
 

Cukierku, ty łobuzie czyli spotkanie autorskie (online)  
z Waldemarem Cichoń 

 
 

 
 
 
 
 

25 listopada 2020 r. razem z Mają A. – uczennicą  z kl. II „a” wzięłyśmy udział  w spotkaniu autorskim                                    

z Waldemarem Cichoń. 

 

Udział w VI regionalnym konkursie plastyczno- czytelniczym  dla klas 2-5 „Z kotem mi do twarzy”  

dał nam taką możliwość, za co serdecznie dziękujemy organizatorom konkursu. 

 
 
 
Waldemar Cichoń, czyli tata Marcela i Macieja (z tej roli życiowej jest najbardziej dumny) przyszedł na 
świat w roku, w którym Richard Nixon ustąpił ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
otworzono Port Północny w Gdańsku, została założona Budka Suflera, a Polska została brązowym 
medalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej pokonując Brazylię 1:0. Trudno powiedzieć, jakie te 
wydarzenia miały wpływ na przyszłe losy chłopaka z Tychów, jednak jakiś mieć musiały. Bo niby 
dlaczego nie? 
W dzieciństwie nade wszystko uwielbiał czytać. To były czasy, kiedy nikomu nie śniło się jeszcze                  
o Internecie, grach komputerowych i 100 kanałach w telewizji, więc książki były jedną z niewielu 
dostępnych rozrywek. Przyszły pisarz był ciekawy świata i ludzi, czytał więc średnio trzy książki na 
tydzień. Dwa razy w tygodniu szedł pieszo do biblioteki położonej na sąsiednim osiedlu. Kiedy 
książka, którą wypożyczył, zapowiadała się ciekawie, nie mógł się doczekać, kiedy zacznie czytać, 
więc czytał idąc. Zaczytany systematycznie rozbijał nos o latarnie, a kilka razy o mało nie wpadł pod 
samochód! 
Dochodziło do tego, że mama musiała go w wakacje zmuszać do wychodzenia na podwórko! Na 
niewiele się to zdało, bo mały Waldek opuszczał dom z książką ukrytą pod ubraniem. Czasem się 
udawało, czasem jednak mamina kontrola wykryła oszustwo. Wtedy ratował się czytając książki pod 
kołdrą przy świetle latarki. W dzieciństwie Waldemar Cichoń marzył o tym, by zostać pisarzem. 
Wydawało się to jednak tak trudne, że swoje marzenia schował głęboko do szuflady. Oczywiście,                   
w szkole pisał wypracowania, ale oprócz nauczycieli nikt ich nie czytał, więc to się chyba nie liczy? 
Potem poszedł na studia, skończył dziennikarstwo i zaczął pisać do gazet. Robił to przez całkiem długi 
okres swojego życia. Książki zaczął pisać przez przypadek – okazało się, że Marcel, starszy syn 
Waldemara Cichonia nie lubi… czytać! „Poczekaj, gagatku, już ja cię załatwię! – pomyślał jego tata                  
i napisał dla Marcela książkę. Książkę o Marcelu i Cukierku, najbardziej niezwykłym                               
i niesfornym kocie na świecie. Bardzo spodobała się nie tylko Marcelowi, ale też innym dzieciakom                    
i dała początek całej serii. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Waldemar Cichoń jest autorem serii książek dla dzieci, których bohaterem jest kot Cukierek: 
 

 Bestsellerowa, rozpoczynająca serię książka „Cukierku, ty łobuzie!” została 
wpisana w 2017 roku na listę lektur szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej (klasy I-III).   
Cukierek, pręgowany dachowiec z plamką na nosie, jest najbardziej wyjątkowym kotem na świecie: 
skacze weterynarzom po głowie, jeździ na mecze hokejowe ze swoim małoletnim właścicielem, 
walczy ze swetrami udającymi potwory, pomaga w odrabianiu zadań domowych (oraz przystrajaniu 
choinki na Święta), i robi wiele innych rzeczy, których koty zazwyczaj nie potrafią 
 

 

Druga część przygód Cukierka – najbardziej niezwykłego kota na świecie, 
znanego z książki „Cukierku”. Tym razem niezwykły czworonóg ma nie lada kłopoty – w domu pojawia 
się nowy członek rodziny, w ogródku dokazują wojownicze sroki, w garażu dochodzi do „katastrofy”, a 
tata Marcela zapomina o swoich obowiązkach właściciela kota z powodu ważnego meczu w telewizji. 
 

