
„NA TROPIE WARSZAWSKICH  

MISIÓW, MIŚKÓW I NIEDŹWIEDZI” 

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE- ELŻBIETA PTAK 



 

     Pierwszą rzeczą, jaką każde dziecko otrzymuje na własność jest 

pluszowy miś – powiernik i przyjaciel. Każdy z nas na pewnym etapie życia 

miał właśnie taką maskotkę, a to czyni nas tak bardzo podobnymi do siebie.  

Dla dziecka miś to symbol zmiany najbliższego świata na lepszy, bardziej 

oswojony, otwarty i przyjazny. Dlatego trudno wyobrazić sobie, żeby 

pominięto misie w książkach. Sympatyczne niedźwiadki występują w wielu 

bajkach i baśniach. Są tam najlepszymi przyjaciółmi dzieci, można z nimi 

porozmawiać, przeżywają ciekawe przygody i bywają najczęściej... 

pluszowe. 

 

Ale jeśli dobrze się rozejrzymy przeróżne misie, miśki i 

niedźwiedzie możemy znaleźć również w przestrzeni 

warszawskiej.  

 



 

„MIŚKIE PRASKIE” 
       

      Wybieg niedźwiedzi brunatnych na Pradze położony jest na skraju Parku Praskiego 

przy Al. Solidarności.  Zbudowany w 1952 roku przez wiele lat był nie tylko wizytówką 

ZOO, ale też jednym z symboli Warszawy. Inicjatorem jego powstania było miasto 

Warszawa. Pierwsze niedźwiedzie, które pojawiły się na wybiegu to urodzone 

w warszawskim ZOO niedźwiadki o imionach "Miś" i "Elka".  Na tym wybiegu urodziło się 

aż 396 niedźwiedzi brunatnych Ostatni mieszkańcy praskiego wybiegu dla niedźwiedzi 

to Sabina i Mała. Seniorki, które mają około 30 lat. Wcześniej towarzyszyła im Tatra, 

która ze względu na zaawansowany wiek (38 lat) trafiła do łatwiejszego w użytkowaniu 

wybiegu po likaonach na terenie ZOO.  

Od wielu lat toczy się dyskusja na temat praskich miśków. Te, które jeszcze tu 

mieszkają dożyją swoich ostatnich dni. Jednak w przyszłości niedźwiedzie brunatne 

najprawdopodobniej zastąpią jednak rzeźby niedźwiedzi z brązu.  A to po to, by 

Warszawiacy nadal mogli spotykać się przy słynnych miśkach, dlatego na wybiegu staną 

rzeźby niedźwiedzie wykonane z brązu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„NIE OBEJDZIE SIĘ BEZ MISIA”- M. CZERKAWSKA 
 

Bury misio jest ciekawy 

i roboty, i zabawy. 

Gdzie się tylko ruszy Krysia, 

Nie obejdzie się bez misia. 

                                                    Przy śniadaniu, przy obiedzie 

                                                    miś hyc! – już na stole siedzi. 

                                                    Ciekawie nadstawia uszka 

                                                     i zagląda do garnuszka. 

Chce na oknie kozły fikać, 

drzwi otwierać i zamykać, 

chce w kuchence gaz zapalać, 

ale Krysia nie pozwala.. 

                                                   W parku zawsze pierwszy pędzi 

                                                   do wiewiórek, do łabędzi. 

                                                    Gdzie się tylko ruszy Krysia, 

Nie obędzie się bez misia 



 

„MIŚ W CYRKOWEJ POZIE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeźba autorstwa Jana Kucza i Krzysztofa Malca, odsłonięta w 1999 roku. Miś pilnuje 

zdroju wody oligoceńskiej przy ulicy Wójtowskiej. 



 

„BLIŹNIACZE MISIE NA RYNKU NOWEGO MIASTA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na trzymanej tarczy widać u jednego wyobrażenie Meduzy, a u drugiego – faraona . 

Nie jest jasne, kiedy misie powstały, czy w latach 50. XX wieku, wraz z budową kina 

Wars, czy może wcześniej…? 



