Chłopcy z Placu Broni – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Opowieść rozpoczyna się w marcowy dzień, podczas jednej z lekcji. Uczniowie nie mogą
doczekać się momentu, w którym będą mogli wyjść do domu. Klasa przygotowywała się do
wyjścia. Chłopcy – Czonakosz oraz Boka przekazali sobie wiadomość o obowiązkowym
zebraniu, które miało się odbyć na Placu Broni. Po wyjściu ze szkoły Czele chciała zakupić
słodycze. Okazało się jednak, że ich cena uległa zmianie, dla tego też chłopiec próbował
negocjować ją ze sprzedawcą. Towarzyszący mu Gereb, poradził uderzenie kapeluszem w
stragan handlarza. Wymianę zdań przerwał Boka.
Chłopcy, razem z Czelem, który zakupił słodycze, ruszyli razem. Ich grupka powiększyła się o
Nemeczka, który opowiadał o „einstadzie”, który miał miejsce w dniu poprzednim. Chłopcu
odebrano kulki, którymi grał. Sprawcami byli bracia Pastorowie. Do grupki chłopców dołączył
także Czonakosz.
Po południu odbyło się spotkanie na Placu Broni. Było to miejsce zabaw chłopców, w
którym chętnie spotykali się razem po szkole. Skład drewna tam się znjadujący stanowił dla nich
niezwykłą atrakcję i pole do zabawy. Nemeczek – szeregowiec, obecny był na placu jako
pierwszy.
Wtedy wydarzyło się coś okropnego. Jedna z fortec została opanowana przez Feriego Aczę.
Mały Nemeczek uciekł, a gdy powrócił zauważył, że chłopak ukradł chorągiewkę z fortecy.
Wydarzenie staje się tematem spotkania. Chłopcy na swego przywódcę wybierają Bokę i
postanawiają przygotować plan wojny. Mały szeregowiec – Nemeczek, próbował poprosić o
awans. Jego prośba nie spotkała się jednak ze zrozumieniem, a chłopiec rozpłakał się. Dano
mu jednak obietnice, że w nagrodę za dobre sprawowanie może on zostać awansowany w
późniejszym terminie.
Kolejnego dnia Boka miał już gotowy plan. Feri Acza, który poprzedniego dnia zaatakował teren
chłopców, należał do grupy, która miała swoją bazę w Ogrodzie Botanicznym. Celem
chłopców stało się zakradnięcie tam i zaakcentowanie swojej obecności. Do dzieła
przystąpili tego samego wieczoru. Gdy dostali się na teren wroga, nieco ich przestraszono.
Przypadkowo odkryli miejsce, w którym chłopcy składowali swoją broń.
Boka, Nemeczek i Janosz, kórzy wspólnie uczestniczyli w misji mieli okazję podsłuchać naradę
Czerownych Koszul. Na jaw wyszła zdrada Gereba, który obiecał im pomoc w przejęciu Placu
Broni. Chłopcy pozostawili po sobie ślad – kartkę, która informowała o ich obecności. Po chwili
powrócili przyjaciele Feriego Aczy, którzy zaczęli ściagać grupę z Placu Broni.
Udało im się jednak skryć. Trójka chłopców, w tym Nemeczek, któremu kazano wskoczyć
do stawu, ruszyła do domu.
Następnego dnia w szkole panowała nerwowa atmosfera. Chłopcy nie mogli się doczekać
dalszych decyzji. Rozmyślania przerwał profesor Rac. Poprosił on chłopców do gabinetu.
Rychter, Kolnay, Weiss,i inni chłopcy mały Nemeczek przyznali się do działalności w
Związku Kitowców. To tajemnicze zgrupowanie miało na celu zbieranie kitu. Chłopcy zostali
ukarani obniżeniem oceny oraz zmuszeni do szybkiego rozwiązania związku.
Po wyjściu z pokoju nauczyciela okazało się jednak, że najmniejszy z członków posiada nieco

kitu. Rozpoczęło się kolejne zebranie związku, jednak Nemeczek szybko je opuścił. Zauważył
on Gereba i postanowił go śledzić. Okazuje się, że namawiał on stróża do wyrzucenia chłopców
z terenu, na którym się bawili. Nemeczek szybko donosi Boce o tym, co miał okazję usłyszeć.
Chłopiec próbuje zareeagować jednak nie jest to możliwe. Nemeczek zaczął zdradzać pierwsze
objawy choroby.
