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Justyna Kubiak 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie 

 

 

OJCIEC W BIBLIOTECE 
impreza w szkolnej bibliotece z okazji Dnia Ojca  

(spotkanie ojców i dzieci ze szkoły podstawowej) 

 

Cele: 

 uczczenie 100 rocznicy urodzin Czesława Miłosza oraz wpisanie się w obchody 

Roku Miłosza, przybliżenie twórczości poety 

 rozwijanie zainteresowania czytelnictwem, szczególnie poezją 

 uwrażliwianie na piękno języka poetyckiego, 

 inspirowanie do własnej twórczości 

 zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym ojców z dziećmi 

 

1. Przywitanie zebranych, złożenie życzeń zebranym ojcom. Otwarcie wystawy prac 

plastycznych „Mój ojciec” 

2. Słowo wstępne nauczyciela bibliotekarza – na temat Roku Czesława Miłosza jako 

powodu do wspólnego spotkania – informacje o biografii poety. (Spotkaniu 

towarzyszy gazetka o poecie) Przedstawienie motta wieczoru: „Zdradzę Wam 

tajemnicę: nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna. Czytamy ją, bo należymy do 

gatunku ludzkiego a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo, finanse czy 

technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości” (John 

Keating „Stowarzyszenie umarłych poetów”) 

3. Recytacja wiersza „Ojciec w bibliotece” (jedno z dzieci) 

 
Czesław Miłosz: Ojciec w bibliotece 
 
Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone 
Włosy, na które słońce z okna pada. 
I ojciec jasną ma z puchu koronę, 
Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada. 
 
Szata wzorzysta jak na czarodzieju, 
Zaklęcia głosem przyciszonym mruczy. 
Jakie są dziwy, co w księdze się dzieją, 
Dowie się, kogo Bóg czarów nauczy. 

 

4. Swobodna rozmowa z zebranymi na temat ulubionych książek (np. z dzieciństwa), 

zaproponowanie, by któryś z ojców przeczytał głośno zebranym fragment ulubionej w 

dzieciństwie książki. Prośba do dziecka, aby zrobił zdjęcie swojemu czytającemu 

Tacie. Jeśli będzie więcej chętnych, powtarzamy te sytuacje. 

5. Zaprezentowanie przez recytatorów innych wierszy Cz. Miłosza (np. „Schody”, 

„Obrazki”, „Przypowieść o maku”,” „Ojciec objaśnia”, „Z okna”, „Przy piwoniach” – 

jeśli się uda zachęcenie ojców do głośnego odczytania wierszy.) 

W międzyczasie drukujemy zrobione ojcom podczas czytania zdjęcia. 

 

6. Prezentacja prób literackich dzieci – na temat „Mój Tato” 

 

7. Poproszenie zebranych, aby w zespołach (tato+ dziecko lub dzieci) wykonali ilustrację 

do wylosowanego lub wybranego wiersza Cz. Miłosza. 
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Na koniec wyeksponowanie prac wraz z wierszami na dużej tablicy. Jako ilustracje do 

wiersza „Ojciec w bibliotece” wieszamy zdjęcia zrobione podczas czytania przez 

obecnych na imprezie. Wręczenie pamiątkowych dyplomów. Prośba od dzieci  

i bibliotekarza do ojców, aby nie zaniechali wspólnego z dziećmi czytania, rozmawiania  

o książkach, rysowania itp., bo przecież „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 

umiał”, „Niedaleko pada jabłko od jabłoni” itd. 

 

Inne wykorzystane utwory: 

 

Schody 
 

Żółte, skrzypiące i pachnące pastą 

Stopnie są wąskie – kto idzie przy ścianie, 

Może bucikiem celować spiczasto, 

A przy poręczy noga ledwie stanie. 

 

Łeb dzika żyje, ogromny na cieniu. 

Najpierw kły tylko, potem się wydłuża 

I ryjem wodzi, węsząc, po sklepieniu, 

A światło w drżących rozpływa się kurzach. 

 

Matka w dół płomień migotliwy niesie. 

Schodzi wysoka, sznurem przepasana. 

Jej cień do cienia dziczej głowy pnie się. 

Tak z groźnym zwierzem mocuje się sama. 

 

Obrazki 
 

Otwarta książka. Mól rozchwianym lotem 

Leci nad mknącym w kurzawie rydwanem. 

Dotknięty, spada prósząc pyłem złotym 

Na greckie szyki w mieście zdobywanym. 

