
„Czarnoksiężnik, który nie lubił czytać”. 

 
Dawno, dawno temu w dalekiej krainie mieszkał okrutny Czarnoksiężnik, 

który nie lubił czytać. Niszczył wszystkie książki i miejsca, w których one się 
znajdowały. Był złośliwy i arogancki nawet w stosunku do ludzi.  

W dzieciństwie niechętnie się uczył. Psuł wszystko, co łączyło się z 
czytaniem. Wyrywał kartki z książek, gryzmolił po nich, specjalnie zalewał 
sokiem z czarodziejskich jagód. Książki traktował jako podkładki do gorących 
napojów. Używał ich jako tacy do przenoszenia i podawania jedzenia.                                                  
W dzieciństwie, kiedy jego rodzice prosili, żeby przeczytał lekturę szkolną, 
udawał, że czyta, a kiedy nikt nie widział, robił z książki lunetę i obserwował 
gwiazdy na nieboskłonie. Pewnego razu  w prezencie urodzinowym podarowano 
mu mnóstwo pięknych, kolorowych o bogatej treści książek, które miały  
cudowne, twarde oprawy. Początkowo był bardzo szczęśliwy, ponieważ nie 
domyślał się, co kryło się w zapakowanych paczkach. Jednak radość nie trwała 
długo. Kiedy otworzył pudełka, ogarnęła go wielka rozpacz, ponieważ zobaczył, 
że to tylko książki. Złość opanowała jego serce i duszę. Nie zastanawiał się 
nawet, co zrobić z tak nieudanym podarunkiem. Spojrzał na palący się w 
kominku ogień i natychmiast zaczął je po kolei wrzucać. Palące się książki 
sprawiały mu niesamowitą radość. Kiedy miał już wrzucić przedostatnią książkę 
do paleniska, nagle zaintrygowała go przepięknie lśniąca okładka, na której 
widniał tytuł: „1001 niezwykłych zaklęć czarnoksiężnika”.  Zaciekawiło go, co 
jest wewnątrz i pomyślał, że chyba jednak ją ocali.  Zajrzał do środka i jego 
oczom ukazał się niebagatelny widok: pełno zaklęć, których jeszcze nie znał i nie 
wykorzystywał do swoich niecnych intryg. Ku swojemu zdziwieniu poczuł 



wielką chęć czytania. Czytał coraz więcej i więcej. Nawet nie zauważył, kiedy 
sięgnął po drugą książkę, której nie zdążył spalić, noszącą tytuł: „Akademia Pana 
Kleksa”. Z wielkim pośpiechem znowu zaczął przekładać karty. Kiedy wgłębiał 
się coraz bardziej, czary naprawdę zaczęły działać. Czarnoksiężnikowi ukazała 
się postać Adama Niezgódki, który zaproponował mu  tajemniczą podróż po 
laboratorium Pana Kleksa. Tam poznał inne magiczne zaklęcia, które odmieniły 
jego życie.  Bardzo zaprzyjaźnił się z nowymi bohaterami książki i zaczął z nimi 
podróżować w dalekie krainy. Poznawał lwy, żyrafy i słonie w Afryce, strusie  i 
misie koala w Australii, tygrysy, gazele i jaki w Azji, pingwiny  w Antarktyce 
oraz jaguary i pumy w Ameryce. Wszystko to, czego się dowiedział, było 
zachwycające. Zrozumiał, jak wiele przez te lata stracił, nie czytając książek. 
Bardzo tego żałował.  

Od tej pory postanowił się zmienić. Jego serce i duszę napełnił błogi 
spokój. Stał się miłym, sprawiedliwym i szlachetnym Czarnoksiężnikiem. 
Zastanawiał się, od kogo mógł otrzymać tak cudowny prezent, dzięki któremu 
zmienił się na lepsze i chciał bardzo podziękować. Korzystając z mocy 
niezwykłych zaklęć, wyczarował wiele przepięknych książek, które najpierw 
sam czytał,  a potem dzielił się z wszystkimi czytelnikami biblioteki Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wąsewie.  Napisał również poradnik oparty na własnych 
doświadczeniach pt. „Jak właściwie korzystać z książek, aby czerpać wiedzę i 
przyjemność?”   
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