
KSIĘGA UCZUĆ

TUPTUSIA



W Polsce była biblioteka w Józefosławiu. Pewnego ranka na ulicy

przy bibliotece stał mały pluszowy kotek. Panie, które pracowały w

bibliotece zapytały go jak się nazywa, a on stał jak słup i był bardzo

przestraszony. 

W końcu mówi cieniutkim głosikiem „Nie wiem jak się nazywam”.

Panie zaprosiły go do biblioteki, żeby z nimi zamieszkał. On już nie

był przestraszony, tylko coraz bardziej wesoły. Niektórzy mówili, że

to ryś, że to pies, że to miś. A moim zdaniem wyglądał jak kot. 

Mały kotek 



Kotek już całkiem wesoły wszedł do biblioteki i zobaczył bardzo

dużo książek. Ale nie wiedział po co tyle tych książek. Pani zapytała

czy na pewno nie wie jak się nazywa, a on powiedział, że nie wie. 

Bibliotekarki ogłosiły konkurs na imię dla kotka. Wszyscy poszli do

dużej sali. Kotek nie odłączał się od pań choćby na krok. Zaczęło się

głosowanie. Kotek się bał i to bardzo, bo dookoła niego było pełno

ludzi. Proponowano imiona: Papcio, Tuptuś, Słodziak, Wąsatek,

Pimpuś. Wszyscy zgodzili się na imię TUPTUŚ! 

Tuptuś zaczął czytać książki i odkrywać niezwykły świat. Zapragnął

go zwiedzić. Gdzie wyruszy Tuptuś?
Asia Socha, lat 8



Smutny kotek 

Julia Maj, lat 8

Był sobie raz mały kotek, który nie miał przyjaciół. 

Mieszkał w lesie i był smutny. 

Raz poszedł na wycieczkę. Zobaczył bibliotekę i wszedł tam.

Zobaczył książki i zobaczył książkę ze swoimi przygodami. 

Bardzo się z tego ucieszył. 

Od tej pory kotek mieszka w bibliotece i jest bardzo szczęśliwy.



Tuptuś pokochał świat książek, przeczytał ich bardzo dużo, na

przykład „Dziadek i niedźwiadek”. Kiedyś powiedział do pań

bibliotekarek, że chciałby być książką. 

Pewnej nocy miał dziwny sen, że idzie do swojego łóżeczka, a w

łóżku staje się książką. Gdy się obudził był bardzo przestraszony,

ale kiedy już się uspokoił, stwierdził, że gdyby był książką, nie

mógłby czytać. Więc zaczął czytać więcej książek, był zadowolony

z tej złotej myśli. 

A kiedy do biblioteki wejdzie jakieś dziecko, Tuptuś pyta pań

bibliotekarek, czy to dziecko weźmie go do domu i napisze historię

w księdze jego uczuć.

Świat Tuptusia

Maja Kamińska, lat 8



Ledwo wyszedłem z biblioteki, a okazało się, że nie mam lewego

ucha. Gdzie jest moje ucho? Dotknąłem łapką do głowy i… dziura. 

Dziura, dziura… Nie wiem gdzie jest moje ucho! Wy też nie wiecie?

Napisz, gdzie jest teraz ucho Tuptusia:

Gdzie jest moje ucho!

Ewa Nowak - pisarka, 
pedagog terapeuta, publicystka

Ucho wpadło do kieszonki,
którą Tuptuś ma na
brzuszku

Pomysły Czytelników

Szukając książki, Tuptuś
zostawił ucho na
bookcrossingu

A może niesforne uszko wpadło do porcelanowej filiżanki z
herbatką, którą Tuptuś pił wczorajszego deszczowego
popołudnia? 
Może niezauważenie rozpuściło się w gorącym naparze, niczym
kwadratowe kosteczki cukru?

Uszko zostało w książce
wypożyczonej z biblioteki:)
Tylko w której? Tyle tych
książek!



Tuptuś zdążył już zadomowić się w bibliotece na dobre, ciągle

wypożyczały go jakieś dzieci. Pisały o nim historie. Zaraz po tym

jak oddała go pewna dziewczynka Tuptuś zmęczony historią, którą

dla niego napisała, położył się spać. Stał przed swoim łóżeczkiem i

patrzył na siedem strasznie grubych książek. Dotknął ich z

zachwytem. Kiedy to zrobił, świat zawirował i Tuptuś znalazł się w

ciemnym lesie. Nieśmiało wstał z ziemi  i zaczął rozglądać się za

biblioteką. Chociaż bardzo się starał, nie mógł nic dojrzeć. 

