Oferta dla szkół

O organizacji spotkania w Państwa szkole
Spotkania mają na celu propagowanie czytelnictwa oraz umożliwienie dzieciom poznania
pisarza i jego zawodu. Przewidywany czas trwania to godzina lekcyjna. Dedykowana grupa
to uczniowie klas 0-IV.
Podczas spotkania Autor opowiada o pracy i warsztacie pisarza, procesie pisania
książek, wplatając w mini-wykład interesujące i ciekawe informacje dotyczące historii,
współczesności i przyszłości książki. Kilkanaście minut poświęca na głośne czytanie
fragmentów swoich książek, potem odpowiada na pytania.
Szkoły proszone są o wywieszenie plakatu informującego o spotkaniu (dostarczony przez
organizatora) oraz przekazanie dzieciom i rodzicom informacji o możliwości kupienia
książki (20 zł). Organizatorzy zapewniają taką możliwość po zakończeniu spotkania, co
jest normą i przyjętym zwyczajem w przypadku każdego spotkania autorskiego.
Każdy zakupiony egzemplarz jest oczywiście podpisywany przez Autora, co samo w sobie
stanowi dużą atrakcję dla Czytelników
Cena i warunki organizacji spotkania
W celu ustalenia ceny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. W przypadku
większej niż jedno liczby spotkań ceny podlegają negocjacji. Wystawiamy faktury VAT.

KONTAKT:
Wydawnictwo Żwakowskie Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Runowa 39
biuro@wydawnictwozwakowskie.pl
waldemarcichon.pl
wydawnictwozwakowskie.pl
tel. 503 838 232
fb/Cukierku, ty Łobuzie

autorem lektury w klasach I-III

Waldemar Cichoń. Rocznik 1974, absolwent Wydziału Nauk Społecz-

Szanowni Państwo!

nych (kierunek: politologia i dziennikarstwo) Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Były wieloletni dziennikarz prasy lokalnej i regionalnej,
specjalista z zakresu komunikacji i public relations, trener i szkoleniowiec. Debiutował w 2011 roku książką Cukierku, ty łobuzie!, którą napisał dla swojego syna, aby zachęcić go do czytania.
Cukierku, ty łobuzie! została wpisana w 2017 r. na listę lektur szkolnych
Ministerstwa Edukacji Narodowej (klasy I-III). W swoim dorobku ma
obecnie 18 książek (w tym dwie w wersji anglojęzycznej) dla dzieci i młodzieży, w najbliższym czasie ukażą się kolejne. Prowadził zajęcia i wykłady
z zakresu kreatywnego pisania i historii literatury dla dzieci na Uniwersytecie Dziecięcym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Był stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2017 r.

Wydawnictwo Żwakowskie ma przyjemność poinformować, że
w roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość zorganizowania
spotkań autorskich z Waldemarem Cichoniem, którego książka
pt. Cukierku, ty łobuzie! znalazła się na liście lektur obowiązkowych
dla uczniów klas I-III według Nowej Podstawy Programowej.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o autorze, jego
dorobku oraz informacjami dotyczącymi organizacji spotkań.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wydawnictwo Żwakowskie

Bestsellerowy cykl o kocie Cukierku!!!

Niesamowite śląskie (ł)opowieści!
„Zdarziło sie na Ślonsku” oraz „Tam, kaj sie rodzom djamynty” to przeznaczone
dla dzieci (choć nie tylko) gawędy o historii Górnego Śląska, napisane w dwóch
wersjach językowych – po polsku i po śląsku.
Opowieści o wielkich ludziach – wynalazcach, odkrywcach, sportowcach,
władcach i świętych ze śląskim rodowodem – ciekawych miejscach oraz niezwykłych wydarzeniach, opowiedziane w sposób, który zachwyci nie tylko dla
wielbicieli historii i kultury regionu.

Bebok, heksa i inksi

Nowo
ść
!!!

...pełne humoru, dwujęzyczne – napisane
po śląsku i po polsku – pięknie zilustrowane gawędy o najważniejszych postaciach górnośląskiej mitologii oraz demonologii, znanych kiedyś każdemu dziecku.

Lektura szkolna!!!
Rozpoczynająca składającą się
z dziesięciu pozycji serię książka
Cukierku, ty łobuzie! została
wpisana w 2017 r. na listę lektur
szkolnych Ministerstwa Edukacji
Narodowej (klasy I-III).

w języku
angielskim

Wbrew pozorom, to nie jest książka dla dzieci, choć o dziecięcych sprawach traktuje. Waldemar Cichoń oraz znakomity katowicki malarz akwarelista Grzegorz
Chudy, zabierają Czytelników w świat swojego dzieciństwa, opowiadając o istotach, którymi ich niegdyś straszono i dyscyplinowano.

Skrzat

książka przygodowa
z wątkiem kryminalnym
i elementami sf

Grupa docelowa: 5–100 lat

z opracowaniem
Kot Cukierek, pręgowany dachowiec z plamką na nosie, to najbardziej niezwykły kot na świecie: jeździ na mecze
hokejowe, jest aktorem w teatrze, straszy sąsiadów, udaje ducha, codziennie odprowadza swojego ludzkiego przyjaciela
do przedszkola, zna się na godzinach i potrafi układać klocki lego. Zajmuje się głównie jedzeniem, spaniem i rozrabianiem, ceni dobrą zabawę oraz niezależność i nieustannie przysparza mieszkającym z nim ludziom kłopotów,
a ci mimo to – kochają go bardzo. Książki o Cukierku wyróżnia świetny humor, doskonały – prosty i zrozumiały dla
najmłodszych, a równocześnie bardzo bogaty – język oraz uniwersalne wartości, jakie przekazuje.

Seria o psie Riko
Trzytomowa seria o psie Riko i Skrzat to zabawne opowieści kierowane do młodych czytelników. Wyraziści dziecięcy i dorośli bohaterowie, humor i częste
zwroty akcji pozwalają czytelnikom przeżywać niezwykłe przygody i zatopić
się w świecie, gdzie codzienność przeplata się z tym, co niezwykłe.

Tosia i Tosiek muszą spędzić te wakacje
w Wynalazkowie – mieście, w którym miesz
kają wyłącznie wynalazcy. Boją się nudy,
jednak od razu wpadają w sam środek potęż
nej oraz szalonej afery kryminalno-szpie
gowskiej. Czy uda się uratować świat przed
niecnymi zakusami pewnego geniusza zła?