 

„USZATEK NA OCHOCIE” 
 

Nie tak dawno temu przy ulicy 

Baśniowej stały uszkodzone przez 

wichurę drzewa, zakwalifikowane do 

wycinki. Jedno z nich rzeźbiarz pan 

Andrzej Zawadzki zamienił na 

przyjaciela dzieci – misia Uszatka. 

Poranny uśmiech misia z klapniętym 

uszkiem poratuje chyba każdego. 

Niby nic wielkiego (choć miś jest 

pokaźnych rozmiarów), a jednak 

każdemu jakby cieplej i raźniej. 

Maluchy pewnie przybijają Uszatkowi piątki, a starsi wzruszają się sentymentalną 

wędrówką do czasów dzieciństwa… 
 



 

MISIE PRZED DOMEM KULTURY „ŚWIT” 

 

 

 

 

 

 

 
To kolejne misie wyczarowane z przeznaczonych do wycinki drzew. Te zostały 

wyrzeźbione z pnia dębu, drzewa, które najstarsi mieszkańcy Bródna pamiętają z 

dzieciństwa. Dziś cieszą i starszych i młodszych 



 

KAMIENNY NIEDŹWIEDŹ – STARE MIASTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ul. Świętojańskiej na Starym Mieście można natknąć się na rzeźbę kamiennego 

niedźwiedzia. Z tym miejscem związana jest pewna legenda. Posąg reprezentuje 

mazowieckiego księcia zwanego Niedźwiedziem. Kim był i skąd się wziął jego 

przydomek?. Odpowiedź znajdziemy w „Legendzie o kamiennym niedźwiedziu” 



 

„KSIĄŻĘ NIEDŹWIEDŹ” – PARK FONTANN 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Książę Niedźwiedź” pojawił się 1 maja 2018 roku w Multimedialnym Parku Fontann. Ta 

mało znana warszawska legenda była motywem przewodnim pokazu, którym stołeczny 

ratusz rozpoczął sezon w Multimedialnym Parku Fontann. 



 

„MIŚ WOJTEK”- PRZY ULICY SIEWIERSKIEJ 
 

Miś Wojtek stanął przed Przedszkolem 99 

w Warszawie, którego jest patronem. Sprawa 

jest ważna i poważna, bo nie chodzi o misia 

- przytulankę, ani o misia – maskotkę. 

Niedźwiedź brunatny zwany Misiem 

Wojtkiem, wraz z żołnierzami 22 Kompanii 

Transportowej armii gen. Władysława 

Andersa przeszedł cały szlak bojowy, od 

Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę aż do 

Egiptu. Trafił do polskiej armii, jako mały 

niedźwiadek, którego żołnierze odkupili od 

perskiego chłopca. Dorastał ze swoim 

oddziałem i wraz z żołnierzami wykonywał szereg różnych czynności. Podczas bitwy pod Monte 

Cassino kapral Wojtek pomagał w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją artyleryjską. Od tamtej 

pory symbolem 22 Kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach. 



 

„NIEDŹWIADEK”- URSUS - OSIEDLE SKOROSZE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początkowo sympatyczny miś stał na stacji Ursus – Niedźwiadek. Od 15 stycznia 2014 

roku można go zobaczyć w ursusie na osiedlu „Skorosze”. Podobno przyciągnął go tu 

zapach pizzy z pobliskiej restauracji.  



 

NIEDŹWIEDŹ PRZED MUZEUM PRAGI 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stojąca na dziedzińcu Muzeum Pragi niebieska rzeźba jest hołdem dla niedźwiedzi z 

warszawskiego ZOO. 



 

„MIŚ ANOUFY” – PARK PRASKI 
Rzeźba misia Anoufego, dzieło francuskiego 

artysty Ylana Anoufego stanęła w Parku 

Praskim we wrześniu 2017 roku.  Została ona 

ozdobiona komiksowymi historyjkami 

nawiązującymi do Ogrodu Zoologicznego, 

Pragi oraz najważniejszych ludzkich relacji 

i wartości. Pięciometrowy miś powstał jako 

"symbol radości, pokoju i miłości". 

