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KRASNAL
KOLEKCJONER
w swej kolekcji posiada
nawet białego kruka,
ma swojego konika (ale
nie tego bujanego),
pochłonęła go pasja
zbierania… pieniędzy

Lupa – powiększająca
mnóstwo razy,
przydatna przy szacowaniu wartości suwenirów

DROSOPHILA
MELANOGASTER
(dla przyjaciół
Helenka Owocówka)

W NUMERZE:
O MALAJSKIM MISIU, CO STOI
PRZY RATUSZOWYM MURZE,
O PRĘGIERZU, FREDRZE
I ZNIKAJĄCYM PIÓRZE.
O DAWNYCH MIARACH,
ZWYCZAJNIE, PO PROSTU,
CZYLI JAKIEGO CALINECZKA
BYŁA NAPRAWDĘ WZROSTU.
O STRASZNEJ BURZY, PIORUNACH I GRZMOTACH,
KRASNOLUDKOWYCH „ACHACH” I „OCHACH”.
SZWARC, MYDŁO I POWIDŁO?!
– CZYLI O TYM, ŻE ZBIERAĆ MOŻNA NIEMAL WSZYSTKO.
I ZNÓW ZABAWY, KONKURSY, ZADANIA,
CZYLI DLA CHĘTNYCH (NIE TAKIE) TRUDNE WYZWANIA!

Kto się w maju urodzi,
dobrze mu się powodzi ”

KĄCIK
KRASNALA
WROCLOVKA

TAJEMNICE RYNKU
1.

2.

CZĘŚĆ III

POD PRĘGIERZ Z NIM?!
Chociaż dzisiaj wielu z was umawia się pod pręgierzem, to jeszcze
niecałe dwieście lat temu nikt nie stanąłby pod kamiennym słupem
z własnej woli. Samo stanie przy pręgierzu było już bowiem karą,
a co dopiero wymierzana pod nim chłosta. Dawniej chętnie opowiadano, ku przestrodze chłopców, że na obicie rózgami skazano
młodzieńca, który zadrwił sobie z wrocławianek. Umówił się z kilkoma dziewczętami tego samego dnia o jednej godzinie. Łobuz na
żadną randkę nie przyszedł!

MIŚ, KTÓRY PRZYNOSI SZCZĘŚCIE
Na pewno kojarzycie stojącego pod ratuszem misia. To
niedźwiedź malajski, najmniejszy gatunek niedźwiedzia na
świecie. Kiedyś pełnił rolę wodopoju, z jego nosa leciała
woda, a do obroży miał przyczepiony metalowy kubek.
Każdy mógł podstawić naczynie pod nos misia i ugasić
pragnienie. Dzisiaj nikt już z tego darmowego wodopoju
nie korzysta, za to niektórzy chwytają niedźwiedzia za długi język. Hmmm, podobno przynosi to szczęście.

3.

GDZIE JEST PIÓRO FREDRY?
Aleksander Fredro wielkim pisarzem był?
A jakże! Bo kto nie zna bajki o Pawle, który za sąsiada miał bardzo niesfornego
Gawła? Albo o małpie, co chciała zażyć
kąpieli w wannie? Inskrypcja na pomniku
informuje, że Fredro siedzi na wrocławskim Rynku już od 65 lat i chyba jest zadowolony. Czasami tylko ginie mu pióro…
Jak myślicie, czyja to sprawka?
Och

niu!
Hej, nicpo, bo gniepióro
Oddaj me m płonę!!
we
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4.

TA FONTANNA ZDRÓJ SIĘ NAZYWA?
Aż nie chce się wierzyć, że na wrocławskim Rynku nie było
wcześniej fontanny. Ta, która stoi dzisiaj po Stronie Wielkiej Wagi,
ma dopiero 25 lat. Nazywana jest „Zdrojem” od nazwiska byłego
prezydenta Wrocławia – Bogdana Zdrojewskiego. Kształt szklanych tafli niektórym przypomina dachy i szczyty wrocławskich
kamieniczek, inni widzą tu jakieś pasmo górskie. No cóż, ważne,
żeby mieć wyobraźnię!

