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W i t a j !

Jesteśmy nudzimisiami i odnudzamy dzieci, które się 
nudzą. Znamy się dzięki Szymkowi – przedszkolakowi, 
który pewnego dnia baaaardzo się nudził i głośno nas wo-
łał: Nudziiiimiiisieeeeeeee!!! 

W pierwszej części naszych przygód pt. Nudzimisie mo-
żesz przeczytać o tym, jak z Nudzimisiowa wyruszył do 
Szymka Hubek, który następnym razem przyprowadził ze 
sobą do Waszego świata Mutka i Gusię. Poszli z Szym-
kiem do przedszkola, gdzie pomogli mu pokonać pewnego 
niesfornego kolegę, zrozumieć, na czym polega przyjaźń, 
dlaczego nie wolno zazdrościć innym sukcesów, na czym 
polega zabawa z zasadami i dlaczego nie warto bać się 
Kosmaka. Oczywiście nudzimisie codziennie wracały do 
swojej niezwykłej krainy, gdzie na drzewach rosną lizaki, 
na krzewach chipsy, za domami rozciągają się galaretkowe 
pola, a w strumyku płynie kolorowa lemoniadka.

Z drugiej książki o nas pt. Nudzimisie i przyjaciele do-
wiesz się o tym, jak Nudzimisiowo nawiedziła wielka bu-
rza i jak bohaterska trójka Szymkowych przyjaciół – Gusia, 
Hubek i Mutek – pod przywództwem dzielnego i mądrego 
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Lato w Nudzimisiowie nie kończyło się nigdy. Błę-
kitne niebo zdobiły rzadko rozrzucone obłoczki, które 
czasem zmieniały się w deszczowe chmurki. Działo 
się tak jedynie wtedy, kiedy jakieś dzieci bardzo się 
nudziły i wołały na pomoc swoich małych przyjaciół, 
czyli nudzimisie. Od niemal dwóch miesięcy zdarzy-
ło się to zaledwie kilka razy. Tak się bowiem złożyło, 
że w świecie ludzi trwały jeszcze wakacje i dzieci nie 
miały czasu na nudę. Były wprawdzie wyjątki, ale we-
sołe i służące pomocą misie szybko odnudzały małe 
marudy, co natychmiast przywracało porządek na nu-
dzimisiowym niebie. 

– Kiedy wreszcie skończą się te wakacje? – ziewnął 
przeciągle Hubek, leżący wygodnie w cieniu lizakowca. 

Budusia ratowały swoją krainę. Tu jest także opisana hi-
storyczna chwila spotkania Obrazika z potężnym Łasko-
tem oraz wielka akcja ratunkowa, zakończona wieczystą 
przyjaźnią między nudzimisiami i niebieskim potworem, 
który czuł się bardzo samotny. Tymczasem przedszkolaki, 
które już wiedzą o naszym istnieniu, wyruszają na sprzą-
tanie świata, w czym im ofiarnie pomagamy.

W trzeciej części naszych przygód pt. Nudzimisie i przed-
szkolaki wkraczamy do domów Szymkowych kolegów i do 
przedszkola. A tu same kłopoty, bo: Kubuś nie może zasnąć, 
Jędruś płacze o mamę, a Tadzio nie chce nic jeść. Na szczę-
ście jesteśmy i trzymamy łapkę na pulsie. A i w naszej kra-
inie jest ciekawie: Zubkowi od zaraz potrzebny jest szczy-
pak, a Czarusia odwiedza… Przeczytajcie sami! 

W czwartej części pt. Szymek w krainie nudzimisiów 
dzielny Szymon wyrusza w niebezpieczną podróż do Lasu 
Marzeń, aby odnaleźć jednego z nas. 

To już piąta książka o naszych przygodach. Mamy na-
dzieję, że zaciekawią Cię nie mniej niż te, o których już sły-
szałeś. 

Pozdrawiamy, 
Twoje nudzimisie
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– O tak! – zawołała z utęs- 
knieniem Gusia. – Niech dzie-
ci wreszcie zaczną się nudzić.

Nie żeby nudzenie się 
miało jakikolwiek związek z nauką 
w przedszkolu czy w szkole. Wręcz 

przeciwnie. O nudzeniu się w tych miejscach nie 
mogło być mowy. Dotyczyło to raczej zmiany pory 
roku i coraz dłuższych wieczorów, kiedy przedszko-
laki często nie mają co robić, podobnie jak uczniowie 
po odrobieniu lekcji. Dla nudzimisiów nastaje wte-
dy okres zwiększonego wysiłku przy wymyślaniu 

wciąż nowych zabaw. One 
też w nich uczestniczą, 

nic zatem dziwnego, że niecierpliwie czekają na na-
dejście jesieni.

Żeby dobrze przygotować się na ulubioną porę 
roku, nudzimisie otworzyły własną szkołę. Pierwszą 
i jedyną szkołę dla nudzimisiów. Było to wydarze-
nie, jakich mało w ich długiej historii. Chętnych do 
nauki znalazło się tak wielu, że trzeba było prowa-
dzić zajęcia na dwie zmiany. 

Hubek z przyjaciółmi, Gusią i Mutkiem, mieli 
obecnie dłuższą przerwę, ponieważ nie brali udzia-
łu w lekcji odnudzania. W tym przedmiocie byli tak 
dobrzy, że sami mogliby uczyć innych, jak bawić się 
z dziećmi. Czekali jednak na zajęcia z gimnastyki 
i pływania, bo czego jak czego, ale ruchu i sprawno-
ści nigdy nie jest za wiele. Tak przynajmniej twier-
dziły starsze nudzimisie, a wiadomo, że starszych 
należy słuchać. W Nudzimisiowie była już taka tra-
dycja i dobry zwyczaj, że im starszy nudzimiś, tym 
większym darzony był szacunkiem i miał większy 
posłuch. Nie bez powodu wszyscy czuli olbrzymi 
respekt przed Najstarszym Nudzimisiem, który był 
niemal wyrocznią w wielu sprawach. Zawsze służył 
pomocą i zawsze miał rację. 


