Łysek z pokładu Idy – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Łysek – główny bohater opowiadania – to gniady koń, który pracuje w kopalnianym szybie i
pomaga w ten sposób górnikom. Teraz czeka właśnie na zwiezienie do podziemnych korytarzy.
Pracujący z nim górnicy traktują go jak dobrego kompana i bardzo go lubią. Największą jednak
sympatią darzy go niejaki Kubok, który towarzyszy mu w przejściu nazywanym przez górników
„pokładem Idy”. Łysek ma z nim bardzo dobry kontakt i często prowadzą nawet nieme
„rozmowy”. Ich znajomość najprawdopodobniej dobiegnie końca, gdyż Kubok niedługo ma
odejść na zasłużoną emeryturę.
Dla Kuboka Łysek jest nie tylko świetnym kompanem i towarzyszem przygód, ale również
powiernikiem jego najskrytszych sekretów. Kubok ceni go za jego pracowitość, a także
skłonność do niesienia innym pomocy, a koń zdaje się świetnie rozumieć jego gadaninę.
Tworzy się między nimi specyficzna, wyjątkowo silna więź, która sprawia, że Łysek staje się
jego ulubieńcem.
Pozostali górnicy, chcąc wynagrodzić mu ciężka pracę, a także niezwykłą ofiarność, często dają
mu jakieś smakołyki, a on odpowiada na to parsknięciem lub rżeniem.
Niestety Łysek ma już swoje lata i z czasem jego siły zaczynają słabnąć, uniemożliwiając mu
dalszą pracę i dalsze transportowanie węgla. W końcu na skutek ciągłego przebywania w
kopalnianych ciemnościach, na jego oczach tworzy się bielmo, które zauważa sam Kubok. Aby
Łysek nie stracił całkowicie wzroku konieczne jest natychmiastowe wywiezienie go z kopalni.
Kubok mówi o tym przełożonym, a oni wyrażają zgodę, by wydostać konia na powierzchnię.
Na drodze staje jednak przed nimi wielka przeszkoda – okazuje się, że podziemny korytarz jest
zbyt wąski, by pomieścić konia tak dużych rozmiarów. Dlatego Łysek musi tu pozostać wciąż
narażając swój słaby już wzrok. Wzbudza tym współczucie Kuboka, który chciałby mu pomóc,
ale wie, że nic nie może już więcej zrobić.
W jakiś czas potem w kopalni zdarza się wypadek, który powoduje zawalenie się stropu i
uwięzienie pod nim Kuboka. Łysek znów okazuje się wiernym towarzyszem i spieszy
przyjacielowi z pomocą, dzięki czemu ratuje go przed niechybną śmiercią pod zwaliskiem
gruzów.
Aby wynagrodzić mu tak wielką ofiarność i narażenie własnego życia, by ratować towarzysza,
górnicy podejmują decyzję, że przebudują wąski korytarz i pomogą Łyskowi wydostać się z
kopalni. Zaraz po wyjściu Łysek znajduje ukochanego Kuboka i razem z nim może się już udać
na w pełni zasłużony odpoczynek.
Plan wydarzeń
1. Przedstawienie Łyska pracującego w kopalni.
2. Przyjaźń z Kubokiem i pomoc Łyska w zwożeniu węgla.
3. Narodziny silnej więzi między Łyskiem a Kubokiem.
4. Kubok zauważa bielmo na oczach konia – możliwa utrata wzroku.
5. Wyście z kopalni jedynym ratunkiem dla sędziwego już Łyska.
6. Pojawienie się przeszkody – przejście w kopalni jest zbyt wąskie, aby Łysek mógł wydostać
się na powierzchnię.

7. Nieszczęśliwy wypadek w skutek którego Kubok zostaje przywalony gruzem.
8. Heroiczny czyn Łyska i uratowanie kompana.
9. Wdzięczność załogi i przebudowa chodnika, dzięki któremu Łysek wychodzi na zewnątrz i
spotyka się tu z Kubokiem.

