Antek – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Antek był chłopcem zamieszkującym wieś nad Wisłą. Od najmłodszych lat musiał on
pomagać swojej rodzinie. Początkowo zajmował się siostrą, następnie przydzielono mu zadanie
wypasu świń. Antka jednak interesowały widoczny na horyzoncie wiatrak i nie dopilnował świń.
Zaciekawiony chłopiec odbył podróż na drugą stronę Wisły. Dowiedziawszy się wszystkiego o
wiatraku i młynarzach, nie mógł przestać myśleć o tym, co zostało mu przekazane podczas
podróży. Czas umilało mu struganie różnego rodzaju kształtów z drewna.
Pasja chłopca była jednak przyczyną zmartwień rodziny. Antek nieostrożnie wykonywał
swoje obowiązki, w przeciwieństwie do swojej siostry Rozalki, nie był przydatny dla rodziny.
Wdowa – matka Antka bardzo martwiła się o przyszłość syna. Niestety los przyniósł jej kolejne
zmartwienie.
Rozalka bardzo się rozchorowała. Wypróbowawszy wszelkie sposoby, wdowa poprosiła o
radę znachorkę. Ta poradziła wsadzić dziecko na trzy zdrowaśki do pieca. Mimo krzyków chorej
i protestów Antka, kobieta postąpiła zgodnie z zaleceniem. Martwa Rozalka została pochowana
trzy dni później.
Antek został wysłany do szkoły, choć matka nie była pewna swojej decyzji. Zapytywała
sąsiadów, szukając osoby, która potwierdzi, że w dobry sposób rozporządziła pieniędzmi. W
szkole chłopiec starał się wyróżnić – podczas nauki liter krzyknął najgłośniej ze wszystkich
dzieci głoskę „b”. Skarcony chłopiec nie rozumiał dlaczego został zbity. Mimo to, uczęszczał do
szkoły, gdzie musiał również pracować. Miał nadzieję, że tam dowie się jak budować wiatraki.
Chłopiec po raz kolejny został zbity. Nie trafiało do niego tłumaczenie nauczyciela o wyrazach,
które miały przywoływać przed oczy obraz danej rzeczy.
Po kolejnych nawołaniach do zapłaty czesnego, matka postanowiła dowiedzieć się, czy Antek
czegoś się nauczył. Okazało się, że wiedza chłopca nie powiększyła się. Antek żył w biedzie,
nieco pomagając matce w gospodarstwie.
Przyjaciel domu – Andrzej postarał się o to, by Antek miał możliwość nauki u Kowala. Chłopiec
opuścił dom i stawił się w nowym miejscu. Nie porzucił on jednak marzenia o budowaniu
wiatraków. Kowal często udawał się do pobliskiej karczmy by napić się wódki. Podczas jego
nieobecności pojawił się człowiek potrzebujący podkucia konia. Okazało się, że takie
umiejętności posiada Antek.
Bystrość chłopca została ukarana. Od tego czasu zajmował się on jedynie prostymi pracami
u Kowala. Trenował on swój talent rzeźbiarski, a jego figury cieszyły się zainteresowaniem ludzi.
Młody i przystojny Antek, pewnego dnia podczas modlitwy został potrącony przez Wójtową.
Spotkanie z kobietą sprawiło, że zaczął on dostrzegać swoją biedę. Zakochany w kobiecie
rozpoczął pracę, którą było rzeźbienie krzyżyka dla ukochanej. Jednak w tym czasie, powódź
zniszczyła pola należące do rodziny Antka. Chłopak nie chciał wyjazdu do miasta, do którego
zmuszała go sytuacja. Zdecydowano, że młodszy brat Antka – Wojtuś, zostanie pastuchem.
Antek podjął decyzję o wyruszeniu. Podczas mszy, niezwykle speszony, nie podarował krzyża
ukochanej, ale zawiesił go na gwoździu na ławce. Żegnany przez najbliższych, Antek wyruszył

do miasta w poszukiwaniu nauki oraz pracy.
Plan wydarzeń:
1. Dzieciństwo Antka.
2. Zaciekawienie wiatrakiem.
3. Podróż chłopca i poznanie prawdy o wiatrakach.
4. Rozkojarzenie i niefrasobliwość Antka.
5. Pomoc Rozalki.
6. Choroba i śmierć Rozalki.
7. Decyzja o oddaniu Antka do szkoły.
8. Porzucenie szkoły przez chłopca.
9. Rozpoczęcie pracy u Kowala.
10. Ukaranie talentu Antka.
11. Sprzedaż rzeźb.
12. Spotkanie Wójtowej podczas mszy.
13. Miłość Antka.
14. Rozpoczęcie prac nad krzyżykiem.
15. Zalanie pól.
16. Decyzja o opuszczeniu wsi przez chłopca.
17. Podarowanie krzyżyka Bogu.
18. Pożegnanie z najbliższymi.
19. Wyruszenie przez Antka w świat.