 

Toczy się rydwan, o kamienne płyty 

Uderza głowa, wloką bohatera, 

A mól, do karty klaśnięciem przybity, 

Na jego ciele, trzepiąc się, umiera. 

 

Tymczasem niebo chmurzy się, grom bije, 

Nawy od skały uciekają w morze. 

A obok woły gną pod jarzmem szyje 

I nagi rolnik grunt na brzegu orze. 

 

Z okna 
 

Za polem, lasem i za drugim polem 

Ogromna woda białym lustrem lśni się. 

A na niej ziemia złotawym podolem 

Nurza się w morzu jak tulipan w misie. 
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Ojciec powiada, że to Europa. 

W dnie jasne całą widać jak na dłoni, 

Dymiącą jeszcze po wielu potopach, 

Mieszkanie ludzi, psów, kotów i koni. 

 

Miast kolorowych iskrzą się tam wieże, 

Jak nitki srebra plotą się strumienie 

I gór księżyce, niby gęsie pierze 

To tu, to ówdzie zaściełają ziemię. 

 

 

Ojciec objaśnia 
 

„Tam, gdzie ten promień równiny dotyka 

I cień ucieka, jakby biegł naprawdę, 

Warszawa stoi, ze wszech stron odkryta, 

Miasto niestare, ale bardzo sławne. 

 

Dalej, gdzie z chmurki wiszą deszczu struny, 

Pod pagórkami z akacjowym gajem, 

To Praha. Nad nią zamek widać cudny, 

Wsparty na górze starym obyczajem. 

 

To, co krainę białą pianą dzieli, 

To Alpy. Czarność – to są lasy jodły. 

Za nimi, w słońca żółtego kąpieli 

Italia leży niby talerz modry. 

 

Z pięknych miast, których wznosi się tam wiele, 

Rzym rozpoznacie, chrześcijaństwa stolicę, 

Po tych okrągłych dachach na kościele, 

Czyli świętego Piotra bazylice. 

 

A tam, na północ, za morską zatoką, 

Gdzie mgły niebieskiej chwieje się równina, 

Paryż chce wieży towarzyszyć krokom 

I stado mostów ponad rzeką wspina. 

 

I inne miasta Paryżowi wtórzą 

Szkłem ozdobione, okute żelazem. 

Ale na dzisiaj byłoby za dużo. 

Resztę opowiem kiedyś innym razem”. 

 

Przypowieść o maku 
 

Na ziarnku maku stoi mały dom, 

Pieski szczekają na księżyc makowy 

I nigdy jeszcze tym makowym psom, 

Że jest świat większy, nie przyszło do głowy. 
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Ziemia to ziarnko – naprawdę nie więcej, 

A inne ziarnka – planety i gwiazdy. 

A choć ich będzie chyba sto tysięcy, 

Domek z ogrodem może stać na każdej. 

 

Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie, 

Dzieci biegają i mak się kołysze. 

A wieczorami, o księżyca wschodzie 

Psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej. 

 

Przy piwoniach 
 

Piwonie kwitną, białe i różowe, 

A w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, 

Gromady żuczków prowadzą rozmowę, 

Bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. 

 

Matka nad klombem z piwoniami staje, 

Sięga po jedną i płatki rozchyla, 

I długo patrzy w piwoniowe kraje, 

Dla których rokiem bywa jedna chwila. 

 

Potem kwiat puszcza i, co sama myśli, 

Głośno i dzieciom, i sobie powtarza. 

A wiatr kołysze zielonymi liśćmi 

I cętki światła biegają po twarzach. 

 

Wiersze pochodzą ze zbioru Cz. Miłosz, „Wiersze”, Wydawnictwo Literackie Kraków, 

Wrocław 1985 

 

Orientacyjny kosztorys: 

 

Papier do rysowania, wykonania gazetek i na pamiątkowe dyplomy – ok. 50 zł 

Skromny poczęstunek (rzecz dzieje się w bibliotece!) – paluszki, cukierki, orzeszki – ok. 50 zł 

W miarę możliwości zakup nowego tomiku wierszy Cz. Miłosza. (Mamy tylko jeden zbiór w 

nie najlepszym stanie) – ok. 50 zł  

Razem ok. 150 zł 

 

 

 

Impreza odbędzie się w czerwcu 2011 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców 

Polskiego Morza w Lesznie. 

 

 


