
Dzień Pluszowego Misia: przytulanka, 

który pozwala nam dorastać. 

 



25 listopada -  Dzień Pluszowego Misia  

Zna twoje najskrytsze tajemnice, nigdy cię nie zawiódł, do tego jest zawsze przy tobie. 

Pluszowy miś, symbol szczęśliwego dzieciństwa, 25 listopada obchodzi swoje święto. 

Pytanie, czy jest nam potrzebny tylko w dzieciństwie. 

Po raz pierwszy Dzień Pluszowego Misia obchodzono niedawno, bo w 2002 roku. Wtedy 

właśnie wypadła setna rocznica powstania tej maskotki. Jej historia związana jest z 

ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Teodorem Rooseveltem. Podczas 

polowania, w którym brał udział, postrzelono małego misia. Kiedy polityk zobaczył 

wystraszone zwierzątko, kazał je uwolnić. Wieść o wielkim sercu prezydenta szybko rozeszła 

się po kraju. Historię przedstawiono w formie rysunku w „The Washington Post”, a 

sklepikarz z Brooklynu Moris Mitchom tak się nią wzruszył, że postanowił uszyć małego 

niedźwiadka i wystawić go w witrynie swojego sklepu. Na cześć prezydenta nazwał go Teddy 

Bear. Mimo że pierwszy miś nie był tak milusi i mięciusi jak te dzisiejsze (wypchany był 

trocinami, a jego sierść była szorstka), szybko stał się czymś, a raczej kimś więcej niż kolejną 

zabawką. Stał się przyjacielem dzieci. 

 

Po co nam pluszowy miś? 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Wisconsin pokazują, że prawie 60 proc. dzieci w 

ciągu pierwszych trzech lat życia jest silnie przywiązanych do jakiegoś przedmiotu. 

Najczęściej jest to pluszowy miś, ale nie zawsze. Za „tę jedyną słuszną” przytulankę robią 

żyrafy, lale, słoniki, poduszki czy kocyki. Nie ma znaczenia kolor, kształt, a tym bardziej 

cena zabawki; najważniejsze, że dziecko samo wybiera sobie przyjaciela. Na nic więc mają 

się zakusy babć czy mam, które podsuwają maleństwu urocze maskotki w nadziei, że 

wybierze właśnie je. Tylko dziecko wie, co nim kieruje, kiedy wybiera na kumpla i 

powiernika przybrudzonego konika bez lewego oka. W sumie to jedna z pierwszych ważnych 

decyzji małego człowieka. 

Nowy przyjaciel, przyjmijmy, że jest to pluszowy miś, ma bardzo ważne zadania do 

wykonania. Po pierwsze, jego obecność - dosłowna, namacalna, odczuwalna rączką i ciałem - 

pozwala dziecku czuć się bezpiecznie. - Miś ma zawsze być obok mnie, kiedy dzieje się coś 

ważnego, nowego czy niebezpiecznego, ale i przyjemnego - komunikuje maluch. A że jego 

życie obfituje głównie w takie wydarzenia, misiek szybko staje się oczkiem w głowie również 

rodziców. Każdy, kto przeżył dziecięcą histerię pod tytułem „Gdzie jest mój miś?!?!?!”, 

następnym razem będzie pilnował pluszaka równie uważnie jak własnego dziecka. 

Miś terapeuta 

Terapeutyczne działanie misiów potwierdzili w badaniach naukowych psychologowie. W 

pracy opublikowanej w 2000 roku w „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 

dowodzą, że dzieci, które mogą tulić misie u lekarza czy podczas pobierania krwi, przeżywają 

mniejszy stres niż dzieci bez swoich ukochanych zabawek. A gdyby jeszcze ktoś miał 

wątpliwości co do zbawiennego wpływu ukochanej maskotki na dziecięcą psychikę, może 

zerknąć do pracy Corinne Sweet z 2010 roku. Psycholożka przedstawia tam wyniki swoich 



badań, które udowadniają, że przytulanie, głaskanie, a nawet wąchanie ukochanej maskotki 

sprawiają, że dzieci czują spokojnie, bezpiecznie i wygodnie. 

Przywiązanie do ulubionej zabawki jest poniekąd substytutem mamy. Psychologowie 

nazywają pluszowe misie „obiektem przejściowym”, czyli takim, który pozwala nam czuć się 

bezpiecznie bez mamy. A tym, co sprawia, że to właśnie one są najbliższe sercom maluchów, 

są przede wszystkim ich miękkość i proporcjonalne kształty. Jako pierwszy zależność tę 

odkrył w połowie XX wieku amerykański psychiatra dziecięcy Donald Winnicott. Tłumaczył, 

że dzieci nawet bardziej niż dorośli potrzebują poczucia bezpieczeństwa i wygody. A 

nieduży, miły w dotyku, miękki misiek właśnie to im daje. 

