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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Śmierć i umieranie towarzyszy nam tak samo jak cud narodzin. Śmierć jest końcem pewnej 

drogi, tu na Ziemi. Człowiekowi trudno jest się oswoić z umieraniem. To nigdy nie jest łatwe, 

zwłaszcza jak odchodzi bliska osoba. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. E.E. Schmitt, Oskar i pani Róża, wyd. Znak, Kraków 2011, s. 84. 

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, 

  Sto dziesięć lat. To dużo. Chyba zaczynam umierać. 

                                                               Oskar.” 

Podsumowanie 

To krótki ale jakże wymowny cytat. To jedne z ostatnich wspomnień małego Oskara. 

Chłopiec odchodził w pełni świadomie. Jednak był spełniony. Przecież, dzięki pani Róży, przeżył 

110 cudownych lat. Oskar był przygotowany na własną śmierć i pojednał się z Bogiem. 

3.2.2. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1999, s. 184. 

Wstęp 

Powieść Aleksandra Kamińskiego powstała  w 1943 roku. Opowiada historię działalności 

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

„Alek gasł. Tracił przytomność. Rozumiał już, że gra jego życia dobiega końca. Rozumiał i 

nie przestawał się uśmiechać. Jakaż to wielka była gra”. 

Podsumowanie 

To krótki fragment z powieści Aleksandra Kamińskiego przedstawiający scenę odejścia 

jednego z bohaterów – Alka, postrzelonego w czasie Akcji pod Arsenałem. Mamy tu przykład 

bohaterskiej śmierci. Alek zdawał sobie sprawę, że już nikt nie jest w stanie mu pomóc. Umierał 

jednak nie ze strachem ale z uśmiechem na ustach. Był spełniony. Oddał życie za ukochaną 

ojczyznę. 

3.2.3. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1999, s. 191. 

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 

”Istotą każdego cierpienia jest to, że pożąda śmierci jak łaskawej i dobrej wybawicielki”. 

Podsumowanie 

Ten cytat to jakże wymowne słowa dotyczące cierpienia i umierania. Rzeczywiście jest tak, 

że cierpiący człowiek czasem sam domaga się śmierci aby już nie czuć bólu. Pamiętajmy jednak, 

że to nie my, ludzie, decydujemy o tym kto ma odejść z tego świata. Ta decyzja należy do Boga. 

 