Tuptuś i czary



Nagle coś złapało go za ogrodniczki i zaczęło biec. Tuptuś

próbował zobaczyć porywacza. Nareszcie gdy mu się udało

wylądował przed niedużą chatką. Porywaczem był ogromny pies z

posklejanym futrem. Z chatki wyszedł pewien mężczyzna (równie

wielki jak pies), lecz nie wyglądał groźnie, wręcz przeciwnie. Z

długą, gęstą brodą i parasolką wyglądał dość zabawnie. Zaśmiał

się, podniósł Tuptusia z ziemi i zaniósł do chatki. W środku przy

małym stoliczku siedziała trójka dzieci. Dwóch chłopców i jedna

dziewczynka.



- To Harry, Ron i Hermiona – powiedział wielkolud. – A ja jestem

Hagrid.

- Cześć – wyszeptał Tuptuś. – Wiecie gdzie jest biblioteka?

- Jasne – wyrwała się Hermiona. – Zaprowadzę cię, to niedaleko.

- Uff – odetchnął Tuptuś.

Ale kiedy tam się znaleźli Tuptuś nie mógł ukryć zawodu. To nie

była jego ukochana biblioteka tylko wielka, kamienna komnata z

grubymi tomami zapisanymi w niezrozumiałych językach. Tuptuś

otworzył książkę pod tytułem „Fantastyczne zwierzęta i jak je

znaleźć”. Kiedy nie znalazł nic ciekawego zatrzasnął książkę i….

- Ałaaa! – wrzasnął Tuptuś bowiem przytrzasnął sobie książką

ucho.



Do biblioteki weszła starsza pani w ogromniastym kapeluszu

zaniepokojona hałasami. Kiedy zobaczyła małego kotka uspokoiła

się i podniosła z niego książkę.

- Jestem profesor McGonagall – powiedziała.

- A ja Tuptuś. I bardzo chciałbym dostać się do biblioteki w

Józefosławiu.

- Już się robi – wykrzyknęła kobieta i w tej samej chwili Tuptuś

obudził się w domu. To wszystko mi się śniło, pomyślał i wtedy

zobaczył dziurę w ogrodniczkach po podróży w zębach psa.

Pokiwał główką i zagłębił się w lekturze „Harry Potter i Kamień

Filozoficzny”. 
Ula Bentkowska, lat 10



Przedstawiam Wam Tuptusia.

Tuptuś jest tylko (a może aż) biblioteczną maskotką. Taki to sobie

pożyje, co nie?

No bo umówmy się, Tuptuś ma życie jak w Madrycie. Dookoła

niego książki, jest regularnie przytulany i wszyscy go kochają.

Zajmuje się doradzaniem klientom jaką książkę powinni

wypożyczyć, oraz bawi się z dziećmi. Żeby nie było wątpliwości –

ja nie narzekam. W końcu mam ten zaszczyt zaadoptować na

trochę Tuptusia i o nim napisać opowiadanie. On sam przy kubku

mocnej (a jakże) herbaty opowiedział mi swoją historię. Całą.

Od początku do końca (swoją drogą to straszny gaduła).

Zacznijmy więc tę opowieść: 

W dwutysięcznym roku (dokładnie pierwszego stycznia) Stwórca

rzekł: „Niech stanie się Tuptuś!”. To była magiczna chwila. Każdy

poczuł, że zaczęło się coś nowego. I mieli rację. 

Zaczął się Tuptuś. 

Podróż Tuptusia



Ale na początku nie było kolorowo. Zacznijmy od tego, że Tuptuś

wylądował w sklepie z zabawkami. Jak sam powiedział, to był

„najgorszy etap w jego życiu”. Został upchnięty między inne

pluszaki i tam spędził pierwszy rok swojego życia. Można by

pomyśleć, że miał tam naprawdę dobrze. Tylko, że właściciel

sklepu w ogóle o nich nie dbał. Sklep rzadko był sprzątany, więc

najczęściej na półkach i maskotkach spoczywała gruba warstwa

kurzu. Przez niezachęcający wygląd sklepu, był rzadko

odwiedzany i przez rok Tuptusia nikt nie kupił.

Lecz w końcu, po dwunastu miesiącach męczenia się w

zaniedbanym sklepie, jakiś mały chłopiec zdecydował się kupić

Tuptusia. Był to Bartek i miał pięć lat. U Bartka Tuptuś spędził

cudowne dziesięć lat. Bartek był cudownym chłopcem. Z nim

Tuptuś był naprawdę szczęśliwy. Codziennie się razem bawili.

