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Temat: Świat przedstawiony w lekturze.
 Eric- Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”.

1. W  zeszycie przedmiotowym napisz krótką notatkę biograficzną  na temat 
autora lektury  Erica- Emmanuela Schmitta.
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      2. Pracę z lekturą zaczynamy od omówienia przedmowy autora – „Podróż Oskara
do Polski”, który jest swego rodzaju listem pisarza do polskich czytelników. Po 
przeczytaniu przedmowy wymień  powody i sytuacje, które zainspirowały 
Schmitta do napisania książki.

PRZEDMOWA 
PODRÓŻ OSKARA DO POLSKI

Przedmowa podróż Oskara do Polski. Dopiero mały dziesięcioletni chłopiec Oskar 
sprawił, że odkryłem Polskę. Nie uprzedzając mnie, wkrótce po zrobieniu 
pierwszych kroków we Francji, ukryty między kartami książki, pojechał do kraju 
Chopina, gdzie w słowiańskim języku rozmawiał ze swoją przyjaciółką panią Różą i
gdzie podbił serca wielu ludzi. Z początku trudno mi było uwierzyć, że udała mu 
się taka sztuczka. Jednak zarówno w Paryżu, jak i w Brukseli spotykałem coraz 
więcej Polaków wywodzących się z różnych środowisk dyplomatów, robotników, 
artystów którzy mówili mi o Oskarze. Niektórzy wspominali też o wielkiej 
pływaczce, mistrzyni olimpijskiej, która po igrzyskach oświadczyła, że lektura 
„Oskara i pani Róży” skłoniła ją do podjęcia działań na rzecz chorych dzieci. 



 Posłuchałem więc rady Oskara i sam udałem się do Polski, gdzie zastałem 
społeczeństwo młode, dynamiczne, pełne optymizmu i chęci życia w 
przeciwieństwie do tego, co sobie głupio wyobrażałem. Chociaż nie rozumiałem ani
słowa z języka, w którym pisał Miłosz, szybko poczułem się swojsko, odnajdując 
swój duchowy świat, świat, w którym inteligencja nie wyklucza posiadania serca, 
gdzie myśl łączy się z uczuciem, gdzie wrażliwość nie jest postrzegana jako 
wada, lecz jako zaleta, świat, z którego Bóg nie wyjechał w podróż służbową. 
Oskar podarował mi Wasz kraj. Od tej pory często go odwiedzam. To tylko 
jedno z dobroczynnych działań Oskara. Zawdzięczam mu też wiele innych rzeczy.
Kiedy byłem mały, podobnie jak on często bywałem w szpitalach. Nie dlatego, 
żebym chorował, po prostu towarzyszyłem ojcu, który był kinezyterapeutą i 
pracował w klinikach pediatrycznych, zakładach dla upośledzonych ruchowo i 
neurologicznie oraz w ośrodkach dla głuchoniemych dzieci. Razem z ojcem 
odbierałem szczególną edukację: obracałem się w środowisku, gdzie choroba 
uchodziła za coś zwyczajnego, a zdrowie za coś nadzwyczajnego, w świecie, gdzie
niektórzy pensjonariusze znikali nie dlatego, że wrócili do domu, lecz dlatego, że 
zabrała ich choroba.

A) Wymień  powody i sytuacje, które zainspirowały Schmitta do napisania książki:
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B)  Określ czas i miejsca rozgrywających się wydarzeń:

• CZAS AKCJI-................................................................................................

• MIEJSCA AKCJI..........................................................................................

C) Wymień bohaterów lektury i przedstaw ich:
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Powodzenia!


