
Książki, które warto przeczytać! 

„Oskar i pani Róża” – Eric-Emmanuel Schmitt 

 

W Światowym Dniu Książki chciałam polecić Wam do przeczytania jedną z najpiękniejszych 

powieści znakomitego francuskiego pisarza Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar i pani Róża” 

/od 10 lat/. Autor porusza w książce bardzo trudny temat, a mianowicie chorobę i śmierć 

dziecka. Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki. Wtedy na jego 

drodze staje niezwykła pani Róża, była zapaśniczka, szpitalna wolontariuszka, która potrafi 

znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Między tą dwójką bohaterów zawiązuje się niezwykła 

przyjaźń, która sprawia, że oboje stają się zupełnie innymi ludźmi. Pani Róża jest bezcennym 

darem dla Oskara, jest jego przewodnikiem po trudnym świecie dorosłości, ale również i on 

swoją obecnością w życiu opiekunki wnosi w nie bardzo wiele, czego potwierdzeniem są 

słowa, które kobieta pisze w ostatnim liście do Boga: „Dziękuję Ci, że dałeś mi poznać 

Oskara … Dzięki niemu śmiałam się i przeżywałam radości … Jestem przepełniona miłością 

… dał mi jej tyle, że starczy na wszystkie następne lata”.  

Pani Róża przekazuje Oskarowi również bezcenny skarb, jakim jest dar wiary w Boga. 

Staje się rzecz niesamowita. Oskar, który do tej pory nic nie słyszał o Bogu, staje się jego 

przyjacielem i zaczyna pisać do niego listy jak do swojego dobrego kolegi.  

Uważam, że każdy powinien przeczytać tę książkę, żeby docenić wartość swojego 

życia, żeby zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o tym, co jest dla nas najważniejsze i nie tracić 

czasu na nic nie znaczące drobiazgi. Bo życie jest jedno, jest ono kruche i dane jest nam tylko 

na jakiś czas /zdarza się, że bardzo krótki/, o czym często zapominamy.  

Być może nie obejdzie się bez łez przy czytaniu, ale będą to łzy piękne, wzruszające, 

tak jak piękna jest osobowość pani Róży, która uświadamia nam jak jeden przypadkowo 

spotkany człowiek może odmienić nasze życie.  

Piękno róż rozdawanych w Dniu Święta Książki skojarzyło mi się z piękną duszą 

opiekunki szpitalnej o imieniu Róża. 

Polecam! 

 

 

 


