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Plan wydarzeń
1. Rozmowa przyjaciół o pojawieniu się obcego 

na wyspie.
2. Rozmowa Uli z nieznajomym chłopakiem.
3. Odrzucenie pomocy przez obcego.
4. Zenek u lekarza.
5. Kolejne spotkanie Zenka z czwórką przyjaciół.
6. Wyprawa rowerowa Julka i Mariana w celu 

odnalezienia wujka Zenka.
7. Pomoc załogi dla Zenka.
8. Bójka o Dunaja.
9. Zniknięcie Zenka z wyspy.
10. Kradzież jabłek.
11. Bohaterski czyn Zenka.
12. Wiadomość o okradzeniu przekupki przez 

Zenka.
13. Wieczorne spotkanie Uli i Zenka – prawda 

o ojcu Zenka i wyznanie miłości.
14. Poszukiwanie Zenka przez Mariana.
15. Praca Uli przy zrywaniu porzeczek.
16. Oddanie przekupce pieniędzy.
17. Spotkanie Julka i Zenka na targu w Strzemie-

nicach.
18. Powrót Zenka na wyspę.
19. Rozmowa Pestki z mamą.
20. Pomoc doktora Zalewskiego.
21. List Zenka do Uli.
22. Wyjazd Zenka do wujka.



7 7

S
T
RE

S
Z
CZ

EN
IE

Plan wydarzeń

6

MIEJSCE 
AKCJI BOHATEROWIE

CZAS  
AKCJI

Streszczenie
*** 
Ze wstępu czytelnik dowiaduje się się, gdzie toczy 
się akcja powieści i kim są jej główni bohaterowie. 
Akcja rozgrywa się we wsi Olszyny i na wyspie 

znajdującej się na rzece Młynów-
ce niedaleko wsi. Na tej wyspie czę-
sto spotyka się 
czworo przy-

jaciół: dwaj cioteczni bracia, Marian Pietrzyk 
i Julek Miler oraz Pestka Ubyszówna i Ula Za-
lewska. Uznają wyspę za swoją własność i pilnują, 
by wieść o niej nie przedostała się do „obcych”. Na 
tej wyspie rozgrywają się wydarzenia przedstawio-
ne w powieści.

Akcja powieści rozpoczyna się 11 lip-
ca, we wtorek, który jest dniem desz-
czowym i chłodnym.

Obcy się zjawia
Marian i Julek idą do sklepu po chleb. Po drodze za-
trzymują się przed domem Pestki. Ponieważ na dwo-
rze strasznie leje, przyjaciółka i jej matka zaprasza-
ją chłopców do środka, ale oni nie chcą wejść. Nie 
wiedzą, o czym mogliby rozmawiać z mamą Pestki, 
dlatego twierdzą, że muszą szybko wracać ze sklepu 
do swojej babci.
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Streszczenie
OBCY
NA

WYSPIE

ROZMOWA
O

DZIEWCZĘTACH
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Przed domem z przejęciem opowia-
dają Pestce o tym, że na ich wyspie 
był ktoś obcy. Poprzedniego dnia 
wieczorem chłopcy jeszcze raz po-

szli tam poszukać scyzoryka, który zgubił Julek, 
i zobaczyli ognisko. Ogień nie palił się już, ale pod 
popiołem był jeszcze żar. Chłopcy jednak nikogo 
nie widzieli. Podejrzewają, że to mógł być jakiś 
chłopak z Olszyn. Pestka jest zdenerwowana tą 
informacją. Julek, najmłodszy z czwórki, proponu-
je, by od razu tam poszli. Starszy od niego o dwa 
lata Marian studzi jego zapał, mówiąc, że najpierw 
muszą iść do sklepu, a po powrocie pomóc babci. 
Pestka dodaje, że na wyspie podczas takiej ulewy 
na pewno nikt nie siedzi. Postanawiają, że pójdą na 
wyspę, jak tylko przestanie padać.

Chłopcy ruszają dalej. Po drodze wstępują jeszcze 
do Uli, by powiedzieć jej, 
że za chwilę odwiedzi ją 
Pestka. Idąc, rozmawiają 
o dziewczętach. Marian za-

uważa, że Pestka ma ładne oczy, a Ula jest zgrabna 
i ma ładne włosy. Julek nie rozumie tego. On lubi 
Pestkę, bo ona jest jak chłopak. Ula mu się w ogó-
le nie podoba i uważa, że nie powinna być w ich 
kompanii.

