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ZBIERZ 24 PUZZLE 
I ZŁÓŻ W CAŁOŚĆ

Gwiazdka Bożego Narodzenia, 
Edward Gorazdowski,  
Elwiro Michał Andriolli. 
Rycinę można zobaczyć  
w czasopiśmie„Kłosy” z 1875 roku. 
Grafika pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Książąt Lubomirskich 
w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich.

Każdy z nas wyczekuje pierwszej gwiazdki, kiedy to zasiądzie z rodziną do wigilijnej wieczerzy,  
a pod choinką zobaczy wymarzone prezenty. To czas radości i miłości. 
Dla Adama Mickiewicza był to także dzień urodzin i imienin. Trzy powody do świętowania jednego 
dnia! Nic dziwnego, że w domu Mickiewiczów był to czas szczególny. 
Jak wspomina córka wieszcza, Maria, Adam Mickiewicz od rana był w świątecznym nastroju. 
Przygotowywał on gwiazdę z opłatka, którą zawieszano nad stołem (taką ozdobę nazywamy 
„światem”), a następnie zasiadał w fotelu przy kominku, gdzie przyjmował gości przybywających  
z życzeniami urodzinowymi. A tych gości było bez liku! 
O poranku życzeniami i podarkami obdarowywali go domownicy, a wśród nich dzieci, natomiast  
w ciągu dnia przyjaciele i znajomi spędzający święta w Paryżu, gdzie Adam mieszkał. Wieczorem, kiedy 
Mickiewiczowie siedzieli przy wigilijnym stole, tradycyjnie zasłanym siankiem, za drzwiami można było 
usłyszeć kolędę „W żłobie leży”. To byli goście, którzy powrócili, aby wspólnie świętować tę magiczną 
noc! „Wieczór kończył się ponczem, a jak było więcej gości i ożywienia, tańcami i polonezem, w którym 
ojciec występował, zawsze powtarzając, że to jedyny taniec tak piękny, poważny, dla każdego wieku 
stosowny” – wspominała po latach córka Adama Mickiewicza. 

I Wam także życzymy, aby ten czas świąteczny upłynął w atmosferze miłości  
i radości, tak jak u Mickiewiczów! 
Monika Nowak z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Organizator:

Partnerzy:

Pod choinką życzymy pięknych 
prezentów, a wśród nich wspaniałych 
książek!
Zespół redakcyjny Literackiego Kalendarza  
Adwentowego wraz z Partnerami

Niespodzianka:
bądź z nami w kontakcie  
na www.biblioteka.wroc.pl

Jeśli zabrałeś 24 karty naszego 
Kalendarza, to po wycięciu, ułożeniu 
i naklejeniu wszystkich 24 puzzli 
otrzymasz świąteczną kolorowankę. 

Poproś bliską osobę, by pomogła  
Ci sprawdzić, o kryje się pod kodem QR. 
Posłuchaj, kiedy będziesz kolorować 
kolędników!

24 grudnia 2020 roku
Wigilia Bożego Narodzenia
Imieniny obchodzą Adam i Ewa. To świąteczny dzień również 
dla tych, którzy obchodzą dzisiaj urodziny i imieniny!


