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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Rozwój duchowy ma na celu przede wszystkim zgłębienie i zrozumienie praktykowanej 

religii. Odpowiada na istotne pytanie czym jest religia a czym jest wiara. To także poszukiwanie, 

lub odnalezienie siebie w relacji z Bogiem.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. E.E. Schmitt, Oskar i pani Róża, wyd. Znak, Kraków 2011, s.56. 

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 

„- Ludzie boją się umierać, bo odczuwają lęk przed nieznanym. Ale właśnie, co to jest 

nieznane? Proponuję ci, Oskarze, żebyś się nie bał, żebyś był ufny. Spójrz na twarz Pana Boga na 

krzyżu: znosi cierpienie fizyczne, ale nie cierpi duchowo, bo ufa. I nawet gwoździe już mu tak nie 

doskwierają. Powtarza sobie: boli mnie, ale nie ma w tym nic złego. To są korzyści, które przynosi 

wiara. I to właśnie chciałam ci pokazać. 

- O.K., ciociu Różo, jak będę miał pietra, zmuszę się, żeby wierzyć.  

Pocałowała mnie. Ostatecznie dobrze czuliśmy się w tym pustym kościele z Tobą, Boże, 

który wyglądałeś tak spokojnie.” 

Podsumowanie 

W przytoczonym cytacie odnajdziemy wartość rozwoju duchowego. To właśnie Oskar, tak 

ciężko doświadczony przez życie, przybliża nam ideę tej wartości. Oczywiście nie jest sam w tych 

rozważaniach. Prowadzony jest wprawną ręka pani Róży, która posiada bardzo dużą wiedzę na 
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temat rozwoju duchowego. 

 

 

  


