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Ferdynand, jak wszystkie psy, najchętniej wyleguje 
się na ulubionym posłaniu i jak na domowego czworonoga 
przystało, od czasu do czasu zapada w drzemkę. Jak myślicie moi 
mili - czy pies śni? A jeżeli śni, to o czym? 

Historia Ferdynanda, który marzy, aby stać się człowiekiem, 
pomoże Wam w odkryciu sekretów naszych mniejszych 
przyjaciół. Ferdynand odwoła się do Waszej wyobraźni 
i przypomni o tym, co najważniejsze i najpiękniejsze w życiu 

człowieka. O marzeniach. 

Mamy nadzieję i wierzymy głęboko, że z naszego 
spotkania wyniesiecie przekonanie o tym, że warto marzyć 
- o podróżach, o szczęściu, o przyjaźni... o wszystkim, czego 
zapragniecie. Marzenia się spełniają. Wystarczy tylko chcieć, 
a wszechświat pomoże Wam spełniać, nawet te najbardziej 
błahe. Pozwólcie więc, że powtórzymy za Ferdynandem: jesteście 
Wspanial i, wszyscy bez wyjątku . 

Pozdrawiamy Was i życzymy udanej zabawy! 

Karol Stępkowski 

Ludwik Jerzy Kern (ur. 1921) 
- krakowski satyryk, poeta, dziennikarz, autor piosenek i bajek dla 

dzieci. Twórca m.in.: „Tu są bajki", „Proszę słonia" oraz znanej 
lektury dla najmłodszych - „Ferdynand Wspaniały", opowieści 
o niezwykłym psie, który śnił, że stał się człowiekiem. 

Pisarz debiutował jako. dziennikarz w „Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym" oraz jako' satyryk w „Szpilkach". Współpracował 
z czasopismami dla dzieci - „Płomyk", „Płomyczek" oraz jako 
członek zespołu redakcyjnego tygodnika „Przekrój". Autor słów 
do piosenek „Lato, lato", „Wojna domowa", „Nie bądź 
taki szybki Bill", „Cicha woda". Zdobywca wielu nagród m.in.: 
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie 
literatury, uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Opowieść „ Ferdynand W spaniały" sprawiła, że Ludwik Jerzy 
Kern został postawiony obok takich legendarnych autorów bajek 
dla dzieci, jak Julian Tuwim czy Jan Brzechwa. Stworzona przed laty 
postać psa o ludzkich cechach wychowuje i bawi, zarówno dzieci jak 
i dorosłych po dziś dzień. 



Mariusz Krz-:einiński 

już nieraz w filmie czy teatrze 
Pies pierwszorzędne role grał, 

Tego wrażenia nikt nie zetrze, 
Jak babcię kocham, hau-hau-hau! 

Pies nawet czasem od człowieka 
O wiele lepszy w roli jest, 

Bo żaden człowiek nie zaszczeka 
Tak jak to umie pies ... 

To hau! haµ! hau! 

To hau! hau! hau! 

To jest nasz Teatralny szał! 
Na dwóch nogach, Nie uwierzycie 
Na dwóch nogach inne jest życie, 

Że na dwóch nogach można 
Chodzić w tył! W bok! Albo w przód! 
I wytworny ... 

Hop! 

Się robi nam chód! 

Na dwóch nogach cud to natury 
Na świat cały patrzy się z góry 
Byle ruch, byle ruch i już rośnie w nas duch 

Na dwóch nogach! 

Na nogach dwóch! 
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Był raz sobie pan jarząbek, 
Pan jarząbek sobie był. 

W nocy go rozbolał ząbek 
Tak, że pan Jarząbek wył. 

Twarz mu spuchła,jak ta bania, 
Jak ta bania spuchła mu. 

Rano nie mógł jeść śniadania, 
Ani nawet złapać tchu. 

A-u-łaaa! Po co, po co się te zęby ma? 
A-u-iii Ale dają szkołę mi. 

Trzęsły mu się ręce obie, 
Trzęsły mu się niby liść 
Aż pomyślał w końcu sobie 

Żeby do dentysty iść. 
W gabinecie na fotelu, 
Na fotelu ciężko siadł. 
I jak innych ludzi wielu 

jeszcze bardziej wtedy zbladł. 

A-u-łaaa! Po co, po co się te zęby ma 
A-u-iii Ale dają szkołę mi. 

Pan dentysta człowiek tęgi, 
Tak na oko ponad sto. 

Chwycił straszne swe obcęgi, 
By powinność czynić swą. 

Wtedy właśnie pan jarząbek 
Dramatyczny zrobił gest 

To jest mój ostatni ząbek, 
To mój ząb ostatni jest! 

A-u-łaaa! Po co, po co się te zęby ma 
A-u-iii Ale dają szkołę mi. 

IWRO 
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