Dynastia Miziołków - streszczenie, plan wydarzeń,
problematyka
Streszczeniep>
Miziołek, czyli narrator powieści, to chłopiec, który opisuje swoje codzienne życie. Każdego dnia
dzieje się w nim coś ciekawego. A to drobny żart dla nauczyciela, a to problemy ze szczurem
Gutkiem, który to okazuje się być zdolnym do posiadania potomstwa – małemu Miziołkowi się
nie nudzi. Niedługo potem na jego prośbę do rodzinnej gromady dołącza szczurek o dostojnym
imieniu, który w skrócie bywa nazywany Czesławem.
Ciekawe pomysły trzymają się nie tylko małego Miziołka. Także i matka chłopca gotowa jest
zmieniać zainteresowania – z medytacji przez inne dziedziny duchowości, kobieta chętnie też
spędza czas wydając pieniądze.
Miziołek wiedzie zwykłe życie rodzinne. Wraz ze swoim rodzeństwem oraz rodzicami odwiedza
ciocię Anię czy ma kontakt z dziadkami. W międzyczasie symuluje on chorobę. Zbliża się
koniec roku szkolnego, jednak Miziołkowi nie przeszkadza to w wymyślaniu coraz nowszych
kawałów. Na szczęście dla chłopca zbliżają się wakacje i jego wyjazd.
Miziołek wraz ze swoim kolegami, w tym Piromanem, udaje się na wyjazd na kolonie. Podczas
koloni bierze udział między innymi w zielonej nocy. Nie jest to jednak jedyny wyjazd chłopca.
Razem z rodziną wyjeżdża nad morze.
Po powrocie do szkoły zastaje w niej wiele zmian. Nowy przewodniczący, praktykanci obecni na
lekcjach i drobne problemy to codzienność Miziołka. Kaszydło czyli Kasia, siostra Miziołka,
uczęszczająca do przedszkola zaczyna sprawiać problemy. Mamiszon, znana również jako
mama Miziołka, nie ustaje w poszukiwaniach drogi do oświecenia. Medytacje, ekologia, a nawet
pisarstwo to tylko niektóre z dróg przez nią obranych.
Mija czas, a w życiu Miziołka nadal dzieją się ciekawe rzeczy. Afery szkolne, zaginięcie
dziennika, kolejne pomysły jego matki wypełniają mu dni. W międzyczasie ma miejsce remont,
a po nim także wizyta na cmentarzu z okazji 1 listopada.
Chłopiec bierze także udział w przedstawieniu szkolnym, które okazuje się być wyjątkowo
nieudanym. Zawiedzeni młodzi aktorzy muszą pogodzić się z goryczą porażki. Mikołajki
upływają ciekawie, dzieci cieszą się z podarków. Nadchodzą święta, a po nich bal sylwestrowy,
na który udają się rodzice Miziołka. On sam też ma okazje uczestniczyć w styczniowej zabawie.
W szkole dzieją się ciekawe rzeczy, a jeden z kolegów Miziołka opowiada o tym, że miał okazję
zobaczyć UFO na własnym balkonie. Beata, dziewczyna, która podoba się chłopcom, nadal jest
popularną postacią w ich opowieściach. Miziołek wyjeżdża w ferie na zimowisko, a jego kolega
Piroman zaczyna pobierać lekcje gry.
W domu Miziołków odbywa się prywatka. Po niej mają miejsce wiosenne porządki, a sama
mama Miziołka próbuje swych sił w krawiectwie.
Plan wydarzeń
1. Początek dziennika.
2. Szkolne żarty.

3. Pojawienie się w domu Szczurka.
4. Wizyta u cioci.
5. Symulowanie choroby.
6. Zawody deskorolkowe.
7. Koniec roku szkolnego.
8. Wyjazd na kolonie.
9. Wyjazd z rodzicami.
10. Powrót do szkoły.
11. Problemy Kaszydła.
12. Pomysły Mamiszona.
13. Zaginięcie dziennika.
14. Przedstawienie szkolne.
15. Święta oraz Sylwester.
16. Wyjazd na zimowisko.
17. Prywatka w domu Miziołka.
18. Wiosenne porządki.
Problematyka
Utwór przedstawia codzienne życie dość ekscentrycznej rodziny. Tytułowa dynastia Miziołków
to nikt inny jak najbliżsi bohatera, który prowadzi dziennik z zapiskami ich codzienności.
Poruszone zostaje wiele tematów – między innymi relacji z rodzeństwem, poszukiwania sensu
życia przez matkę oraz wiele innych ciekawych wątków. Pojawia się także wątek szkoły oraz
dzieciństwa, które przedstawione jest jako czas ciekawych przygód i kontaktów z innymi
osobami.

