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M ON IK A OW O R U S ZKO

Walenty i spółka
planują po raz
ostatni zakraść się
do fabryki witamin,
gdy w sklepie
zjawia się trener
Ledwożyw z prośbą
o pomoc w organizacji olimpiady
sportowej dla dzieci.
Gdy Walenty
z przyjaciółmi
przygotują już
zawody, ruszą
chyżo do fabryki,
by zdobyć dowody.
By nie zawieść
i trenera, i dzieci
gromadki, muszą
szybko się wydostać
z fabrycznej pułapki.

„Walenty i spółka organizują olimpiadę”
to siódma część serii kryminalno-dietetycznej. Tym razem bohaterowie zorganizują zawody sportowe i pokażą dzieciom,
że sport jest ważny dla ich zdrowia.
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ROZDZIAŁ I

OLIMPIADA
Wrzesień był upalny tego roku, jakby lato nie chciało ustąpić
jesieni. Walenty Węglowodan i jego przyjaciele: Wera Woda,
Balbina i Błażej Białko, Tęgomir Tłuszcz i Ziemniak, zebrali się
na ławce za sklepem, by zaplanować misję „Fabryka 2”.
– W piątek o szesnastej wchodzimy do fabryki – zaczął Błażej
– tylko jeszcze nie wiem jak. Sześć osób na akcji to za dużo!
– Wejdziemy sposobem: wmieszamy się w tłum pracowników
wychodzących po pracy do domu – zaproponowała Balbina.
– A jeśli ochroniarz nas zauważy? – zapytał Błażej.
– To rozbiegniemy się w różne strony i nie będzie wiedział, kogo
gonić – dodała szybko Wera.
– Sprytne! – Ziemniak i Tęgomir pokiwali z uznaniem głowami.
– Na całą akcję mamy tylko piętnaście minut – zauważył Walenty.
– Musimy już teraz ustalić, jakie dowody wyniesiemy…
– I w co się ubierzemy – przerwała mu Wera.
– A wy, dziewczyny, ciągle o modzie! – zawołał Błażej.
– Myślałam o stroju na akcję – wyjaśniła Wera. – O czymś nierzucającym się w oczy – dodała i zaraz umilkła, bo ujrzała, że trener
Leszek Ledwożyw zmierza w ich stronę. Stanął przy ławce i skinął
głową.
– Piękny dzień! – powitał go wesoło Tęgomir, ale trener nie
odwzajemnił jego uśmiechu. Wyglądał na zmartwionego.
– Słyszałem, że macie doświadczenie w organizacji olimpiady
– zagadnął – a ja bardzo potrzebuję pomocy. Sprawa pilna: olimpiada
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ma się odbyć w najbliższą sobotę, a nic nie jest jeszcze gotowe!
– Żaden problem, chętnie pomożemy! – zapewnił w imieniu
wszystkich Błażej. – Wiemy co i jak, mamy nawet ułożone pytania,
na przykład takie: Co jada koń na śniadanie?
Gdzie można znaleźć świeże mleko?
Jakie przekąski chrupią wiewiórki?…
– Jaki koń? Jakie wiewiórki? – zdziwił
się trener. – O czym pan mówi?
– O pytaniach na olimpiadę wiedzy
o zdrowym odżywianiu.
– Ale to ma być olimpiada sportowa!
– krzyknął Ledwożyw i złapał się za głowę.
– Dobry w sporcie to ja nie jestem
– przyznał Błażej – za to świetny
w konferansjerce. Przedstawię sponsorów, drużyny, podam wyniki...
– My zrobimy plakaty i dyplomy
– zadeklarowała Wera.
– A my potrenujemy z dziećmi –
dodał Walenty, a Tęgomir kiwnął głową.
Wzruszony Leszek Ledwożyw uścisnął wszystkim dłonie.
– Dziękuję, drodzy przyjaciele!
Pierwsza halowa olimpiada sportowa jednak się odbędzie! – zawołał.
– Walenty, Tęgomir, spotkajmy się
jutro w hali sportowej – poprosił,
po czym pożegnał się i odszedł,
radośnie pogwizdując.
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ROZDZIAŁ II

