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Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci...  

Historia pluszowego misia zaczęła się w listopadzie 1902 roku w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, kiedy to prezydent Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie. Towarzyszący 

prezydentowi myśliwi złapali małego misia i chcieli żeby prezydent do niego strzelił, jednak 

Roosevelt nie zgodził się na to i uratował niedźwiadka. 

O tym zdarzeniu dowiedział się rysownik Clifford Berryman, zrobił rysunek i umieścił go w 

"Washington Post", jednej z największych gazet USA. Amerykanom bardzo spodobało się 

zachowanie prezydenta. Swoją wspaniałomyślnością i umiejętnością współczucia innym 

istotom podbił serca obywateli.  

Rosyjski emigrant Morris Michton chcąc upamiętnić to wydarzenie zaczął sprzedawać w 

swoim sklepie uszyte przez żonę pluszowe misie. Zainteresowanie misiami było tak duże, że 

przedsiębiorca postanowił produkować je na większą skalę. Postarał się też o zgodę samego 

Theodora Roosevelta na nazwanie misia "Teddy Bear". "Teddy" to zdrobnienie od imienia 

Theodore, tak zwracali się do prezydenta jego najbliżsi.  

Dziś nie można wyobrazić sobie świata bez misia. Jest bohaterem kreskówek dla dzieci, 

książeczek, jego podobizna zdobi ubranka, pościel, mebelki w dziecięcym pokoju. 

Najważniejszy jednak zawsze pozostanie pluszowy, mięciutki miś do tulenia. 

W 2002 roku, w setną rocznicę narodzin misia, postanowiono, że 25 listopada będzie 

Światowym Dniem Pluszowego Misia. 
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W taki sposób Amerykanie dowiedzieli się, że ich prezydent Theodor Roosevelt jest dobrym, 

wspaniałomyślnym człowiekiem.  

 



Miś muzealny 

 
Najstarszy, oryginalny miś produkowany przez Morrisa Michtona. Ten miś został przekazany 

do muzeum przez wnuka Theodora Roosevelta.  

 

Kubuś Puchatek 

 
Najbardziej znany miś, który po raz pierwszy pojawił się w 1926 roku w książeczce dla dzieci 

autorstwa A. A. Milne’a. Ten miś ma mały rozumek ale jakie wielkie serce i apetyt na 

miodek.  

 

Miś Uszatek 

 
O przygodach tego misia po raz pierwszy mogły przeczytać dzieci w 1957 roku w 

czasopiśmie dla najmłodszych „Miś”. Historie o przygodach Uszatka pisał Czesław 

Janczarski, a narysował go Zbigniew Rychlicki. Później Uszatek występował w bajeczkach 

kukiełkowych, które dzieci oglądały na dobranoc w telewizji.  

 

 



Miś Coralgol 

 
Mały miś, którego marzeniem było śpiewanie. Stworzyła go francuska pisarka Olga 

Pouchine, a w Polsce powstało ponad 50 odcinków kukiełkowych bajeczek o tym misiu. 

Colargol to właśnie ja, Miś, co zawsze śpiewać chciał. Lecz choć bardzo kochał śpiew, Wciąż 

fałszował pośród drzew. Aż raz ptaków król dał mu flecik tak czarowny, Że dziś mały miś 

śpiewa prawie jak słowik. Fiu fiu fiu fiu fiu fiu. Fiu!  

  

Paddington 

 
To spokojny, dobrze wychowany miś znaleziony przez państwa Brown na stacji Paddington 

w Londynie. Miś ma zabawny kapelusz i wełniany płaszczyk. Stworzył go pisarz Michael 

Bond opisując jego przygody w 14 książeczkach. Obecnie o przygodach tego sympatycznego 

misia można też obejrzeć bajeczki.  

  

 

 

 

 

 

 



Adidasy pluszowe z misiem. 

 
Zabawne i wyjątkowe adidasy zaprojektowane dla tej marki przez Jeremy’ego Scott’a. Buty 

są produkowane w dwóch kolorach, różowym dla dziewczyn i beżowym dla chłopaków.  

 

Miś fotel. 

 
Wielu dorosłych tęskni za bohaterami z dzieciństwa. Niektórzy z nich wymyślają na przykład 

takie fotele, żeby tylko móc się wtulić w misiowe futerko. Ten mebel zaprojektował szwedzki 

projektant Matti Klenell.  

