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 ,,Magiczne drzewoˮ autorstwa Andrzeja Maleszki to polska seria niezwykłych powieści    

dla dzieci i młodzieży w konwencji realistyczno-magicznej. To połączenie świata rzeczywistego       

i fantastycznego zaowocowało cyklem opowiadań, które zdobyły wielkie uznanie  na całym świecie. 

 Historia zaczyna się bardzo prosto. Wyglądało to tak: burza powaliła olbrzymi dąb, tak stary, 

że żaden z praprapradziadków nie mógłby go pamiętać. Okazało się, że to Magiczne Drzewo.           

Z jego drewna ludzie wykonali dziesiątki, a może nawet setki przedmiotów, które zachowały 

magiczne właściwości. Wśród nich - czerwone krzesło. Trójka dzieci znalazła krzesło, które 

potrafiło spełniać życzenia. Niestety, nie tylko te dobre, ale i złe. 

  W kolejnych częściach serii dzieci wyruszają w podróż śladem zaczarowanych przedmiotów 

wykonanych z niezwykłego drzewa, przeżywając mnóstwo fantastycznych przygód. Odnajdują 

magiczny most, walczą z przypadkowo wyczarowanym olbrzymem i toczą pojedynek z groźnym 

klonem Kukiego. Przyjdzie im także zmierzyć się z trudną grą oraz pokonać morskie stworzenia.   

W trakcie swojej podróży, dzieci spotykają niezwykłe postacie i pojazdy obdarzone magiczną mocą, 

na przykład zwierzomaszyny, zaczarowane zwierzęta, niezwykle szybkiego Drakulę, gigantów,      

a także złe i dobre roboty. 

 Na podstawie opowiadań Andrzeja Maleszki powstał serial telewizyjny oraz film 

pełnometrażowy. Serial "Magiczne drzewo" zdobył statuetkę Emmy Award - telewizyjny 

odpowiednik Oscara. 

 

 Warto jeszcze zacytować Joannę Papuzińską, cenioną autorkę opowiadań dla dzieci:                 

Jeszcze jedno o „Magicznym drzewie”. To historia, która nigdy się nie kończy. Bo jeśli nawet 

czerwone krzesło odejdzie w niebyt, to przecież z potężnego, dębowego pnia można jeszcze stworzyć 

tyle przedmiotów… w drugim tomie do czerwonego krzesła dołącza piękny most zapomnienia, 

wykonany przez weneckiego mistrza, a przecież to dopiero początek magicznych wytworów.          

No, chyba, że samemu autorowi znudzi się pisanie, albo, że zabraknie mu w końcu konceptu.         

Ale i temu można przecież zaradzić, bo przecież czytelnik może pisarza wyręczyć i sam snuć dalsze 

magiczne opowieści, z własnego pomysłu... 

 

W serii "Magiczne drzewo" ukazały się: 

 ,,Czerwone krzesłoˮ 

 ,,Tajemnice mostuˮ 

 ,,Olbrzymˮ 

 ,,Pojedynekˮ 

 ,,Graˮ 



 ,,Cień smokaˮ 

 ,,Świat ogromnychˮ 

 ,,Inwazjaˮ 

 ,,Berłoˮ 

 ,,Czas robotówˮ 

 ,,Pióro T-rexaˮ 

 

Seria polecana dla czytelników 8+ 

 
           Opracowała: G. Łabno na podstawie: 

           https://www.znak.com.pl/kategoria/ksiazki-dla-dzieci/magiczne-drzewo-36 

                     https://www.taniaksiazka.pl/seria/magiczne-drzewo 

 

 

 

 

 

 

 