LIST Z ZAGRANICY
Gdy następnego ranka Walenty i Tęgomir wyszli ze sklepu,
ujrzeli Balbinę i Werę przed słupem ogłoszeniowym. Dziewczyny
wieszały plakat o olimpiadzie sportowej, który namalowały wczoraj,
zaraz po spotkaniu z trenerem.
– Wyżej? Niżej?
– Tak jest dobrze! – zawołał Walenty i uśmiechnął się do Wery.
– Piękny plakat – pochwalił listonosz. Przystanął obok i zaczął
szukać czegoś w wielkiej torbie. – Mam list do pana Tłuszcza – powiedział i wręczył Tęgomirowi kopertę.
Tęgomir spojrzał na znaczek
z włoską pieczątką i uśmiechLi st z za gr an ic y
nął się. Otworzył list i czytał
do pa na Tł us zc za !
przez chwilę.
– Mamma mia!
Olivia do nas przyjeżdża! – zawołał uradowany.
– Kiedy? – zainteresowały
się od razu Wera i Balbina.
– W najbliższą sobotę!
– W sobotę? O której? – spytał czujnie Walenty.
– Ląduje punktualnie o jedenastej.
– O jedenastej zaczynamy olimpiadę!
– To dopiero będzie weekend! – ucieszył się Tęgomir,
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a widząc poważną minę Walentego,
dodał: – Skoczę szybko po Olivię
na lotnisko i wrócę do hali sportowej, jak najszybciej się da. Nie
będzie mnie tylko przez chwilę
– obiecał.
– Misja „Fabryka”, olimpiada
i Olivia Olivietti – westchnął
Walenty. – Obyśmy tylko
ze wszystkim zdążyli.
Chodźmy, trener czeka!
PIERWSZ A HALOWA
– pośpieszył Tęgomira.
OLIMPI ADA SPORTOWA
Gdy zziajani
dotarli do hali
ZAWODY SPORTO WE DLA DZIECI
sportowej, czekał
GDZIE? W HALI SPORTOWEJ
już tam na nich
trener Leszek
KIEDY? W SOBOTĘ O GODZ. 11.00
Ledwożyw.

ZAPRA SZAMY !
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Obejrzeli sprzęty i ustalili konkurencje sportowe, a były one takie:
– biegi między pachołkami,
– sztafeta z pałeczkami,
– kręgle z kulami,
– skoki ponad obręczami,
– rzut do celu woreczkami,
– przenoszenie piłek nad głowami,
– skoki ponad ławeczkami.
Walenty i Tęgomir najpierw sami wykonali wszystkie zadania,
a kiedy po lekcjach w hali zjawiły się dzieci, trenowali razem z nimi.
Z każdą próbą uczniowie nabierali większej wprawy i w piątkowe
popołudnie byli już dobrze przygotowani na sobotnią olimpiadę.
– Dziękuję – trener Ledwożyw uścisnął dłonie swoim pomocnikom.
I choć zawody miały się rozpocząć nazajutrz dopiero o jedenastej,
poprosił Walentego i Tęgomira, by przyszli do hali na dziewiątą.
Obiecali, że będą punktualnie, pożegnali się i pośpiesznie wrócili
do sklepu. Dziś o szesnastej rozpoczynali misję „Fabryka 2”.
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ROZDZIAŁ III

SZKOLENIE

Łysy siedział za biurkiem i uśmiechał się do siebie. Pracował
ciężko przez wiele miesięcy, by zasłużyć na awans, i w końcu miał
go otrzymać. W poniedziałek zaproszono go na spotkanie z szefem:
uroczyste wręczenie nominacji na dyrektora! Dostanie nowe
stanowisko i nowy gabinet – na najwyższym piętrze biurowca
fabryki witamin, pośród gabinetów innych dyrektorów.
Otworzył szuﬂadę biurka i wygarnął z niej długopisy, spinacze
i pieczątki. Podszedł do jednego z kartonowych pudeł i wrzucił je
do środka. Spakował już większość dokumentów, zostawił tylko te,
które miał przekazać swojemu następcy. Rzucił okiem na stojący
na biurku zegar i stwierdził, że dochodzi piętnasta. Złapał jedno
z pudeł pod pachę i wyszedł do sali konferencyjnej.
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Następca już czekał na niego. Był młody i musiał się jeszcze
wiele nauczyć, ale był ambitny i chciał zarabiać dużo pieniędzy.
Bardzo się do tej pracy nadawał.
– Gotowy na szkolenie? – zapytał Łysy, a kiedy młody pokiwał
z zapałem głową, rzucił: – Zaczynamy!
Najpierw opowiedział nowemu, co produkuje fabryka: oferta,
technologie, składniki. Chwilę rozwodził się o reklamie i zachwalał
wycieczki witaminowe – dzięki nim dzieci uwierzyły, że słodycze
z fabryki są zdrowe. Potem pokazał nowemu mapę i wytłumaczył,
gdzie umieścić produkty, tak by dzieci ciągle je kupowały: sklepiki
szkolne, sklepy spożywcze w drodze ze szkoły do domu, automaty
na basenie i w hali sportowej. Na koniec zapytał:
– Czy masz do mnie jakieś pytania?
Nowy pracownik pokiwał głową.
– Zastanawiałem się, jak to możliwe, że ludzie kupują tyle niezdrowego jedzenia. Czy oni nie wiedzą, że ono im szkodzi?
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– Dla klientów liczy się tylko smak. Nie interesują się tym,
co znajduje się w środku. Nie czytają etykiet i wierzą w reklamy
– odpowiedział Łysy.
– Jednym słowem jest spora szansa na jeszcze większą sprzedaż
i duuużo pieniędzy!?
– O, tak! – przyznał Łysy. – Ludzie dalej będą kupowali nasze
produkty. Musimy tylko powstrzymać takich jak Walenty i spółka.
– Walenty i spółka? – zapytał nowy, a Łysy ciężko westchnął.
– To grupa zapaleńców, która działa w jednym z osiedlowych
sklepów spożywczych. Uczą dzieci o zdrowym jedzeniu, a dla nas
lepiej by było, gdyby dzieci nie zastanawiały się zanadto nad tym,
co jedzą. Będziesz musiał Walentego i jego kolegów śledzić, pisać
raporty, jednym słowem mieć na oku, bo jeśli dzieci zrozumieją,
że słodycze psują im zęby, słodzone napoje zwiększają apetyt
i tuczą, a tłuste jedzenie powoduje choroby, to przestaną kupować
nasze produkty i wtedy nici z naszej fabryki i twojej premii
– powiedział Łysy i wstał, by nalać sobie trochę wody.
Podszedł do stolika pod ścianą i chwycił za dzbanek. Wyjrzał
przez okno i zmarszczył brwi na widok nadciągających chmur.
– Burza? We wrześniu? – zdziwił się Łysy.
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ROZDZIAŁ IV