Francuskiego artystę poruszyła historia 

właścicieli pobliskiego zoo bohatersko ratujących Żydów w czasie wojny. .. AnoufaBear 

niesie ze sobą przesłanie, które mówi: „Możesz zmieniać swój świat na lepszy 

i piękniejszy, masz w sobie siłę, żeby to zrobić!… Kochaj, żyj z pasją, przyjmuj 

z uśmiechem to co przynosi ci los, nie poddawaj się zwątpieniu i lękom! Idź śmiało 

przed siebie! Znajdź w sobie cząstkę swojej artystycznej duszy…   



 

„MIŚ KAZIK” 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

  Dzieci z piłkarskich szkółek zdecydowały, jak będzie wyglądała nowa maskotka 

drużyny. Został nią Miś Kazek, czyli niedźwiadek ubrany w sportowy strój, taki sam, 

jaki noszą piłkarze stołecznej drużyny. W czasie meczów Kazek od 2016 roku pojawia 

się głównie w okolicach sektora rodzinnego. 



 

„FILMOWY MIŚ” 
 

     Na bemowskich Gliniankach 

Sznajdra w 2011 roku stanęła 

słomiana kopia słynnego misia z 

filmu Stanisława Barei. Miś był 

zwieńczeniem prac porządkowych 

tego terenu. Uporządkowane 

brzegi, wykarczowane chaszcze, 

wytyczone ścieżki spacerowe, 

usypany półwysep dla wędkarzy 

miały ściągać mieszkańców Bemowa. 

Dodatkową atrakcją był miś. 

Niestety widok ten został nas pozbawiony w lipcu 2012, gdy ktoś zadał sobie wiele 

trudu, by przedrzeć się przez akwen i go podpalić. 



 

MIŚ „BEMIŚ” 
Dzielnica Bemowo, ma swojego 

misia. Wielu mieszkańców 

Bemowa pamięta postać 

dużego, zielonego misia - 

Bemisia.  Odwiedzał on 

bemowskie przedszkola. Każdy  

przedszkolak z okazji Dnia 

dziecka dostał taką maskotkę. 

Misia można było spotkać na 

różnych imprezach.  Ostatnio 

„Bemiś” zniknął z naszej 

przestrzeni. 

Gdzie się podział miś Bemiś? 

Podobno czeka w magazynach Ratusza na „lepsze czasy” 



 

LEGENDA O KAMIENNYM NIEDŹWIEDZIU 

Dawno temu na Mazowszu żył pewien książę. Był on dobrze zbudowany i silny niczym niedźwiedź, 

dlatego tak właśnie o nim mówiono – Książę Niedźwiedź. Niedźwiedzia zresztą przypominał także 

z wyglądu, co niestety było powodem tego, że panny od niego stroniły. Książę był nieszczęśliwy, 

pragnął znaleźć miłość i w końcu poznał piękną dziewczynę, w której się zakochał. Bał się jednak, 

że jego wygląd zniechęci pannę, dlatego długo zwlekał z wyznaniem jej swoich uczuć. Wreszcie 

zebrał się na odwagę i udał się w stronę kościoła jezuitów, gdzie wybranka jego serca chadzała na 

msze, miał więc nadzieję, że ją tam spotka. I faktycznie tak się stało. Ujrzał ją wychodzącą z 

kościoła, ale przy jej boku stał przystojny mężczyzna, a dziewczyna ubrana była w suknię ślubną. 

Książę zrozumiał, że czekał zbyt długo. Z żalu padł na kolana i gorzko zapłakał. Jego serce nie 

wytrzymało bólu niespełnionej miłości. Książę zaczął tracić ludzkie kształty i zamienił się w 

prawdziwego niedźwiedzia, zwiesił smutno głowę, a w końcu – skamieniał. Do dziś czuwa na 

stopniach kościoła i czeka na swą miłość. Legenda głosi, że gdy ją odnajdzie, odzyska ludzką 

postać i będzie w końcu szczęśliwy wraz z tą, która odda mu swe serce nie zważając na 

niedźwiedzi wygląd. 

 



 

A MOŻE WAM UDA SIĘ WYTROPIĆ 

INNE WARSZAWSKIE MISIE, MIŚKI 

I NIEDŹWIEDZIE? 

 

ZACHĘCAMY DO POSZUKIWAŃ. 


