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AZJA WIĘKSZA 

Wielkoludy z południa i wielkookie 
olbrzymy z północy mają wobec siebie 
wrogie zamiary. Dyplomacja jednoo
kich przekazała ostre słowa protestu w 
związku z przechwyceniem przez połu
dniowców transportu wysokosłodzo
nych ciasteczek do kawy. 

WIELKA BRYTFANNA 

Kaczka przypaliła się. Dzięki szybkiej 
. akcji straży pożarnej uratowano kacze 

udka. Reszta poszła z dymem. 

DUŻA WÓLKA 

Miejscowy wieśniak wyhodował kro
wę-gigantkę z 27 wymionami. Taka kro
wa zastępuje 13,5 sztuk przestarzałego 
modelu „Krasula". Szczęśliwemu hodo
wcy, panu Wyrostkowi gratulacje prze
słał sam Pan Prezes Kinggott. 

POWIĘKSZAL JK 

Pan Koszałek Opałek, wybitny his
toryk z Krainy Krasnoludków poddał 
się operacji powiększenia. ,,Małe nie ma 
przyszłości" - powiedział pan Opałek 
tuż przed doczepieniem mu dmuchawy. 
„Chcę być przynajmniej taki jak Sierot
~a Marysia". Wynik zabiegu nie jest 
Jeszcze znany. 

STOLICA WIELKOLUDZIA 

Delegacja naszych kochanych dziecia
czków została przyjęta przez Pana Preze
sa Kinggotta. „Chcemy rosnąć na chwa
łę Ojczyzny, Kochany Pani Prezesie", 
powiedział, wspinając się na palce, Mały 
Jasio. Kochane dzieciaczki odśpiewały 
Panu Prezesowi tradycyjne „Sto met
rów". 

ZJAZD 
„ 

OLBRZVMOW 
Organizacja Gigantów Zje- może pan Guliwer obiecałby 

dnoczonych wybrała nowego coś jeszcze, ale spadł z mów
przewodniczącego. Został nicy, gdyż za mocno machał 
nim pan Guliwer. Ten wielki rękoma i nogami. Wszyscy z 
mąż stanu w swoim pierw- tego bardzo się śmiali. Naj
szym przemówieniu obiecał głośniej śmiał się Pan Prezes 
dołożyć każdemu olbrzymowi Kinggott. Śn1iał się także pan 
po 44 centymetry bieżące i 2 Guliwer, bo ma ogromne po-

1 kilogramy żywej wagi. Być czucie humoru. 



ROZPORZĄDZENIE 
O REJESTRACJI 
MAŁYCH 

• 

STWORZE N 
Właściciele małych 

stworzeń zobowiązani 
są do ich rejestracji. 
Małe stworzenie to 

każdy dwunóg nie prze
kraczający 150 cm wy
sokości. 

Rejestrując małe 
stworzenie należy podać 
jego imię, płeć i wiel
kość. W specjalnej rub
ryce należy podać dla
czego stworzenie jest ta
kie małe i czy może jesz-, 
cze urosnąc. 

Za niezarejestrowanie 
małego stworzenia grozi 
kara pomniejszenia do 
50 centymetrów. 

Pan Prezes Kinggott 

·1,iliiiiiiliiiii 

Pan Prezes Kinggott wy
powiedział te wielkie słowa 
podczas wizyty u hodowców 
kurostworów w Wielkiej 
Jajecznicy. Tamtejszym 
drobiarzom dzięki olbrzY.