 

 Trzeci tom pełnych humoru i zabawnych wydarzeń opowiadań o kocich 
sprawach i sprawkach. Cukierek, najbardziej niezwykły kot na świecie. 
Czy można zaprzyjaźnić się z wyjątkowo dokuczliwym nowym członkiem rodziny? Komu grozi 
obława? Jak uniknąć Wielkich Wiosennych Porządków? Dlaczego czasami trzeba przejść na dietę? 
Czy Wysoki Sąd zastosuje okoliczności łaskoczące wobec czworonoga oskarżonego o niecne 
postępki? Po co kotu dzwonek? Jak spędzić udane wakacje, pozbyć się z ogródka natrętnego kreta i 
przeżyć straszną noc? 
 

 

 



Czwarty tom pełnych humoru i zabawnych wydarzeń opowiadań o kocich 
sprawach i sprawkach.  Jak zostać gwiazdą reklamy i uniknąć postrzyżyn? Czy Operacja "Dzień 
Matki" ma szansę powodzenia? Kim jest i co robił bohater "Bajki i Żarłocznym Kocie"? Jak obchodzić 
kocie urodziny i zostać cenionym fachowcem od łapania myszy, o którego wynajęcie proszą sąsiedzi? 
Kim jest... Tradycja i jakie skutki przynosi czatowanie? 
 

 

 

Piąty tom pełnych humoru i zabawnych wydarzeń opowiadań o kocich sprawach 
i sprawkach. 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?  
 

 

Nieraz naprawdę trzeba się postarać, aby zasłużyć na tytuł najbardziej 
niezwykłego i niesfornego zwierzaka na świecie… Dla Cukierka, bohatera „Cukierku, ty łobuzie!”, „Nie 
martw się, Cukierku!”, „Popraw się, Cukierku!”, „Jak się masz, Cukierku?” i „Gdzie jesteś, Cukierku?”, 
to jednak nic trudnego. Wyjątkowe kocisko powraca w szóstej części swoich przygód, by razem z 
Tradycją, Maćkiem, Marcelem oraz tatą i mamą dostarczyć Czytelnikom kolejnych powodów do 
śmiechu. 
 

 

 



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.  
 

 

 

 To już dziewiąta część pełnych humoru i zabawnych wydarzeń opowiadań o 
kocich sprawach i sprawkach! kotka Tradycja, a także Maciek, Marcel oraz mama i tata, po raz kolejny 
zapraszają wielbicieli miauczących czworonogów – i dobrej zabawy – do swojego świata. Jak daleko 
posunie się cwana papuga sąsiadów, aby dostać „papu”? Czy w Wigilię zwierzęta naprawdę mówią 
ludzkim głosem? Jak zachowują się koty, gdy nadchodzi "miaurzec"? Co zrobić, gdy podczas snu ktoś 
zmienia się… w kamień? Jak ułożyć idealny szkolny plan lekcji? Czy warto startować w konkursach 
piękności? Czym jest "Niewidzialna ręka"? Gdzie na niebie znaleźć Gwiazdozbiór Kota? 
 
 

 
 
Waldemar Cichoń z rodziną: syn Marcel (20 lat),syn Maciek (10 lat), żona Joanna, kot Cukierek  
(13 lat), kot Tradycja (4 lata). 
 
Oprac. B. Lewosz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


