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w Gnieźnie 

Odgad ni j, o którym z bohaterów naszej bajki mówi każda z zagadek. 
W um ieszczone obok kwadraty wklej rozwiazan ia \vycięte 
z dołączonej karty. 

Rzadko kiedy z czego konte nt, 
W opowieśc i tej mal kontent, 
Który gubi własny ogon 
Jakąś dziwną, tajną drogą. 

Nie jada miodu, żołędzi ni ostu, 
I tyl ko bryka, ot tak, po prostu ! 
Niefrasobliwie raz bryknął osła, 
Tak że do wody biedaka posłał. 

\;ye własnym domku gościł Pucha tka, 
N1iodem wybornym brzuszek mu zapchał, 
W wygodny fote l łasucha wsadził -
I już wyciągnąć go nie poradził. 

Słynne mruczan ki układał, 
Ciągle się m iodem objadał, 

Pomysły miewał rozliczne 
I nastroje fi lozoficzne. 

Stumilowego L as u mieszkanka, 
\;vygłasza mądre sądy i zdanka, 
Na ortografii nie zna się wcale, 
Powinszowa nia pisze wspaniałe. 

Z wszystkich stron głos jego słychać, 
Przyjacielem zwą go :Misia, 
Każdy chciałby być tym chłopce m, 
Jego imię Wam nie obce. 

\V las przybyła wraz z Nlale ństwe m, 
Dziecko w kieszeń ma zapię te, 

Skokie m się porusza długim, 
Co zdumienie wielkie budzi. 

Niósł w prezencie raz balonik, 
Źle go chyba trzymał w dłoni, 
Upadł nagle i ... „go pękł", 

Solenizant dostał strzęp! 
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O autorze „Kubusia PuchatJ 

Ala n Alexander Milne - angielski pisarz, dra mat 
urodził s ię 18 I 1882 r. w Londynie, zma rł 3 I 195 

Światową sła,.vę p rzy niosły m u, pisane pod wpływem obserw 
ks i ążki „Kubuś Puchatek" i „Chatka Puchatka". T e pełne hu mo1 

bogate w fil ozoficzne i sa tyryczne podteksty, sta ły s i ę ulub io 
ale i dorosłych. A. A. Mil ne jest ró,,.v nież auto rem groteskowej l 

oraz uroczych wierszy d la dzieci , znanych w Polsce z tom ików „Wiersze 
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Skąd się zvziął Kubuś Puclmtek? 

O prócz rej książki była jeszcze inna książka o Krzysiu i ren, kto ją czytał, przypom ni sobie, 
że K rzyś miał kiedyś swojego łabędzia (a może to łabędź miał swojego Krzysia ? - n ie wiem na pew
no, jak to było), a ponieważ łabędź był pok ryty białym puchem, Krzyś nazywa ł go P uchatkie m. B yło 

to bardzo dawno remu i kiedy pożegnaliśmy się ze sobą, po prostu wzię l iśmy sobie to i mi ę , bośmy 

nie myśl e li, aby się ono mogło jeszcze kiedyś w życiu łabędz i owi przydać. Więc kiedy Krzyś dostał 

misia i miś powiedział, że chciałby mieć jak ieś niezwykłe imię, K rzyś powiedzia ł od razu , że będzie 
się nazywał Ku bu ś Puchatek. I tak si ę też stało. Więc kiedy już wam wytłumaczyłe m, sk ąd wz i ęło s ię 

im ię Puchatek, wytłumaczę wam, skąd wziął się Kubuś . 

Każdy, kto przyjedzie do naszego miasta, musi koniecznie pójść do Zoologicznego Ogrod u. 
Są lu dzie , którzy zaczynają zwiedzanie ogrodu od początku zwanego WEJŚCIE i straszn ie pręd ko 
idą od klatki do klarki, i zanim się kto obejriy, j uż są przy bramie, na której nap isane jest \VYJŚCIE. 
Ale są inni, bardzo mili ludzie , którzy idą prosto do zwierzęcia, które lu bią najbardziej, i tam s i ę 

zatrzymują. vVięc kiedy Krzyś przychodzi do Zoologicznego Ogrodu, idzie od razu do klatki, w której 
są n i ed źwiedzie, mówi coś po cichutk u trzeciemu dozorcy z lewej strony, drzwi otwie raj ą s i ę i prze
chodzimy przez ciemne korytarzyki, a potem po stromych schodkach idzie my do pewnej klatki, 
która otwiera się i wychodzi z niej coś brunatnego i kosmatego, i Krzyś z okrzy kiem „Ac h, M isi u! " 
rzuca mu się w ramiona. Otóż ten niedźwiedź nazywa się Kubu ś . 

To imię bardzo do n iego pasuje, co świadczy o tym, że jest to świetnie i mię dla m isiów. 
Ale naj zabawniejsze jest to, że nie możemy sobie przypomnieć, czy Kubuś dostał imię po Puchatku , 
czy Puchatek po Kubusiu. 

K i edyś wiedzieliśmy, ale śmy o tym już zapom n ieli „. 

AUTOR 
A. A. r.Jilne, Kubuf Purhatek. Wars zawa 1996 

Odgadnij hasła ukryte w jedenastu krótkich określeniach związanych z treścią naszego 
przedstawienia i wpisz je w poziomych rzędach. Następnie w pionowym niebieskim rzędzie 
odczytaj rozwiązanie. 

1. Nazwa las u, w którym m ieszka Miś i jego przyjaciele. 
2. lytułowy bohater naszej baj ki to Kubuś „ . 

3. Jeden z p reze ntów urodzi nowych dla Kłapouchego, opróżniony wcześniej ze słod kiej zawartośc i. 

4 _. Cl11 b ion e zaroś l a i j ednocześnie przys mak K łapouchego. 

5. Koniecznie do niej chc iał się upodobnić M iś. Znaleźć ją można na nieb ie. 
6. Kiedy jest nie b ieski, przypomina „kawałek nieba" , a gdy jest zie lony - „część drzewa". 
7. Przybyła do Lasu wraz ze swoim Maleństwem. 
8. Clubiony przysm ak Kubusia Puchatka. 
9. Sowa nazywa się „. 

10. Piosen k i P uchatka. 
11. Niewielkie , pracowite ovvady, dzięki którym misie mogą jadać m iód. 

1 
rnrurg i eseista -
956 r. w Hatfield. 
rwacji zabaw własnego synka, 
1oru, fantazji i liryzmu opowieśc i, 

iio n ą le kturą nie tyl ko dzieci, ·• 
:j baśni „Dawno, dawno remu" 

ze dla Krzysia" i „Nieposłu szna mama". 
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