Ula nie rozmawia z nimi długo, bo 
w domu jest jej ojciec i ona parzy 
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Obcy się zjawia

PESTKA
I ULA

DUNAJ

mu kawę. Ojciec Uli, pan Zalewski, jest leka-
rzem. Ula nie umie z nim rozmawiać, on z nią 
także nie. Siedzą przy stole w milczeniu. Ojciec 
dopija kawę i idzie do gabinetu. W tym momencie 
wpada Pestka.

Pestka jest bardzo żywa i radosna, inna 
niż Ula. Uśmiecha się do niej nawet 
poważny i surowy, w przekonaniu Uli, 
pan Zalewski. Wzbudza to jej zazdrość, 
a z drugiej strony podziwia przyjaciółkę. Pestka 
przekazuje Uli to, co powiedzieli jej chłopcy o wy-
spie. Doktor wychodzi do pracy, a dziewczęta sia-
dają przy kominie. Ula cieszy się, że w końcu ma 
Pestkę tylko dla siebie i będzie mogła szczerze z nią 
porozmawiać. Pyta przyjaciółkę, co dziś robiła. Lubi 
słuchać jej opowieści o domu i normalnym życiu, 
życiu z mamą i tatą. Ula zamyśla się. Pestka zauwa-
ża to i pyta o jej ojca oraz o to, dlaczego dopiero 
teraz po raz pierwszy jest z nim na dłużej. Ula czer-
wieni się, ale chce opowiedzieć przyjaciółce o tym, 
co ojciec zrobił jej mamie, co się z nią później stało, 
i o ciotkach... Po dłuższej chwili milczenia nabiera 
w końcu odwagi, by o tym powiedzieć, ale Pestka 
stoi już przy oknie i z radością spostrzega, że prze-
stało padać. Nie pamięta, o co przed chwilą pytała 
przyjaciółkę. Oczy Uli wypełniają się łzami. Odwra-
ca głowę, by to ukryć. Podchodzi do okna. 

Za namową Pestki dziewczynki rusza-
ją na wyspę. Idzie za nimi pies, które-
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Bohaterowie
Na spocone czoło spadały dawno nie strzyżone 
ciemne włosy, pozbawione połysku, jak sierść 
niedożywionego kota. Podniszczona wiatrówka 
i drelichowe spodnie były zmięte i pociemniałe 
od wilgoci (s. 24).

Tak wygląda Zenek, kiedy Pestka i Ula po raz 
pierwszy widzą go na wyspie. 
Sytuacja rodzinna Zenka:
○  mieszkał we Wrocławiu z ojcem
○  jego matka nie żyje
○  jego ojciec jest alkoholikiem, który odrzuca 

syna.
Wygląd zewnętrzny:
○  ma około 16 lat
○  jest wysoki i silny
○  sprawny fizycznie
○  ma ładne brwi, co zauważa Ula
○  ma ciemne włosy, dawno niestrzyżone, pozba-

wione połysku 
○  jest wychudzony
○  jego skóra ma szarawy odcień.
Cechy wewnętrzne:
○  skryty
○  nieufny wobec ludzi
○  małomówny
○  brak rodzicielskiej miłości i czułości sprawił, że 

Zenek uciekł z domu i przyjął pozę człowieka 
dorosłego, twardego mężczyzny
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Czas akcji
Akcja rozpoczyna się 11 lipca, we wtorek, w dzień 
dżdżysty i chłodny i trwa w czasie wakacji. Moment 
jej zakończenia nie jest już tak dokładnie określony. 
Wiadomo tylko, że akcja kończy się jeszcze w cza-
sie trwania wakacji, bo bohaterowie nie chodzą do 
szkoły, a nawet o niej nie wspominają. 

Nie ma też bezpośrednich informacji na temat tego, 
w którym roku rozgrywają się prezentowane wyda-
rzenia. Z opisywanych realiów (np. brak linii elek-
trycznej w Olszynach) można wnioskować, że ak-
cja toczy się w latach pięćdziesiątych XX wieku. 

Miejsce akcji
Akcja powieści rozgrywa się głównie we wsi Ol-
szyny, do której przyjechali na wakacje główni bo-
haterowie: Ula, Pestka, Julek i Marian. Miejscem 
szczególnym jest tu „bezludna wyspa” na rzece 
Młynówce, gdzie czwórka przyjaciół urządziła so-
bie letnią kwaterę. 

Pojedyncze wydarzenia rozgrywają się także na 
targu w Łętowie i w Strzemienicach. 
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