Tuptuś był często brudny od pomidorówki, od ziemi i piasku, soku

i wiele innych rzeczy, ale to było nieważne, póki mogli być razem. 

Jednak raz Tuptuś przeżył prawdziwe chwile grozy. Bartek zabrał

go (jak to robił bardzo często) na dwór. I chociaż na początku

pogoda była bardzo ładna, to potem zaczęła się burza. Bartek

bardzo się przestraszył i w pośpiechu zgubił Tuptusia. Grzmiało i

padało, a pluszak bardzo się bał. Spędził tam dwie godziny.

Potem Bartuś (który też się bał) wrócił po niego i razem poszli do

domu. Z Bartkiem Tuptuś przeżył wiele cudownych przygód. 



Jednak kiedy chłopiec urósł, oddał go swojej kuzynce. Ona miała

na imię Ola i miała osiem lat. Jej mama pracowała w bibliotece w

Józefosławiu. Ola spędzała tam więc bardzo dużo czasu i razem z

mamą zdecydowały, że tam zamieszka Tuptuś. On sam od razu

poczuł się tam jak w domu. Od tego czasu minęło już kilka lat.

Tuptuś poznał już całą bibliotekę oraz wiele osób. Naprawdę

pokochał to miejsce. 

I to już koniec opowieści!  Herbata się skończyła, Tuptuś się

zmęczył, ale jest też szczęśliwy. Dla mnie to była świetna

przygoda, a dla niego okazja, by poznać nowych ludzi. Bardzo się

polubiliśmy.
Gabriela Prokop



Pewien chłopiec poszedł do swojej ulubionej biblioteki i tam zobaczył

Tuptusia. Pomyślał, że chciałby mieć takiego pluszaka. Okazało się, że

można go wypożyczyć. Chłopiec go wypożyczył i zabrał ze sobą do

domu. Później rodzice postanowili, że pójdą na spacer do lasu.

Chłopiec  zapakował Tuptusia do plecaka, ale Tuptuś był duży, ledwo

się mieścił i zamek w plecaku nie był do końca domknięty. W czasie

spaceru chłopiec wesoło podskakiwał, bo był radosny, a ponieważ

plecak był źle zamknięty, Tuptuś wypadł na drogę i  nikt tego nie

zauważył. Tuptuś leżał samotnie na leśnej ścieżce, a ponieważ był

niezwykłą maskotką, nagle ożył.

Tuptuś podróżnik

Trochę się przestraszył, bo nie wiedział, co robić… Nagle zobaczył
jakieś stworzonko i tak się bał, że aż najeżyło mu się futerko.   Na
szczęście to był tylko kot, z którym Tuptuś się poznał. Miał on na
imię Filary. Filary od razu polubił Tuptusia, a ten zaczął go głaskać
po futerku, co kotki bardzo lubią.



Kotek zabrał Tuptusia do

Krainy Słodyczy. Tam Tuptuś

zajadał się słodyczami   w

najlepsze, bo był

łakomczuchem. Król Krainy

Słodyczy zobaczył, że ubywa

mu słodyczy i ktoś je podjada.

Król bardzo obraził się na kota, 

Szymon Cena, 10 lat

ponieważ to miała być ich tajemnica. Kot miał pilnować tego sekretu i

nikomu nie mówić o słodkiej krainie. Król bardzo się na niego zezłościł.

Filary wyczuł niebezpieczeństwo i uciekli z Tuptusiem do

mieszkańców Leśnej Krainy. Potem tam się osiedlili i zbudowali domki

z drewna. 

Nagle chłopiec poczuł się głodny i zajrzał do plecaka, bo chciał wziąć

kanapkę. Był bardzo zaskoczony i zdenerwowany, bo zobaczył, że

Tuptuś zniknął. Strasznie się rozpłakał i szybko pobiegł z rodzicami do

biblioteki. Pani z biblioteki zgodziła się wyruszyć na poszukiwania

Tuptusia. Szli już bardzo długo, robiło się ciemno i nagle zobaczyli

małe, drewniane domki. Zajrzeli do nich z ciekawością i zobaczyli małe

istoty. Dowiedzieli się od nich, że Tuptuś schronił się w ich domkach.

Chłopiec był bardzo szczęśliwy i wyprawa zakończyła się

powodzeniem, bo Tuptuś się odnalazł. Po tej przygodzie, chłopiec

oddał Tuptusia do biblioteki i postanowił, że opisze tę przygodę w

„Księdze Uczuć Tuptusia”, którą teraz czytacie:)
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