BURZA
– Burza? We wrześniu? – Ziemniak z niedowierzaniem wpatrywał
się w granatowe niebo. Tęgomir przystanął obok i zadarł głowę do góry.
– Pośpieszcie się! – krzyknął Błażej. – Misja czeka!
Ruszyli żwawo i wkrótce dotarli przed budynek fabryki witamin.
Zatrzymali się pod murem i z daleka obserwowali, jak pracownicy
wychodzą głównym wejściem i zmierzają na pobliski przystanek
autobusowy. Ochroniarz stał przed budynkiem i skinięciem głowy
żegnał każdego, kto wychodził do domu, więc pomysł Balbiny, by
wejść do fabryki, mieszając się z tłumem pracowników, na razie nie
wchodził w grę. Musieli czekać. W końcu z fabryki wyszedł ostatni
pracownik, ale ochroniarz stał dalej przed budynkiem. Błażej już
tracił nadzieję. Nagle zerwał się silny wiatr, walnął piorun, coś huknęło i dało się słyszeć trzask tłuczonego szkła. Ochroniarz wbiegł
do środka, a wtedy Błażej rzucił komendę:
– Wchodzimy teraz! Po akcji spotykamy się tu, w pokrzywach
– przypomniał po raz ostatni i ruszył pierwszy
w stronę wejścia.
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Gdy mijali dyżurkę ochroniarza, zegar na ścianie pokazał szesnastą
czternaście. Pobiegli korytarzem i rozdzielili się. Walenty i Tęgomir
skręcili do części biurowej – musieli jak najszybciej dostać się do
gabinetu Łysego i znaleźć dokumenty obciążające fabrykę.
Ziemniak i Błażej pobiegli w stronę hali produkcyjnej. Stąd mieli
zabrać próbki niby-witamin, a potem dołączyć do Walentego
i Tęgomira i pomóc im wynieść dokumenty na zewnątrz. Spodziewali
się, że będzie tego sporo.
Wera z Balbiną zostały na korytarzu, stąd miały obserwować,
czy nikt nie idzie, a gdyby ktoś chciał wejść do gabinetu Łysego
– odciągnąć jego uwagę.
Gdy Błażej i Ziemniak dotarli do hali produkcyjnej, na zegarze
wiszącym nad wejściem była szesnasta siedemnaście. Ziemniak
otworzył plecak i pakował do niego kolorowe pastylki, gdy nagle
usłyszeli jakiś hałas. Ukryli się pod taśmą produkcyjną i stamtąd
obserwowali, jak do hali wchodzi ochroniarz, gada coś pod nosem,
podchodzi do okien i zamyka jedno po drugim. Błażej nerwowo
obserwował wskazówki zegara. Zgodnie z planem powinni wybiec
z hali za minutę, Walenty i Tęgomir na pewno już przygotowali
dokumenty do wyniesienia. Tymczasem ochroniarz zupełnie się
nie śpieszył: dokładnie zamykał kolejne okna. Błażej czuł, jak pot

11

spływa mu po czole. Nerwowo rzucił okiem na zegar: była szesnasta
dwadzieścia trzy.
Tymczasem Walenty i Tęgomir wcale nie byli gotowi do wyjścia
z fabryki. Początkowo wszystko szło jak z płatka: drzwi do gabinetu
Łysego były otwarte i szybko znaleźli się w środku. Gdy jednak
rozejrzeli się dookoła, bardzo się zdziwili. Na podłodze stało kilkanaście kartonów wypełnionych segregatorami z dokumentami.
Wyglądało na to, że Łysy szykował się do przeprowadzki. Otwierali
kolejne pudła w poszukiwaniu dowodów, niestety, z każdą minutą
stawało się to coraz trudniejsze, bo w gabinecie przez nadciągającą
burzę zrobiło się całkiem ciemno. Walenty raz po raz rzucał nerwowe
spojrzenie na zegar stojący na biurku. Zaniepokojony Tęgomir
przesuwał kartony i czytał napisy na etykietach.
– Nigdzie go nie widzę, a wiem na pewno, że tu było!
– Co takiego? – zapytał Walenty.
– Pudełko z adresem naszego sklepu.

Kr y j si ę. ..
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