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  KATARZYNA WASILKOWSKA 

 

  Katarzyna Anna Wasilkowska 

(ur.30 marca 1970 w Gdańsku) – polska 

autorka książek dla dzieci, tłumaczka  

i copywriterka.  

  Zadebiutowała w 2015 roku w 

Wydawnictwie Literatura powieścią 

„Jowanka i gang spod Gilotyny”.  

  Jest laureatką nagrody "Guliwera  

w krainie Olbrzymów" za rok 2016, 

przyznawanej przez kwartalnik Guliwer 

za znaczące zaistnienie na rynku 

literatury dziecięcej.  

 



KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KATARZYNY WASILKOWSKIEJ  
 

 

 Baltazar wraca do domu 
 We wsi pod lasem w pięknych                            
i zadbanych domach mieszkają 
porządni mieszkańcy. Życie dorosłych 
toczy się tam od plotki do plotki, 
powoli i spokojnie. No, może dzieciom 
trochę się nudzi. Do czasu. 
Niezapowiedziany przez nikogo, nie 
wiadomo skąd i po co, do opuszczonej 
chatki w środku lasu wprowadza się 
nowy lokator… 

 Opowieść o tym, że inne nie znaczy 
złe, i o tym, że kłamstwo, nawet na 
czterech szybkich nóżkach, nie 
zajdzie daleko. 

  

 



MLECZAK 

 Marcyś jest dumny ze 
swojego mleczaka. 
Gimnastykuje go, dotyka 
językiem i za nic w świecie 
nie pozwoli go sobie 
wyrwać! Niestety rodzice 
mają inne zdanie na temat 
nie swojego zęba. Od 
słowa do słowa, najpierw 
prośbą, potem groźbą –              
i Marcyś nawet nie 
zauważa, jak tata załatwia 
sprawę jednym 
pociągnięciem nitki.  



  Jest to opowieść o tym, 

że kiedy ma się dziewięć lat, 

dobrze jest zachowywać 

czujność, żeby nie przeoczyć 

przygody… albo prawdziwego 

przyjaciela. 

JOWANKA I GANG SPOD GILOTYNY 



KRÓLESTWO, JAKICH WIELE 

  Poznaj miłościwego króla           
i jego królewską rodzinę: 
królową babkę i jej mopsa Pusia, 
jego żonę, no i córeczkę, śliczną 
i mądrą Tuberozę.  

 Żyją sobie w królestwie,  

 jakich wiele, w jakim i Ty 
żyjesz… często nazywa się  
je rodzinami.  

 



KOBRA 

  Mocne przygody, 
bezimienne groby, sekrety                 
i zabawne odkrycia, nowi 
znajomi i jeden (albo nawet 
dwóch) tajemniczych 
mścicieli … oraz łoś.  

 Nowe przygody Tomaszka                      
z książki „Jowanka i gang 
spod gilotyny”. 



   

  Masz trzynaście lat,  
a za sobą kilka potyczek przy 
rodzinnym stole? To może 
znasz Mundka, który chce 
rysować komiksy, ale jego 
ojciec nie widzi w tym ani 
trochę przyszłości? Może jest   
w twojej klasie jakaś Inga, 
która trzyma marzenia                   
w tekturowym pudle na dnie 
szafy?   

  Przeczytaj Świat Mundka, 
bo pewnie trochę przypomina 
twój.   

ŚWIAT MUNDKA 



GALERIA 
 Zdjęcia prac inspirowanych książkami Katarzyny Wasilkowskiej 

wykonane przez uczniów z klas I i II Szkoły Podstawowej nr 48 



ŹRÓDŁA INFORMACJI I OBRAZÓW: 

 http://katarzynawasilkowska.pl/ 

 https://www.znak.com.pl/ksiazka/baltazar-wraca-do-domu-katarzyna-wasilkowska-

97987 

 https://lubimyczytac.pl/ksiazka/306151/krolestwo-jakich-wiele 

 https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4937908/swiat-mundka 

 Zdjęcia: usb oraz zasoby Internetu 
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