żebrząc na ulicach Krakowa. 

10. Jak ludzie przyjmowali posługę świętego 

Alberta wśród ubogich i chorych? 

10. Wielu na początku uważało świętego 

Alberta za „wariata”, ale później 

przekonywali się, że dzięki jego działalności 

w mieście spadała przestępczość. 

11. Kiedy zmarł święty Albert? 11. Święty Albert zmarł 25 grudnia 1926 r.                   

w opinii świętości. 

12. Jak go nazwano po śmierci? 

 

12. Świętego Alberta nazwano 

najpiękniejszym człowiekiem pokolenia, 

pierwszym tercjarzem Polski. W 1989 r. 

został włączony przez Papieża Jana Pawła II 

w poczet świętych. 



Załącznik nr 2  
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