 

Miś do zadań specjalnych 

 
Kolorowy, miły miś, który nie tylko ozdobi pokój dziewczynki, ale też zapewni dobrą 

zabawę. Misiek ma wmontowane głośniki i po podłączeniu do niego odtwarzacza MP3 można 

głośno słuchać muzyki.  

  

 



Słodkie misie 

 
Tych misiów przytulić nie można ale dzieci za nimi przepadają bo to są słodkie, gumowe 

misie.   

Skarbonka z misiem NICO 

 
Misiu popilnuje Twoich oszczędności zamkniętych w ładnej, metalowej puszce 

zabezpieczonej kłódeczkę.  

 

 

 

 

DJ Ice - muzykalny miś - INTELEX 

 
To jest niesamowity miś polarny. Można podłączyć do niego każdy rodzaj odtwarzacza - 

Smartphone, iPhone, iPod, MP3 i słuchać muzyki przez "misiowe" słuchawki.  
 

 

 



Puchatek - komputerowy pomocnik 

 
Gadżet dla dzieci i młodzieży spędzających sporo czasu przy komputerze. Jest to połączenie 

podkładki pod mysz z przytulnym ocieplaczem, dzięki któremu dłoń nie zmarznie.  

 

Miś - zrób to sam! 

 
Jeżeli lubicie robótki ręczne to możecie sami uszyć sobie misia. W tym zestawie znajdują się 

elementy maskotki, niektóre już gotowe, a niektóre trzeba samemu pozszywać, wypełnić 

specjalnym wypełniaczem i zszyć z innymi częściami. Na końcu, w środek maskotki wszywa 

się małe serduszko i miś gotowy do tulenia.  

 

Miś artystyczny. 

 
Jest to ręcznie uszyty miś przez kanadyjskiego projektanta Cutesypoo, dla którego inspiracją 

są japońskie anime i kawaii. Maskotka wykonana jest z kawałków kolorowego, bawełnianego 

materiału i z filcu. Jeżeli masz artystyczną wyobraźnię i umiejętności manualne spróbuj 

zaprojektować i wykonać własnego, wyjątkowego misia.  

  



Dzidzia - miś! 

 
czyli jak ze słodkiego maleństwa zrobić jeszcze słodszego misiaczka. Śliczna i niezwykle 

twarzowa czapeczka zrobiona ręcznie przez Thread&Etc.  

Misiowa patelnia 

 
W firmie Rilakkuma pomyślano, że miło by było jeść na śniadanie naleśniki w kształcie 

pyszczka misia i wyprodukowana taką misiową patelnię. Smacznego.  

 

Kurtka z pluszowych misiów 

 
Pomysłowość niektórych projektantów nie ma granic. Sebastian Errazuriz pamiętając o 

małych dziewczynkach, które nigdzie nie chciały wychodzić bez swojego misia 

zaprojektował dla dużych dziewczynek tę zabawną kurtkę.  

 

 

 



Puszyste kapcie 

 
Bardzo różowe i bardzo ciepłe kapcie z GLOOMY BEAR, modnym wśród nastolatków 

japońskim misiem.  

 

Gabryś - trochę smutny miś 

 
Niewielki, ale jakże sympatyczny miś - breloczek. Można go przywiesić do plecaka, torby lub 

kluczy. Zrobiony ręcznie na szydełku.  

 

Różowy miś - futerał  

 
Wykonany z filcu śliczny i praktyczny miś do przechowywania telefonu czy iPoda.  

 

 

 



Misiaczek - bujaczek 

 
Bujak i siedzisko dla najmłodszych. Maluchy czują się bezpiecznie w puchatych objęciach 

misia.  

 

Śpiwór Miś Śpioszek 

 
Wspaniałe miejsce zabawy i wypoczynku w ciągu dnia, a także w nocy. W takim śpiworze 

maluch ma zagwarantowany bezpieczny sen. 

Bajkowy miś. 

 
Niezwykły, malutki jak Calineczka misiu. Takie misiaczki kolekcjonują także ludzie dorośli. 

Tworzą dla nich ubranka, domki, akcesoria. 

 