POMNIK

upamiętnia znane i zasłużone
osoby lub ważne wydarzenia;
nazwa pochodzi
od dawnego
słowa „pomnieć”,
czyli pamiętać

PRĘGIERZ

drewniany lub kamienny
słup służący do wymierzania
kary; stawiany był najczęściej
na głównym placu wsi lub
miasta

KRASO
WNICZEK

INSKRYPCJA

napis wyryty w kamieniu, drewnie lub
metalu umieszczany
np. na pomnikach,
bramach, fasadach
pałaców

Czy to

DUŻO,

KĄCIK
KRASNALA
MATEMATYKA

czy to

MAŁO

1 CAL

4 CALE

Pytacie, jakiego wzrostu była Calineczka?
Oto odpowiedź.

CAL-ineczka

ROPUSZKA

Ć

IER
ĆW

Dawniej ciało człowieka
pomagało w wyznaczeni
u
Ja swoją m
miar długości.
ia
r
kę mam za
wsze
przy sobie
!

e
Hmm. No tak, aloni
dł
oń
przecież dł
nierówna!
DŁOŃ

L
CA

Dlatego stworzono wzorce
miar długości!

PIĘD
Ź

WYJAŚNIAM!
CAL (palec) to szerokość
kciuka = ok. 2,5 cm
DŁOŃ = ok. 7,5 cm cm, czyli
połowa ćwierci
e
Ciekawe, il a PIĘDŹ = 22 cm
cali ma Pap ĆWIERĆ = ok. 14,5 cm
Odrysuj na kartce swoją dłoń.
Krasnal?
Zmierz i zapisz swoje miary długości.

E

ZADANI

Miary długości …......................... (twoje imię)
cal (palec) = ….....................
dłoń = ….....................
piędź = ….......................
ćwierć = ….........................
Odmierz za pomocą piędzi długość
i szerokość stołu.

Wiał bardzo silny wi
b

atr, co chwilę ciemne niebo przecinały

KĄCIK
PAPY
KRASNALA

ły, a po nich pioruny uderzały z całą mocą. Kras nale odliczały

czas pomiędzy błyskiem a grzmotem: „Raz, dwa, trzy, cztery... Raz, dwa,
2
Zeg

...”. No tak, burza była coraz bliżej!
a r na ratuszu wybił pó

zmrużył

łnoc. Mimo późnej pory nikt we Wrocławiu jeszcze nie

a, ze strachu niejednemu zuchowi

Powtarzano sobie po cichu, że diabelsk
Naraz pior

wł

ie siły chcą zniszczyć mia

un z całą mocą uderzył w najwyższą wi

przechylił się niebezpiecznie. Runąłby pewnie, niszcząc kamie
z nieba

nie sfrunęły dwa

wi-

.

sto .

eżkościelną, a e

łm

wieży

nice , gdyby w tym momencie

nioły. Wszyscy przecierali ze zdumienia oc

zobaczyli, jak podleciały, trzepocząc skrzy
Po burzy nastał piękny dzień, słońc

osy dęba stanęły na gło

zy, gdy

dła i, chwyciły hełm i delikatnie położyły na ziemi.
e mocno świeciło. Oglądano skutki burzy, na szczę-

ście okazało się, że nikomu nic się nie stało. W dowód wdzięczności za boską opiekę kazano
wmurować w ścianę świątyni taką scenę
wykutą w kamieniu:

DANIE
A
Z
każdym grzmocie Papa

Przy
Krasnal wołał:
„A niech to dunder świśnie”, trzy krasnalice
głośno piszczały: „Ojejku!”, a dwa krasnalowe maleństwa, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, podskakiwały i krzyczały po
trzy razy: „Hurra!”.
Ile okrzyków wydali wszyscy razem, skoro
podczas burzy cztery razy zagrzmiało?

SCE
MIEJ IBL
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I
CZEN
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RADIOWCA

O kotach z kurzu
ruchomych pałacach i monetach z krasnalami
Krasnal Radiowiec rozmawia z bohaterem
numeru – krasnalem Kolekcjonerem

Krasnale lubią zbierać różne rzeczy, ja sam mam
w domu sporą kolekcję zatyczek do uszu.
To prawda, nie znam nikogo, kto by czegoś nie kolekcjonował. Papa Krasnal ma piękny zbiór fajek, codziennie
rano jedną z nich czyści, ogląda i podziwia.
Słyszałem, że nie wolno mu wtedy przeszkadzać.
Obieżysmak nie wraca do domu bez nowego przepisu na
coś dobrego. Kuźnik Kowadełko ma już chyba kilka tysięcy gwoździ, jeden jest tak długi, że biedaczysko nie może
domknąć drzwi w swoim domu.
A widziałeś wspaniały zbiór namiotów u turysty?
Tak. Z zewnątrz wyglądają zwyczajnie, ale tak naprawdę to „ruchome pałace”, w środku niektóre elementy zrobiono ze złota! Za to
Arcik Podróżnik z każdej podróży przywozi do domu koty z kurzu
(śmieje się). Przyznaję, to najdziwniejsza kolekcja, jaką widziałem.

