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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Czy życie jest zadaniem? W pewnym sensie można tak powiedzieć. Więc co przed nami 

stawia? Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że to my przejmujemy kontrolę i 

odpowiedzialność za nasze życie i jego rozwój. Pamiętajmy także, że życie jest darem od Boga. 

Powinniśmy więc bronić go najlepiej jak potrafimy. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. E.E. Schmitt, Oskar i pani Róża, wyd. Znak, Kraków 2011, s.66. 

Wstęp 

Oskar i pani Róża to nowela autorstwa Erica-Emmanuela Schmitta opowiadająca o chłopcu 

umierającym na białaczkę i jego przyjaźni z wolontariuszką, którą chłopiec nazywa „ciocią”. Pani 

Róża pozwala Oskarowi pogodzić się z nadchodzącą nieuchronnie śmiercią. Wymyśla dla Oskara 

zadanie, a mianowicie chłopiec ma przeżywać każdy kolejny dzień tak, jakby było to 10 lat. 

Dzięki temu w kilka dni przeżyje całe życie. Każdego dnia będzie też pisać list do Boga. Ma w 

nim opisać swoje wątpliwości i doświadczenia życiowe.  

Książka porusza niezwykle trudne problemy jak wiara, życie i śmierć ale także przyjaźń i 

miłość. 

Cytat 

„Szanowny Panie Boże,  

Dzisiaj rano, o ósmej, powiedziałem Peggy Blue, że kocham ją, tylko ją i że nie 

wyobrażam sobie życia bez niej. Rozpłakała się, wyznała, że zdejmuję jej z serca wielki ciężar, bo 

ona też kocha tylko mnie i na pewno już nigdy nikogo nie znajdzie, zwłaszcza teraz, kiedy jest 

różowa. Wtedy, ciekawa rzecz, zaczęliśmy oboje płakać, ale to było bardzo przyjemne. Fajne jest 

życie we dwoje. Szczególnie po pięćdziesiątce, kiedy ma się za sobą różne przejścia.” 

Podsumowanie 

Przytoczony cytat ukazuje nam, w oczach umierającego dziecka, jak ważne i przyjemne 

może być życie. Człowiek nie tworzy życia. On nim zarządza. I właśnie mały Oskar robi to, 

wiedząc jak mało czasu mu zostało. Poznaje zalety wspólnego życia, i wielką siłę miłości. 
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3.2.2. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1999, s. 205. 

Wstęp 

Powieść Aleksandra Kamińskiego powstała  w 1943 roku. Opowiada historię działalności 

grupy harcerzy, należących do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Jest to opowieść o 

przyjaźni, o młodych ludziach i ich walce z okupantem. Książka powstała na podstawie 

autentycznych wydarzeń, które Aleksander Kamiński usłyszał od jednego z harcerzy – Tadeusza 

Zawadzkiego „Zośki”. Kamienie na szaniec były najgłośniejszą książką okupowanej Warszawy. 

Została przyjęta z wielkim entuzjazmem prze młodzież i po dziś dzień uczy nas co to jest 

prawdziwa przyjaźń, braterstwo i poświęcenie dla dobra ukochanej ojczyzny. 

Cytat 

„…Nie o tym właściwie chciałem powiedzieć. Chciałem, abyśmy wszyscy rozumieli rzecz 

ważną: ciąży na nas obowiązek wobec Rudego i Alka. Byli to tacy ludzie, że życiem swoim 

wskazywali kierunek. Musimy ich uwiecznić idąc ich śladami i postacie ich traktując jako wzory.” 

Podsumowanie 

W słowach Zośki odnajdujemy wspomnienie o poległych przyjaciołach. Mamy tu także 

pouczenie aby iść ich śladami. Ich życie pokazuje nam kierunek, w którym powinniśmy podążać. 

To jest dla nas zadanie na przyszłość. 


