
1 
 

 

Nowości w naszej bibliotece 
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Biblioteka szkolna wzobodaciła się o nowe książki autorstwa Waldemara Cichonia. 

 

 

Napisał on serię przygód tytułowego kota Cukierka, a „Cukierku, ty łobuzie!” została 

wpisana w 2017 roku na listę lektur szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej (klasy I-

III). 

 

 

 

Ze strony autora   

(http://waldemarcichon.pl/)  

http://waldemarcichon.pl/
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NIE MARTW SIĘ, CUKIERKU 

Druga część przygód Cukierka. Tym razem niezwykły czworonóg ma nie lada kłopoty – w domu 
pojawia się nowy członek rodziny, w ogródku dokazują wojownicze sroki, w garażu dochodzi do 
„kotostrofy”, a tata Marcela zapomina o swoich obowiązkach właściciela kota z powodu ważnego 
meczu w telewizji. Okazuje się również, że łatwiej wleźć na drzewo niż z niego zejść, wcale nie 
tak łatwo jest leniuchować, a ktoś, kogo brało się za włamywacza, okazuje się zupełnie kimś 
innym… 
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GDZIE JESTEŚ, CUKIERKU? 

Piąty tom pełnych humoru i zabawnych wydarzeń opowiadań o kocich sprawach i sprawkach. 
Cukierek, najbardziej niezwykły kot na świecie, kotka Tradycja, a także Maciek, Marcel oraz 
mama i tata, po raz kolejny zapraszają wielbicieli dobrej zabawy do swojego świata. Gdzie 
zniknęła koszatniczka Kluzo? Czy przedszkole naprawdę jest okropnym miejscem? Jak dobrze 
wypocząć na łonie natury. Na czym polega „mocy dyscypliny”? Co koty mają wspólnego z 
Japończykami? Jak pogodzić skłóconych rodziców? Kim jest zielone straszydło, przed którym 
drży ze strachu cala okolica? Czy opłaca się pomagać wścibskim bliźniaczkom z sąsiedztwa w 
odrabianiu zadania domowego? 
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DASZ RADĘ, CUKIERKU! 

Ósmy tom pełnych humoru i zabawnych wydarzeń opowiadań o kocich sprawach i sprawkach. 
Nasz bohater znowu będzie miał pełne łapy roboty i mnóstwo do opowiedzenia: Maciek 
postanowi zostać sławnym iluzjonistą i spowoduje zniknięcie Tradycji, z powodu spodziewanych 
mrozów tata wyda domowym zwierzakom zakaz wychodzenia z domu, wszyscy będą sobie 
łamali głowy usiłując rozwiązać tajemnicę kotleta schabowego oraz deszczu padającego...od 
spodu. Trzeba też będzie przekonać pewnego chłopca, że nadaje się na właściciela kota; 
wymyślić jak wygrać konkurs internetowy i rozwiązać problem strajku głodowego. Niezwykłe 
wydarzenia, humor i fenomenalne rysunki autorstwa Dariusza Wanata stały się już wizytówką 
książek z cyklu o Cukierku. Nie rozczarujecie się i tym razem – jest jeszcze śmieszniej, jeszcze 
ciekawiej i jeszcze bardziej szalenie. 
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SKRZAT 

Nie wierzysz w skrzaty? Tomek, sprawiający kłopoty dwunastolatek, historie o takich istotach 
również wkładał między bajki. Do czasu, gdy przypadkowo zniszczył dom pewnego 
niewielkiego osobnika w czerwonej czapeczce… i nieopatrznie zaproponował mu gościnę w 
swoim domu. Czy trzeba dodawać, że ta znajomość wywróciła życie chłopca do góry nogami? 
Nowy przyjaciel nosi dziwaczne imię, mówi wyłącznie wierszem, potrafi znikać, gdy zechce i 
gra w szachy z kotami. Jest odrobinę nieokrzesany, choć ma naprawdę złote serce i chętnie 
pomaga innym – na przykład w zdobyciu przyjaciół, poprawie szkolnych ocen lub staniu się… 
poetą. „Skrzat” to pełna humoru i zwariowanych wydarzeń – ale też wzruszeń – niezwykła 
historia o przyjaźni i dorastaniu. 

 