MAMNIE
D
DOKŁ8A32
5
TY.
MONE

Ale to jednak ty jesteś najbardziej znanym kolekcjonerem
we Wrocławiu. Ile masz już eksponatów?
Dużo. A zbieram tylko monety ze sławnymi osobistościami
oraz bohaterami bajek i komiksów. Mój synek wieczorem
losuje jedną z nich, a ja opowiadam mu na dobranoc bajkę
o postaci, która widnieje na monecie.

A krasnale też się na nich znajdują?
Oczywiście. Te monety nie są może białymi krukami,
ale dla mnie są bardzo cenne, bo na kilku z nich przedstawiono moich przyjaciół.

Dzisiaj histor
ia
o Pinokiu.

To prawda
szczęścia , pieniądze
nie dają...

...ale życ pomagają.

Jestem taka nieszczęśliwa.

dze
A u nas pienią
płyną jak woda!

A nam najwiece
j eniędzy
idzie na jedzpi
enie.
Eeee...

Eeee?

Ba, mnie pieniądze!
topnieją w rękach

AWERS!

Nabyłam jabłka
i trzewiki! Drogą
kupna!

REWERS!

NAJWIĘKSZA MONETA NA ŚWIECIE WAŻY
TONĘ, MA 80 CM ŚREDNICY I NOMINAŁ
MILIONA DOLARÓW

DANIE
ZAKolekcjoner
chce powiększyć swoją kolekcję. Żeby
dotrzeć do mety, musi
zebrać 4 monety z Jasiem
i Małgosią, 5 z Pinokiem
i 4 z Reksiem.

Aaaaa!!!

NIE
DO
WIARY!

Każdy ma jakiegoś

BZIKA

Każdy jakieś hobby ma! Nie tylko krasnale mają dziwne kolekcje. Ludzie
też zbierają zaskakujące rzeczy, na przykład drapaczki do pleców, syrenie ogony, deski klozetowe albo kawałki asfaltu ze znanych na świecie
autostrad. Jeden z kolekcjonerów ma ponad 5 tysięcy mydeł w kostce
(ciekawe, ile godzin zajęłoby ich zużycie), innemu dzięki wytrwałości
udało się zdobyć aż 15 tysięcy lalek Barbie (to dopiero byłaby zabawa
w przebieranie lalek!). Pewien sułtan posiada największą na świecie kolekcję samochodów: jest w niej 600 rolls-royce’ów, 300 egzemplarzy ferrari,
a mercedesów tylko… 500 (no cóż, na taki zbiór może sobie pozwolić
chyba tylko sułtan!).

Kolekcjonuj
ę
mus zle.

TA-DAM!

leż to
Ho, ho! A zne!
c
y
t
ro m an

Wies z, że k
om
putery to m oje
hobby!

gra
To zapro ę!
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a
r
p

KONKURS!

Och.

m uj

Hobby? Pasja?
Ach, tak, oczywicie, słyszałem.

Są takie chwile,
kiedy całkowicie
pochłania mnie...
co ja mówię!
Wręcz ogarnia
mnie...

SZEWSKA
PASJA!!!

Podobno każdy z nas jest kolekcjonerem! Może zbierasz samochodziki albo kamienie,
a może karty z postaciami z gier? Pochwal się swoją kolekcją i przyślij nam zdjęcie swoich eksponatów. Na zdjęcia czekamy do 28 maja, wyślij je na adres:wpm@um.wroc.pl (tytuł
e-maila: KOLEKCJA).

Konik,

KĄCIK
DETEKTYW
MAGDY

czyli jakie masz hobby

Kolekcjonerstwo to hobby, czyli zajęcie,
któremu poświęcasz wolny czas. Czasami
nazywane jest konikiem. Dlaczego?
Od niepamiętnych czasów ulubioną zabawką małych krasnali jest „konik”, czyli kij
z końską głową. Maluchy udają, że dosiadają konia i cwałują po całej krasnoludkowej
osadzie. Niektóre wolą huśtać się na koniu
na biegunach. W Anglii ta zabawka nazywała się „hobby-horse”. Pewnie dlatego mówimy dzisiaj, że ktoś ma konika na punkcie
czegoś.

