
 
 
 
 KsiąŜka pt. „ Oskar i Pani RóŜa” to wspaniała powieść znakomitego pisarza Erica – 
Emmanuela Schmitta. To lektura przeznaczona zarówno dla młodzieŜy jak i dorosłych. 
 KsiąŜka w zadziwiający sposób przedstawia, powoli kończące się Ŝycie Oskara i 
przygotowanie na nadchodzącą śmierć.  
 KsiąŜka opowiada o dziesięcioletnim chłopcu, który ma na imię Oskar i choruje na 
białaczkę. Jest to nieuleczalna choroba, a głównemu bohaterowi pozostaje dwanaście dni 
Ŝycia. Według chłopca Ŝycie traci sens. Obwinia się o to, iŜ to z jego winy nie powiodła się 
operacja. Nie ufa rodzicom i nie chce się z  nimi widywać. Pewnego dnia w szpitalu zauwaŜa 
go Pani RóŜa – wolontariuszka. Pomaga ona mu w odzyskaniu zaufania do rodziców i całego 
otoczenia. Wspiera go w  pozytywnym  patrzeniu na świat, który jest taki bezwzględny . Pani 
RóŜa to ciepła i sympatyczna  postać, która  w te  ostanie dni Ŝycia, była bardzo potrzebna 
Oskarowi. Otacza chłopca „matczyną” opieką i doradza w kwestiach sercowych. Z pomocą 
wolontariuszki chłopiec zaczyna pisać listy do Boga. Opowiada w nich o swoich potyczkach, 
pierwszej miłości do Peggy Blue oraz innych chorych dzieciach.  
  KsiąŜka ta uczy nas doceniać kaŜdą chwilę, która jest nam dana, przyjmować 
zarówno to co jest dobre, jak równieŜ to co złe. Ukazane w niej cierpienie chłopca jest przez 
niego akceptowane godnie, co budzi szacunek i uznanie. Wielu ludzi na jego miejscu 
załamałoby się, lecz nie Oskar. 
 Jest to utwór niewątpliwie smutny  ze względu na chorobę chłopca. Doskonale 
wprowadza  w świat bohaterów i pozwala przeŜywać czytelnikowi  wraz z nimi  ich 
problemy.  
 „Oskar i Pani RóŜa” to tylko pozornie opowieść o małym chłopcu. Autor posłuŜył się 
dzieckiem, aby ukazać nam to co najwaŜniejsze w Ŝyciu. Przypomina, Ŝe ukrywając się przed 
samym sobą i przed światem niczego nie osiągniemy. 
  Czytając tę powieść moŜemy spojrzeć na świat oczami dziecka, które kaŜdego dnia 
patrzy na świat jakby oglądało go po raz pierwszy.   
 KsiąŜka pisana jest językiem prostym i zrozumiałym dla kaŜdego czytelnika. 
 Utwór, którego autorem jest Eric – Emmanuel  Schmitt oceniam jako bardzo 
wartościowy. Myślę, Ŝe kaŜdy kto po niego sięgnie i zagłębi się w problematykę, wyciągnie 
pewne refleksje dotyczące Ŝycia i tego co  nas otacza. Ja sama po jej przeczytaniu, 
przekonałam się, Ŝe Ŝycie jest darem, który  naleŜy wykorzystać w dobry sposób. NaleŜy 
pokonywać problemy i doceniać kaŜdy dzień, który jest nam dany.  „ śyjmy tak, jakby kaŜdy 
dzień miałby być naszym ostatnim dniem” – te słowa będą od dziś moim mottem Ŝyciowym. 
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