-----------.......J miemu, zbiorowemu W,Y,Sił-
kowi udało się namówic ku-Zamiast fotografii pana Big Jac

ka proponujemy podobiznę innego 
znanego olbrzyma Big Bena. 
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1 rostwora do zniesienia met-

Z WIZYT 
U NAJWI l<SZEGO 

BIG 
JACK 

-

Pan Big Jack mieszka w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej -
bardzo wielkim kraju. Do mieszkania 
pana Big Jacka można dostać się węd
rując po pnączach gigantycznej fasoli. 
Pan Big Jack najbardziej lubi jeść. Na 
obiad najchętniej pałaszuje dwie lub 
trzy krowy, parę owiec i I OOO główek 
kapusty. Nie gardzi ludźmi. Lubi dzie
ci. Niestety, .nie może1ny podać jego 
rozmiarów. Zaden z naszych wysłan
ników, zobowiązanych do zmierzenia 
pana Big Jacka, nie powrócił ze Sta
nów Zjednoczonych. 

rowego jajka. Już w ó 
takie ja1eczka stanowić bę
dą podstawowy posiłek w 
każdęj wielkoludziej rodzi
nie. Są _bardzo smaczne i 
iąezwykle przys_pi~szają za
rowno tycie 1a.k 1 wzrost. 
Kto nie wierzy - niech szy
bko spróbuje. 

VVIELKIE 
NAPIĘCIE 
W POLITYCE 

W całej polityce panuje wielkie 
napięcie. Dlatego uprasza się dzie
ci o trzymanie się z daleka od 
polityki. Wielkie napięcie móże 
niebezpiecznie porazić każde dzie
cko. Porażone polityką maluchy 
natychmiast przestają rosnąć. O
statnio wiele dzieci zbliżyło się do 
polityki i zostało przez nią kop
nięte. Rezerwaty dla nierosnących 
ofiar są już przepełnione. 

Dzieci - strzeżcie się polityki! 
Najlepiej namówcie Mamusię i 
Tatusia aby wyrzucili ją w ogóle z 
domu. 



Drużyna „Czarnych gigantów" Coroczny Wielki Wyścig Welo-

uległa „Cyklopowi" 50: 112. Gra cypedów zakończył się w stolicy. 

pod tablicą była żałosna, lecz w Startowały w nim polskie wielko

polu Cyklopy miały dużą przewa- ludy a także giganty, olbrzymy, 

gę. Chociaż dosyć małe - ich wieżowce, dinozaury i harpagony 

najwyższy gracz mierzył zaledwie z całego świata. Najszybciej do 

trzy metry ~ Cyklopy bardzo mety przyjechał zawodnik z Japo

wysoko podskakiwały, co w ko- nii - Sama Rama. W nagrodę 

szykówce jest najwaznieJsze. otrzymał Malucha - bardzo ład

„Czarne Giganty" zawiodły, a ich ną zabawkę dla dużych dzieci. 

sturęcy zawodnicy bardzo źle Nagrodę tę wręczył skośnookie

chwytali piłkę. Teraz pewnie wy- mu championowi sam Pan Prezes 

lecą z wielkim hukiem z ligi. Kinggott. 

1 n=u 

p=d 

Rozwiązanie rebusa na str. 4 , TELEWIZJA 

e Co to jest - stoi w kącie, 
jest czarne i ma dwie nogi? 
. e Co tą jest - stoi yv kącie, 
Jest czarne i ma trzy nogi? 
. e Co tą jest -. ,sto,i w kącie, 
Jest czarne i. ma pię~ nog? .. e Co to Jest - zielone, wisi na 
ścianie i płacze? e Dlaczego bocian stoi na jed
nej nodze? 

upr•sn do swoich sklepów: 
w Kosżalinie - ul. SwierczllWllklego 3 
w Pile- ul.1Majll23 
w SluPlku - ul. Starzyńakiego 7 
w Szczecinie - ul. Gdańake 40 

- Plac Ort. Billego 7 
- HELIOS 2 - ul. Rydle 62 
- TOP MARKET - ul. Niepodleglmcl 21 
- UNITRA - ul. 26 kwietnie 91 

Spa«JU 111 -lury wymienialne i bony Pel<aO 

WIELl<OLUDZIA 

8.00 Gimnastyka Prezesika 
9.00 Wielkomości poranne 
9.30 Olbrzymie przedszkole 
10.30 „Wielka podróż Bolka i Lolka" 

film fab. 
12.00 Duża przerwa 
16.00 Wielka Gra 
17.00 Studio Sport: retransmisja z zako

