ABC – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Joanna była młodą dziewczyną, po której na pierwszy rzut oka widać było strapienie. Kobieta
wyglądała biednie i żyła też w nędzy. Nie potrafiła nie martwić się niczym jej rówieśnice.
Przejmowała się zarówno losem swoim, jak i swojego brata. Podczas prac domowych w swojej
małej izdebce, kobieta wpadła na pewien pomysł. Zmartwiona losem swoim i brata, który
zajmował się nisko płatną pracą biurową, znalazła odpowiednie dla siebie zajęcie.
Właścicielka magla, pani Rożnowska zaproponowała jej pracę nauczycielki. Miała kształcić jej
dwie wnuczki, a także ich kolegę. Kobieta była niezwykle przejęta pomysłem, choć jej brat
zapytał ją o małżeństwo, przypominając jej uczucie do doktora. Choć brata interesowały
jedynie zarobki, nie ostudził on zapału siostry.
Joanna organizowała lekcje nie tylko dla dziewczynek, ale i między innymi dla syna ślusarza.
Gromada dzieci dawała jej niezwykłą radość. Rodzice dzieci odpłacali się za jej poświęcenie
pedagogiczne jak tylko mogli, nawet ślusarz każdego dnia całował ją w dłoń by wyrazić swą
wdzięczność.
Pewnego dnia, Joanna musiała udać się do sądu. Okazało się, że działalność, którą prowadziła
była nielegalną. W jej sprawie zeznawała pani Rożnowska, która zapewniała o jak najlepszych
zamiarach nauczycielki. Zeznań udzielała również praczka, a także mularz. Joanna zapewniła o
swoich dobrych intencjach.
Brat Joanny wysłuchał wyroku – grzywna lub trzymiesięczne więzienie. Joanna była
przekonana, że jej los jest obojętnym bratu. Okazało się jednak, że wziął on pożyczkę na
rzecz siostry. W kuchni pojawiły się dzieci. Mieczysław przepędził ich. Joanna samotna w
kuchni, oddała się rozmyślaniom o biedzie, która znów stanie się ich udziałem. Jednak w kuchni
schowała się mała dziewczynka. Zaczęła powtarzać abecadło, którego nauczyła ją Joanna.
Mieczysław pozwolił by dziecko zostało, Joanna poprosiła jedynie o ściszenie głosu.
Plan wydarzeń
1. Strapienia Joanny.
2. Poszukiwanie odpowiedniego zajęcia.
3. Rozpoczęcie pracy nauczycielki.
4. Sukcesy pedagogiczne dziewczyny.
5. Wezwanie Joanny przed sąd.
6. Proces i skazanie kobiety.
7. Pożyczka zaciągnięta przez brata.
8. Przepędzenie dzieci.
9. Ukrycie się małej dziewczynki.