Około pierwszego roku życia dziecko rozpoczyna etap separacji od rodzica. Pomalutku na 

własnych nogach zaczyna iść tam, gdzie chce, a raczej chciałoby, ale wciąż się boi. - Co 

zrobić? Wszystko wokół takie ciekawe, a mamy nie widać na horyzoncie. Będę czuł się 

raźniej, kiedy misiek będzie ze mną podczas wyprawy na szczyt komody w drugim pokoju - 

rozmyśla maluch. I z misiem w dłoni idzie w nieznane. Gdy przyjaciel sprawdzi się w 

sytuacjach ekstremalnych, nie można go opuścić także w chwilach szczęścia. Miś zdmuchuje 

razem z malcem świeczki na torcie, idzie na urodziny do kolegi i oczywiście zasypia z nim. 

Ta trudna dla dziecka czynność, jaką jest samodzielne zasypianie, zdecydowanie wymaga 

wsparcia. Nic tak nie uspokaja i nie wycisza jak dobrze znany zapach, kształt i miękkość pod 

ręką. 

Pluszowy miś - najlepszy przyjaciel dziecka 

Relacje, jakie tworzą się między „obiektem przejściowym”, czyli naszym ukochanym 

pluszowym misiem, a dzieckiem zostały zbadane przez naukowców w 2008 roku. Grupie 

dzieci zaproponowano, że ich zabawki trafią do specjalnej maszyny, która je sklonuje. 

Dzieciaki były podekscytowane taką możliwością. Potem to samo naukowcy chcieli zrobić z 

ich ukochanymi misiami. Tu sprawa nie poszła tak łatwo. Dzieci nie chciały się na to zgodzić, 

a niektóre płakały ze strachu. Tłumaczyły dorosłym, że ich ukochana maskotka jest jedyna i 

niepowtarzalna oraz ma w sobie ukrytą właściwość, a nawet moc. Dorośli pewnie nazwaliby 

to duszą. O żadnym klonowaniu nie było więc mowy. Niektóre maluchy podobnie reagują na 

sugestię o upraniu ukochanej zabawki. 

- Jak to? Prać to można spodnie czy bluzkę, ale nie mojego przyjaciela!!! 

Jako że dzieci traktują swoje pluszowe misie jak przyjaciół, a nie zwykłe zabawki, ich relacje 

z nimi także są personalne. Maluchy nadają im imiona, cechy charaktery, rozmawiają z nimi. 

Traktują je tak, jak same są traktowane. Dlatego psychologowie wykorzystują przytulanki w 

pracy z dziećmi. Po pierwsze, łatwiej jest zdradzić swoje obawy czy tajemnice kumplowi niż 

dorosłej, nieznanej pani. Po drugie, psycholog nie musi pytać dziecka,8 w jaki sposób odnosi 

się do niego mama czy kolega z przedszkola. Wystarczy, że poprosi, aby chwilę pobawiło się 

z maskotką. Taka obserwacja mówi więcej o relacjach dziecka z otoczeniem niż szczegółowy 

wywiad środowiskowy. 

Więź pluszowego misia i dziecka zaczyna się wypalać zazwyczaj z początkiem szkoły 

podstawowej. Dzieje się tak, ponieważ siedmiolatek potrzebuje realnego, ludzkiego wsparcia, 

a także zaczyna rozumieć, że pluszowy miś to tylko zabawka, a nie przyjaciel, powiernik czy 

odstraszacz złych myśli. Pryska magia dziecięcej iluzji. Zabawki czasem idą w kąt, a czasem 



jakoś trudno jest się z nimi rozstać. Bo niby wiemy, że to tylko kawałek wytartego pluszu z 

przyklejonymi oczami, ale… czy na pewno? 

Ten misiek był z nami we wszystkich ważnych momentach naszego życia, wspierał, 

pocieszał, pomagał zasypiać. Jest częścią naszych wspomnień, naszego dzieciństwa. Czy 

można tak po prostu się od niego odciąć? Miś pakowany jest więc w plecak na pierwsze 

kolonie (tak na wszelki wypadek, gdyby pojawiły się problemy przy zasypianiu w nowym 

miejscu). Dostaje swoje miejsce w nastoletnim pokoju, potem w akademiku. A największy 

renesans przeżywa, gdy rodzą nam się dzieci. Wtedy jeszcze mocniej wracają wspomnienia 

dzieciństwa i przyjaźni z pluszowym misiem. 

Czy więc ulubiona przytulanka jest nam potrzebna w dorosłym życiu? Patrząc racjonalnie – 

nie. Przecież wsparcia i przyjaciół szukamy wśród osób wokół nas. Z drugiej strony, ten 

kawałek wytartego pluszu jest naszym łącznikiem z beztroską dzieciństwa. Niesie w sobie 

tyle wspomnień i emocji, że życie bez niego wydaje się takie… smutne i do bólu dorosłe. Nic 

dziwnego, że w badaniach przeprowadzonych pod koniec lat 90. ponad połowa Amerykanów 

potwierdziła, że wciąż ma swojego ulubionego misia z dzieciństwa. Zaś co czwarty dorosły 

Brytyjczyk zasypia z ukochaną zabawką. 

Może Dzień Pluszowego Misia to dobry moment, aby odkurzyć starego dobrego przytulaka i 

znów poczuć jego moce. Bo czy ktoś wątpi, że miś ich nie ma? 

 Artykuł redagowała Anna Sowińska. ”Wysokie obcasy”. 
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