ńczenia Wielkiego Wyścigu z udziałem 
Pana Prezesa Kinggotta 

18.00 „Duże jest piękne" - wykład 
prof. Brzęczyszczykiewicza 

19.00 Dobranoc „O niegrzecznym dzie
cku, które nie chcaiło rosnąć" 

19.30 Wielkomości wieczorne 
20.00 „ Wielki człowiek do wielkich in

teresów" film biograficzny 
22.00 Uroczyste wystąpienie Pana Pre

zesa Kinggotta 
22.45 Z c klu Z łow w chmurach" 

* * * 
Wielki jest kraj wielko
ludów 
Wiele wielkich w nim jest 
cudÓlt' 
Wielkie lasy wielkie rze
ki 
Wielkie sklepy i apteki 
Wielkie ludy na ulicach 
Wielce nimi się zachwy
cam 
Wielce nisko im się kła-. n zam 
z.a ich wielkie przekona
nia 
Wielkie piękne jest i bas
ta 
Wielość głoszą wsie i 
miasta 
Wielcy ich obywatele 
Prezes Kinggott na ich 
czele 
Więc niech każdy tu ma
/uda 
Rośnie aż na wielkoluda 
A co było dlań proble-
mem • 
Będzie wkrótce - ciast
kiem z kremem 

(Koszałek Opałek) 

O WIEL~I ŚWIAT 



Duży .wybór 

Teatr Wielki w Koszalinie 
zaprasza 

na przedstawienie z udział~m prawdziwych 
WIELKOLUDOW!!! 

Widziałeś raz? Nie szkodzi! 
Przyjdź raz jeszcze 

Przyprowadź koleżanki i kolegów 

To TR,ZEBA zobaczyć! 

„ •••••••••••••••• 

TRĄBEK 
dla Twojego 

Dziecka 

Biuro Turystyczne 
„Podróżniczysko" 

p 

ZAPRASZA 

poleca 
sklep ~li~wi;;~~~~opolski 

Y•Płl Olbrzymią. 

MAŁE STWORZENIA KRĘCĄ SIĘ WOKOŁ 
TWOJEGO DOMU? 
NIE KŁOPOCZ SIĘ, WIELKOLUDZIE!1 

Polecamy Specjalnie Tresowane Psy HAU-HAU 
Nawet najmniejsze stworzenie nie wkradnie się do 
ogrodu strzeżonego przez HAU-HAU!! 

ROZWIĄZANIE REBUSA 
Dbajmy o kwiaty w ogrodach kolo domu: lwlo szkól 

Gwarantujemy 

aj 

• Fabryka 
Porcelany 

im. Wielkiej 

Reformy 

zatrudni 
referenta 

Twoje małe 
Nl1 E ROSNĄ!? 

Pomóż im! 
SZCZUDŁA „Równaj 

w górę" 

· podwyższą każdego malucha 

Pamiętaj: 

„Równaj w górę"! 

Nauszniki 
dla słoni poleca 
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im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO - KOSZALIN 

Dyrektor - Ryszard Major 

ANDRZEJ MALESZKA 

WIELKOLUDY 
OBSAOA: 

ON - JAN NIEMASZEK 
ONA - JOANNA BORER (adeptka) 

WIELKOLUD BERTA - DANUTA MALINOWSKA 
WIELKOLUD GUSTAW - ZDZISŁAW DEREBECKI 

PREZES KINGGOTT - KAZIMIERZ TAŁAJ 
(także WTELKOLlJ O) 

MAŁE STWORZENIE - * * * 

< Z\ . \I fE K PR EM I LR 

reżyseria 

JERZY MOSZKOWICZ 
scenografia 

DARIA SOBCZAK 
· muzyka i opracowanie 
JAN NIEMASZEK 

in picjent 
KRZYSZTOF TUCHALSKI 

sufler 
BOŻENA MERESI - SKA 
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