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„Nędzarz i Madame” 
 

Film o św. bracie Albercie Chmielowskim 

Po filmie spotkania z reżyserem Witoldem Ludwigiem i odtwórcami głównych 

ról. 

Temat rozmowy: 

“Życie – odnajdywanie swojej prawdziwej tożsamości w poświęceniu siebie dla drugiego 

człowieka i Ojczyzny” 

Film fabularny „Nędzarz i madame” ukazuje niepowtarzalne losy Adama Chmielowskiego, artysty-malarza, 

który – w poszukiwaniu wolności i szczęścia – poświęca wszystko, nawet za cenę ofiary z samego siebie. 

Buntownicza natura i niezgoda na zło sprawiają, że nie tylko ucieka fortelem z carskiej niewoli ukryty w 

trumnie, ale w chwilach największej sławy porzuca świat sztuki, aby „umrzeć dla świata” i oddać się służbie 

ludziom. Jego tragicznych losów dopełnia załamanie duchowe, wydalenie z zakonu jezuitów oraz zamknięcie w 

zakładzie dla umysłowo chorych. Wkrótce jednak powstaje, jak feniks z popiołów, a wówczas – oszalały z 

miłości do drugiego człowieka – powraca w wielkim stylu jako Brat Albert – przyszły święty. Epicką historię 

dopełniają jego przyjaciele – Helena Modrzejewska i Józef Chełmoński, najsłynniejsi artyści swojej epoki, ale i 

oni – każdy na swój tragiczny sposób – dojrzeją do świadomości, że najpiękniejszą sztuką jest sztuka pięknego 

życia. 

Trailer filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Jm5mLZA9lII 

Kupując bilet na film pomagasz w dalszym działaniu i rozwoju Radia BOBOLA! 

------- 

TERMINY POKAZÓW: 

• Bristol – Piątek, 04.03.2022, godz. 20:00 GMT 

Bristol Aquarium IMAX Cinema 

 

• Southampton – Sobota, 05.03.2022, godz. 19:30 GMT 

Polski Klub Southampton 

 

• Londyn – Niedziela, 06.03.2022, godz. 16:00 & 19:30 GMT 

POSK Hammersmith 

 

Więcej szczegółów i bilety – https://radio.bobola.church 

 

Zapraszają: Radio BOBOLA Foundation, POSK w Londynie, Parafia św. Andrzeja Boboli w Londynie, 

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bournemouth, Parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w 

Bristolu, Parafia pw. NMP Królowej Polski w Southampton. 

Patronat Honorowy: Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. 

Sponsorowi dziękujemy za pomoc finansową w organizacji: Dr Gryglicki & Crow – Rehabilitacja 

Funkcjonalna 

 

Informacje: Remigiusz Farbotko | +44 7944419767 | radio@stbobola.co.uk 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm5mLZA9lII
https://radio.bobola.church/

