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 „Przygody Baltazara Gąbkiˮ to zbiór 3 książek o przygodach sławnego badacza, na którą 

składają się: "Porwanie Baltazara Gąbki", "Misja profesora Gąbki" oraz "Gąbka i latające talerze". 

 Do głównych bohaterów serii należy Baltazar Gąbka. Profesor Gąbka to naukowiec, 

wykładowca Akademii w Grodzie Kraka, specjalista od żab latających, uosobienie humanizmu             

i typowych cech uczonego żyjącego w pewnym oderwaniu od rzeczywistości. Inni bohaterowie           

to Smok Wawelski oraz książę Krak. 

 „Porwanie Baltazara Gąbkiˮ 

 Na prośbę księcia Kraka pod wodzą Smoka Wawelskiego wyrusza do Krainy Deszczowców 

wyprawa ratunkowa, której zadaniem jest odszukanie wybitnego naukowca, biologa Baltazara Gąbki. 

Książę Krak oraz brat naukowca, Hipolit Gąbka, przypuszczają, iż profesor został porwany. Wyprawa 

ratunkowa, w której oprócz Smoka bierze udział kucharz Bartłomiej Bartolini oraz Doktor Koyot, 

wiedzie przez Dziką Przełęcz, Krainę Psiogłowców, Słonecję, Kraj Gburowatego Hipopotama, 

napotyka po drodze antyzbójników, smoka Mlekopija, aż wreszcie dociera do Krainy Deszczowców     

i bierze udział w obaleniu Największego Deszczowca i uwalnia profesora Gąbkę. Misję ratunkową ma 

udaremnić tajemniczy Don Pedro, szpieg z Krainy Deszczowców, który donosi Największemu 

Deszczowcowi o poczynaniach wysłanników Kraka.  

 „Misja profesora Gąbkiˮ 

 Profesor Baltazar Gąbka, wybitny badacz przyrody, wyrusza na wyprawę do Krainy 

Mypingów, aby zbadać ich obyczaje i uwolnić Krakostan od corocznej plagi tych tajemniczych, 

żarłocznych stworzeń. W ekspedycji biorą udział przyjaciele profesora: Smok Wawelski, kucharz 

Bartolini i doktor Koyot. Niebezpieczna wyprawa obfituje w liczne przygody, m.in. spotkanie             

z dinozaurami czy rozgrywki z bandą zbójów, dowodzoną przez Debiliusza Rudobrodego. Dzięki 

odwadze i sprytowi przyjaciół misja Profesora Gąbki kończy się szczęśliwie - wybudowanie kanału     

i nawodnienie Krainy Mypingów pozwoli tym zagadkowym stworzeniom zaprzestać wędrówek,          

a bohaterowie po powrocie do Krakostanu spotkają się z księciem Krakiem na wspaniałej uczcie. 

 „Gąbka i latające talerzeˮ 

 Za sprawą przybyszów z kosmosu Profesor Gąbka, Bartłomiej Bartolini, Smok i książę Krak 

trafiają w czasy nam współczesne ... i to i owo nie bardzo im się podoba. Drażni ich i przygnębia 

brudna Wisła czy niezbyt czyste powietrze nad Krakowem. Na dodatek przychodzi im się zmierzyć     



z gangsterami - jeden z nich, Mr Joe Pietruszka z Barpiwonii, postanawia porwać Smoka 

Wawelskiego. Na szczęście gangsterzy ponoszą sromotną klęskę, a bohaterowie, również z pomocą 

kosmitów, wracają do swojej epoki, za którą bardzo już im było tęskno. 

 

 Pod koniec lat 60-tych XX. wieku powstał serial animowany "Porwanie Baltazara Gąbki",         

a 10 lat później również "Wyprawa profesora Gąbki". Kto zna filmy, ma okazję porównać ich treść     

z oryginałem powieściowym. 
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