Niedługo później Czerwone Koszule dowiadują się o czynie Gereba. Jest to kolejne z ich
zmartwień, tuż po odkryciu zaginięcia flagi. Gereb jednak miał szansę pomóc w zdobyciu Placu
poprzez walkę. Obiecuje, że pójdzie na zebranie swych wczęsniejszych przyjaciół. Podczas
jego przemowy zdumionym Czerownym Koszulom ukazuje się Nemeczek. Mimo szacunku,
który wzbudził nie unika on kary. Zostaje wykąpany w stawie. Nemeczek jednak zauważa, że
woli być ukarany w ten sposób niż być zdrajcą jak Gereb. Małemu chłopcu zostały oddane
honory. Feri Acza ukarał także jego wcześniejszych oprawców, braci Pastorów.
Boka zawiadomił chłopców o nadchodzącej walce. Przygotował specjalny plan, a Nemeczek
został podniesiony do rangi adiutanta przywódcy grupy z Placu Broni.
Chłopcy przygotowani byli do wojny. Podzieleni na bataliony czekali na rozwój sytuacji, gdy na
placu pojawił się zdrajca. Ich przywódca nie przebaczył jednak Gerebowi. Niedługo po tym
incydencie na Placu Broni pojawił się ojecie Gereba, który postanowił wyjaśnić zajście. W jego
obecności, Nemeczek zparzeczył zdradzie kolegi. Nie chciał on sprawić przykrości ojcu
Gereba. Zostaje przez to jednak wyśmiany. Malec jest coraz bardziej chory. Ma gorączkę i widzi
rzeczy, które nie miały miejsca.
Bitwa zbliża się wielkimi krokami. Nie była już ona tajemnicą, ale sprawą, która ciekawiła
niemalże wszysktich uczniów. Mieli oni także ochotę wziąć udział w bitwie, jednak przywódca
nie zgodził się na to. Po raz kolejny pojawia się posłaniec Gereba. Służąca przynosi
wiadomość, w której chłopiec po raz kolejny prosi o przebaczenie. Tym razem winy zostają mu
darowane.
Bitwa jest coraz bliżej. Pojawiają się także posłańcy przeciwnika, z którymi ustalane są
reguły. Dawni oprawcy Nemeczka, pod wrażeniem jego postawy, odwiedzają chłopca w imieniu
Czerwonych Koszul oraz przesyłają mu specjalne pozdrowienia od ich przywódcy. Chłopcy z
Placu Broni zdążyli jeszze przed bitwą stworzyć specjalne rowy oraz odwiedzić Czerwone
Koszule. Oddali im chorągiew, którą wcześniej przyniósł Gereb.
Gdy rozpoczęła się walka, część oddziałów Feriego zostaje pokonanych przez obrońców
swojego terenu. Walka była bardzo zajadła, jednak podczas niej wydarzyło się coś
niespodziewanego. Bardzo chory Nemeczek zawitał na Plac. Przewraca on wodza Czerwonych
Koszul. Malec mdleje.
Wojna kończy się awansem Nemeczka, który zostaje odprowadzony do domu. Najmłodszy z
chłopców zostaje też uhonorowany przez Związek Kitowców. Dotychczas widniał on w
specjalnym zapisie małymi literami. Zostaje to jednak zmienione. Do chłopczyka przychodzą
kolejni koledzy. Jego przywódca opowiada mu o wygnaniu Czerwonych Koszul z Ogrodu
Botanicznego. Nemeczek jest bardzo chory. Majaczy, a jego stan jest coraz gorszy. Malec
kona, a tego samego dnia jego przyjaciel dowiaduje się, że Plac Broni niebawem stanie się
placem budowy.
Plan wydarzeń

1. Zakończenie lekcji.
2. Targowanie i kupno słodyczy.
3. Opowieść Nemeczka.
4. Zebranie na Placu Broni.
5. Przywództwo Boki.
6. Zakradnięcie się do Ogrodu Botanicznego.
7. Odkrycie zdrady Gereba.
8. Odkrycie Związku Kitowców przez profesora Raca.
9. Przekupstwo strażnika.
10. Zakradnięcie się Nemeczka na zebranie Czerwonych Koszuli.
11.Przygotowania do wojny.
12. Pojawienie się Gereba.
13. Wizyta ojca Gereba.
14. Choroba Nemeczka.
15. Kolejne przeprosiny przesłane przez Gereba.
16. Poselstwo z Ogrodu Botanicznego.
17. Ustalenie reguł walki i oddanie flagi.
18. Wizyta u Nemeczka.
19. Rozpoczęcie wojny.
20. Bohaterski czyn Nemeczka.
21. Śmierć chłopca.
22. Przeznaczenie Placu Broni pod budowę.

