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Autor
• Marcin Szczygielski – urodzony 28 maja 1972 r. polski 
pisarz, dziennikarz i grafik. Dyrektor artystyczny polskiej 
edycji miesięcznika „Playboy”, dyrektor kreatywny portalu 
Ahoj.pl oraz wydawnictwa Gruner Jahr Polska oraz Instytutu 
Wydawniczego Latarnik. Jego prace publikowało wiele pism, 
m.in. „Playboy”, „Newsweek” oraz „Nowa Fantastyka”,.



Książka
• Czarny Młyn – przygodowo-fantastyczna powieść grozy dla 
młodzieży Marcina Szczygielskiego. Pierwszym wydawcą książki 
był Stentor, kolejne wydania ukazują się nakładem Instytutu 
Wydawniczego Latarnik.

• Rok wydania: 2011 marzec

• Gatunek: Fikcja

• Typ utworu: Powieść młodzieżowa



Główny 
bohater

Iwo jest chłopcem inteligentnym, bardzo 
oczytanym i z wielką wyobraźnią, skromnym, 
wrażliwym i bardzo samodzielnym, 
obarczonym obowiązkami ponad wiek i 
możliwości – musi zajmować się młodszą, 
niepełnosprawną siostrą, kiedy mama jest w 
pracy. Bardzo tęskni za ojcem, który jakiś czas 
temu wyjechał do Norwegii do pracy, po 
czym przestał się odzywać i przysyłać 
pieniądze. Iwo wychowuje się w rodzinie, 
której jest szczególnie trudno – wiejskiej, 
niepełnej, biednej, z dzieckiem 
niepełnosprawnym. Choć jest tylko małym 
chłopcem, czuje się odpowiedzialny za mamę 
i siostrę, dlatego czyta książki o Norwegii -
chce wyruszyć i odnaleźć ojca. Fantazjuje na 
temat jego uprowadzenia przez Wikingów, 
nie przyjmując do wiadomości, że ojciec 
opuścił ich z własnej woli.



Krótko o utworze

• Od pewnego czasu w Młynach zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Z 
początku nikt nie zwraca na nie uwagi, ale z dnia na dzień sytuacja jest 
coraz bardziej poważna. Któregoś dnia dzieci odkrywają, że wioska 
opustoszała. Z dorosłych została tylko przygłucha babcia Iwa, która 
jednak niczym się nie przejmuje. Dzieci nie mają pojęcia co tak 
naprawdę się dzieje, ale szybko dochodzą do wniosku, że wszystkiemu 
winny jest Czarny Młyn. W końcu muszą stawić czoła lękom, pokonać 
strach i wyruszyć do ruin starej spółdzielni żeby uratować rodziców i 
pozostałych mieszkańców wsi. Czy jednak znajdą w sobie dość odwagi 
żeby zmierzyć się z Czarnym Młynem? I jaki udział w akcji ratunkowej 
będzie miała niepełnosprawna Mela? Te pytania pozostawiam bez 
odpowie.



Czas i Miejsce akcji

Młyny to mała miejscowość leżąca między 
Poznaniem a Warszawą. Od kilku lat nikt tam 
nic nie uprawia i nie choduje zwierząt, a 
coraz więcej ludzi zaczyna z tamtąt
wyjeżdżać.



Koniec
Pracę wykonał: Kacper Swędrak



Prezentacja na tle klasy


