Szwedzi w Warszawie - streszczenie, plan wydarzeń,
problematyka
Streszczenie
Opowieść Walerego Przyborowskiego rozpoczyna się opisem z pozoru zwykłego dnia, podczas
którego dochodzi do sprzeczki pomiędzy Szwedami a mieszkańcami miasta, w którym się
pojawili. Mieszkańcy miasta, w tym między innymi Kacperek czy Pani Hipolitowa muszą sobie
radzić niezależnie od warunków ich życia.
Kobieta ta dowiaduje się od malców o zajściu, które miało miejsce. Szwedzi zniszczyli jeden z
miejskich kramów. W mieszkaniu kobiety znajduje się także pan Rafałowicz. Mężczyzna
wypytuje Kacperka o to, co chłopak widział dzisiejszego poranka w urzędzie.
Był on świadkiem przekazania pisma przez zakonnika dla Pana Gizy. Po wysłuchaniu opowieści
mężczyzna rozmawia z Kazikiem i Maćkiem, którzy również znajdowali się w izbie. Pan
Rafałowicz dopuszcza obecnych do sekretu. Mają oni okazję zobaczyć mapę miasta Warszawy,
ale i poznać tajemny szyfr przygotowany przez mistrza Ascoliego.
Wiedząc o jego tajemnicy, razem z panem Rafałowiczem udają się do miejsca, w którym mistrz
ukrył to, co dla niego cenne. Podążając na miejsce, Maciek morduje Szweda. Po godzinach
pracy śmiałkom udaje się dostać do lochów.
Ich wyprawa miała także pomóc w odbiciu matki Maćka, która po awanturze została uwięziona
w zamku. Okazuje się jednak, że na śmiałków natykają się Szwedzi, którzy zaglądają do piwnic.
Opończa Maćka przykuwa ich wzrok. W momencie jednak gdy zamknęli na chwilę wrota,
chłopiec zabrał ją i razem z towarzyszami ruszyli w drogę, tym samym uwalniając się od
wszędobylskich szczurów.
Uciekając przed Szwedami, którzy dostali się do tunelu, śmiałkowie przeżywają zawalenie
tunelu. Przerażony Maciej widzi kościotrupa i jest przekonany, że to śmierć po niego przyszła.
Wędrując przez ciemne piwnice pełen trumien, trafiają oni na pana Żórawskiego. Ten zaś
udziela informacji o matce Macieja. Zrozpaczony chłopak morduje kolejnego Szweda, a
następnie wysłuchawszy wskazówek mężczyzny gotów jest udać się ratować matkę.
Przebrawszy się na biało, zakrada się po klucze. Robiąc upiorne wrażenie na Szwedzie, szybko
osiąga swój cel.
Maciek odbija swą matkę z lochu. Wszyscy podróżnicy razem wydostają się poza obręb zamku.
Kazik udaje się do obozu Polaków, a reszta rusza w dalszą drogę do miasta. Gdy tylko chłopak
powraca razem z Gizą oraz żołnierzami, wyruszają oni w podróż wiodącą przez lochy. Utwór
kończy się walką ze Szwedami, w której rany odnoszą wszyscy chłopcy. Każdy z nich jednak
przeżył.
Plan wydarzeń
1. Napad na kram Maciejowej.
2. Spotkanie z Rafałowiczem.
3. Opowieść Kacpra.
4. Wyjawienie sekretu chłopcom.

5. Decyzja o podróży.
6. Wyprawa śmiałków.
7. Błądzenie w lochach.
8. Dostrzeżenie opończy.
9. Pościg Szwedów.
10. Napotkanie Żórawskiego.
11. Wyprawa po klucz.
12. Uwolnienie matki Macieja.
13. Wyprawa Kazika.
14. Walka ze Szwedami.
15. Dlasze życie w Warszawie.
Problematyka
W utworze poruszone zostaje kilka problemów. Przede wszystkim ciekawym jest wątek
historyczny i przedstawienie ówczesnych realiów. Pojawiają się jednakże inne motywy, jak na
przykład oddanie ojczyźnie, gotowość do pomocy czy ważny wątek tajemnicy. Istotnym jest
także problem relacji matki z synem, który wyrusza na jej ratunek. Dzięki ciekawemu ukazaniu
postaci dostrzec można zróżnicowanie charakterów i odmienne podejście do misji. Widocznym
jest także wątek lęku przed Szwedami, ale i odwagi cechującej Polaków i chęci do walki przez
nich podejmowanej. Utwór w ciekawy sposób opowiada przygodę młodych chłopców żyjących
w niełatwych czasach.

