
Olbrzymek 
 
Pewnego dnia Potwór Super Super Szpiegula wybrał się na spacer przy okazji patrolując 
okolicę, kiedy to zobaczył coś, czego nie widział nigdy wcześniej. Były to ogromne wgłębienia 
w ziemi, jakby doły albo rowy, ale nie do końca. Miały one kształt gruszki albo raczej 
bakłażana, ale nie do końca. Wyglądały jakby ktoś porozrzucał je bez sensu po trawie, ale nie 
do końca. Potwór Super Super Szpiegula przyglądał im się dokładnie aż nagle go olśniło.  
- Przecież to są odciski stóp! – wykrzyknął – Ogromnych stóp. 
Każdy inny przestraszyłby się takiego znaleziska, ale nie Szpiegula. Zaczął się rozglądać i tropić 
stopy, bo bardzo chciał się dowiedzieć do kogo należały. Wędrował tak dłuższą chwilę, aż 
doszedł do wakacyjnego wielkiego drzewa i za nim zobaczył nie dwie, ale jedną stopę i to  
z drzazgą wielkości Dinozaura z Wędką albo może raczej Dinozaura Bardzo Wielkiego. 
Podszedł bliżej, spojrzał w górę, a tam ukazała mu się dalsza część stopy i odkrył, że należy do 
Olbrzyma, naprawdę wielkiego Olbrzyma.  
- Co robisz w Super Super Krainie? – zapytał odważnie Potwór Super Super Szpiegula – 
Przyszedłeś zjeść jej mieszkańców? Bo jeśli tak, to ja na to nie pozwolę. 
- Nazywam się Olbrzymek, Henryk Olbrzymek; a Ty? – odparł Olbrzym niskim głosem.  
 - Ja jestem Potwór Super Super Szpiegula i pilnuję całej Super Super Krainy oraz Super Super 
Miasteczka, gdzie mieszkam ja i moi przyjaciele. Nie pozwolę ich zjeść! – oświadczył Szpiegula. 
- Kiedy ja nie przyszedłem nikogo jeść tylko szukam… - zaszlochał Olbrzymek 
- Kogoś zaginionego? – starał się zgadnąć Szpiegula 
- Nie, ja szukam… - Olbrzymek szlochał, tak, że nie mógł dokończyć zdania. Wydawało się, że 
zaraz będzie płakać i powstanie gigantyczna kałuża. 
- Czegoś do picia? Drogi do domu? Kłopotów? – Szpiegula nadal szukał zaginionej końcówki 
zdania, ale jakoś nie bardzo mu to szło.  
- Nie, nie, nie, ja szukam pomocy! – wydusił w końcu z siebie Olbrzym – W mojej stopie coś 
jest i straszliwie boli. Nie umiem się tego pozbyć, chociaż próbowałem już wszystkiego. Nawet 
skakałem na jednej nodze. Pomożesz mi? 
- Faktycznie problem wygląda na duży. Masz w stopie wielką drzazgę, jakby, jakby suche 
drzewo; ale nie martw się. Pomożemy Ci, ja i mieszkańcy Super Super Miasteczka. 
Potwór Super Super Szpiegula zawołał najlepszych specjalistów: lekarza Kotka Bartuszka, 
Dinozaura z Wędką i Dinozaura Bardzo Wielkiego, Gąsienicę z Lizaków, Pająka Pająkowskiego  
i jego rodzinę, Zielonego Gufika i Tygrysa, któremu zawsze chciało się pić wody. Kotek 
Bartuszek przyniósł ze sobą wielki plaster, żeby przykleić na ranę, Gąsienica z Lizaków 
przyniosła wielką chusteczkę do wycierania łez, Pająk Pająkowski grubą linę, a Zielony Gufik  
i Tygrys, wielki baniak wody po podlania suchego drzewa. Plan był prosty: najpierw polać 
drzewo wodą, potem przywiązać do niego linę i ciągnąć do skutku, a na końcu przykleić wielki 
plaster i wytrzeć łzy. Zielony Gufik z Tygrysem wylali na suche drzewo cały baniak, Pająktowski 
szybciutko przywiązał linę, a Dinozaur z Wędką, Dinozaur Bardzo Wielki i Potwór Super Super 
Szpiegula pociągnęli za nią najmocniej, jak potrafili; ale suche drzewo nawet nie drgnęło. 
Olbrzymek zawył tylko z bólu, aż wszyscy musieli zatkać uszy. Wtedy Pani Pająkowska wpadła 
na pewien pomysł. Szepnęła coś do swoich 100 pajączątek, a one natychmiast wskoczyły na 
Olbrzymka i zaczęły skakać mu po nosie. To tak gilgało, tak łachotało, że Henryk Olbrzymek 
nabrał powietrza i mocno kichnął. Wtedy suche drzewo samo wypadło z jego stopy i Kotek 
Bartuszek szybko przykleił plaster. Potem zaprosili Olbrzymka do swojego Super Super 
Miasteczka, gdzie czekała na niego jeszcze pewna niespodzianka. Hipopotam Mały, najlepszy 
szewc w całej Super Super Krainie zrobił olbrzymie buty, które odtąd miały chronić stopy 



Henryka Olbrzymka. Był on bardzo, bardzo wdzięczny mieszkańcom Super Super Miasteczka 
za wszystko, co dla niego zrobili i powiedział: 
- Dziękuję wam moi nowi przyjaciele. Gdyby nie wy to nie wiem, co bym zrobił. Chyba skakał 
na jednej nodze do końca życia. Jeśli będziecie kiedyś potrzebowali mojej pomocy, przyjdźcie 
wszyscy pod wielkie drzewo i zatupcie głośno, a się zjawię. 
Pomachał im jeszcze na pożegnanie i ruszył wielkimi krokami w swoją stronę.     


