Awantura o Basię – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Podróżująca pociągiem mama Basi ginie w nieszczęśliwym wypadku. Jej ostatnią wolą jest
przekazanie dziecka pod adres, który podała, konając. Doktor Budzisz to osoba, która przez
pewien czas zajmuje się pięciolatką. Postanawia on wypełnić wolę umierającej kobiety i wraz ze
swoją małżonką wyprawia dziecko w podróż. Mała Basia rusza pociągiem w nowe, nieznane
miejsce.
Sytuacja dziecka wzbudza wiele emocji. Współpasażerowie gotowi są wypowiedzieć się na
temat losów dziewczynki, która nie wiadomo czy zostanie odebrana przez swoich krewnych.
Samotnie podróżujące dziecko staje się przedmiotem debaty. Punktem zapalnym staje się
nawet zakupione dla niej mleko, które niefortunnie upuszcza. W skutek tego wypadku adres na
podarowanej jej kartce staje się nieczytelny. Dziecko dociera do Warszawy. Współpasażerowie
przestają interesować się losem dziewczynki. Jedyną osobą, która zdaje się być przejęta
przyszłością dziecka jest Antoni Walicki, za którym Basia chowała się podczas drogi.
Mężczyzna zdawał się nie mieć wyjścia. Po dziecko nikt nie przyszedł, dla tego też mała Basia
została zabrana do mieszkania, które aktor dzielił razem z kolegą. Dziewczynka zostaje ułożona
do snu przez przypadkowych opiekunów. Ci zaś w mozole starają się odgadnąć napis
zamieszczony na zamokniętej karteczce.
Aktor wraz z przyjacielem dostarcza Basię do Stanisława Olszowskiego. Mężczyzna zadziwiony
jest obecnością dziecka. Po raz kolejny ktoś czuje się odpowiedzialny za dziewczynkę. Mimo,
że nie jest jej krewnym, mężczyzna postanawia zaopiekować się Basią. Dziewczynka przebywa
u niego miesiąc.
Dziewczynka i jej opiekun są bardzo szczęśliwi. Okazuje się jednak, że ktoś poszukuje małej
Basi. Jasnym staje się, że dziewczynka miała dotrzeć do Stanisławy Olszańskiej. Kobieta ta
była przyjaciółką zmarłej matki dziewczynki. Zamieszkuje ona u swojej babki pani Tańskiej. W
poszukiwania dziewczynki zaangażowana jest także pani Budziszowa. Pełne złych przeczuć
kobiety udają się do mieszkania pana Olszowskiego.
Gdy tam docierają, mężczyzna, odmawia oddania dziewczynki pod opiekę kobiet. Nie potrafi
sobie wyobrazić życia bez małej Basi. Postanowieniem jest zatem wspólne wychowanie
dziecka. Podzieliwszy czas przebywania z małą na miesiące parzyste oraz nieparzyste strony
dochodzą do porozumienia.
Dziewczynka otoczona jest staranną opieką. Uczy się nowych rzeczy, a także ma okazję
zawitać w teatrze gdzie spotyka swego starego przyjaciela, który udzielił jej pomocy w pociągu.
Mała Basia rozchorowuje się. Poważna choroba dziewczynki powoduje, że jej opiekunowie
wkrótce się pobierają.
Dziewczynka ma znowu dwoje rodziców. Niedługo potem w jej życiu pojawia się także kolejny
towarzysz – braciszek. Pozostali opiekunowie Basi są nadal przez nią odwiedzani. Dziewczynka
lubi także swoje koleżanki, którym hojnie daruje rzeczy pana Olszowskiego, a także umożliwia
spotkanie z pisarzem.
Basia nie wie nic o losie swojego ojca. Złośliwy przytyk jednej z koleżanek powoduje, że
zaczyna ją to żywo interesować. Dziewczynka dowiaduje się o podróżach ojca oraz o jego
śmierci. W międzyczasie dziewczynka odwiedza także grób matki. Ogromną przykrością, która
ją spotyka jest śmierć pana Walickiego, jej opiekuna z pociągu.

Basie spotyka wielkie zaskoczenie. Okazuje się, że posiada ona rodzinę we Francji, która
zostawiła jej pewną kwotę pieniędzy. Jeszcze większą niespodzianką okazuje się wiadomość o
tym, że ojciec Basi mógł zostać odnaleziony. Pożegnawszy się z przyjaciółmi, dziewczyna
wyrusza w podróż.
Dziewczyna po kontakcie z przyjacielem swojego taty, podejmuje wszelkie kroki, które
pozwalają na przywiezienie mężczyzny do niej. Okazuje się, że przeżył on, pozbawiony pamięci
i zamieszkuje Amerykę Południową.
Dziewczyna czule zajmuje się swoim tatą. Stara się do niego mówić, walczy o to, by mężczyzna
zaczął ją rozpoznawać. Wie, że ma szansę i powinna walczyć o to, by jej ojciec znów stał się w
pełni sprawnym mężczyzną. Mężczyzna okazuje jej uczucia i czyni postępy. Basia, razem ze
swoim rodzicem powraca do Warszawy. To tam następuje przełom. Stary geograf, który kiedyś
opowiedział jej o wyprawie ojca, spotyka się ze swym uczniem. Ten zaś odzyskuje pamięć.
Basia może znowu wieść życie takie jak przed wyjazdem, kontynuuje naukę, a część majątku
przeznacza na szczytny cel. Także i jej bliscy, opiekunowie są szczęśliwi.
Plan wydarzeń
1. Śmierć matki Basi.
2. Opieka doktora nad Basią.
3. Wyprawa do Warszawy.
4. Przygarnięcie dziewczynki przez aktora.
5. Zamieszkanie dziewczynki u pisarza.
6. Poszukiwania dziewczynki przez Stasię.
7. Ustalenie reguł opieki nad dzieckiem.
8. Choroba Basi.
9. Ślub opiekunów Basi.
10. Spotkanie autorskie z koleżankami dziewczynki.
11. Poznanie historii ojca.
12. Śmierć aktora Walickiego.
13. Wiadomość o majątku Basi.
14. Wiadomość o ojcu.
15. Spotkanie z ojcem.
16. Opieka nad mężczyzną.

17. Spotkanie z geografem.
18. Przywrócenie pamięci Bzowskiemu.
19. Radość Basi.
20. Szczęście opiekunów dziewczynki.
21. Powrót do szkoły.