HOBBY-HORSE

E
ZADANI

Z liter wyrazu „filatelistyka” ułóż jak
najwięcej słów, np.
list, filet...

TU M
OŻ
ZAPI ESZ
SA
SŁOW Ć
A

KOLEKCJONERSTWO

Majsterkowanie

Numizmatyka
Militarystyka

Akwarystyka

Filatelistyka

Granie w piłkę

Ksyrofilistyka

Taniec

Serowarstwo

Astronomia
Lepienie z plasteliny

HOBBY

KĄCIK
KRASNALICY
TEKLI

1.

CZARY-MARY,
czyli jak rozmnożyć pieniądze?

Aby zrobić tę sztuczkę, potrzebna będzie książka z grubym grzbietem (najlepiej duży
słownik), 10 różnych monet
i papierowa torebka. Otwórz
książkę i włóż połowę monet
w otwór pomiędzy okładką
a zszytymi kartkami.

KĄCIK
KRASNALA
POWERKA

2.

Teraz możesz się popisać swoimi umiejętnościami przed innymi i pokazać, jak w jednej
chwili wzbogacasz swoją kolekcję monet!
Otwórz słownik, połóż pozostałe monety na otwartych
stronach. Na oczach wszystkich wsyp do papierowej torebki wszystkie monety (również te ukryte pod grzbietem
książki – ale tak, aby nikt nie
zauważył).

Co jest
potrzebne?
kartka
ołówek
kredki lub flamastry
do kolorowania

3.

Teraz otwórz torbę i wysyp
wszystkie monety na stół. Będzie ich dwa razy więcej.

awo!
Brawo, br
z
Mist r !

Jak to
zrobiłeś?

ROWER

JAK ZROBIĆ PROSTĄ ANIMACJĘ

Jak to zrobić? Złóż kartkę na pół. Na brzegu kartki narysuj krasnala jadącego na rowerze. Mocno popraw
kontur postaci. Na drugiej stronie narysuj tę samą postać, ale w trochę zmienionym układzie. Możesz pokolorować rysunki. Nawiń na ołówek pierwszą kartkę i szybko przesuwaj ołówek. Krasnal zacznie jechać na
rowerze.

KONKURS!

Zrób swoją własną animację i sfilmuj ją telefonem komórkowym.
Wyślij ją na adres: wpm@um.wroc.pl (tytuł e-maila: KOLEKCJA). Czekamy na krótkie kilkusekundowe filmy do 28 maja. Autorzy najciekawszych animacji otrzymają w nagrodę
krasnoludkowe zestawy.

BA!

KRASNALORAMA
GOTOWI!

Y
CZY WSZYSC
GOTOWI?

FAJOWI!

ZDROWI!

OPASKI ODBLASKOWE?

DO ROWERU ZAPIĘCIA NOWE?
SĄ!

KASKI NA GŁOWĘ?

SĄ!

SĄ!

Z DROGI, Z DROGI,

HURRA! NA LODY,
DLA OCHŁODY!

DZIŚ WYPRAWA DO CUKIERNI, NA
LODY!

TO NIE DROGA

...57, 58, 59...

O, PATRZCIE,
IDZIE JEŻ!

PATRZCIE, TAM,
NAD RZECZKĄ
OPODAL KRZACZKA!

JAKIE IGŁY!

CO ZA JEŻ!

TOŻ TO KACZKA
DZIWACZKA!
ALE KOKARDA!

UWAGA! CZEKAMY!

ZIELONE
ŚWIATŁO
MAMY!

NO TO
RUSZAMY!

CIEBIE
POKŁUĆ
MOGĘ
TEŻ!

RĘKĄ ZNAK
DAMY...

Z DROGI, BO JADĄ
PIEROGI!

...GDY W PRAWO
SKRĘCAMY!

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW.

JUŻ JA
WAM DAM
DZIWACZKA!!!

NAJPIERW
SIĘ ROZGLĄDAMY!

DLA STONOGI!

DLA ROWERZYSTÓW
GAŁKA LODÓW
GRATIS!

KĄCIK
KRASNALICY
TROSZKI

ROZSZYFRUJ IMIĘ KRASNALA

yczliwek
......................................................

parasolnik profesorek
...............................................................

...............................................................

CO ZBIERAJA KRASNALE?

KĄCIK
KRASNALICY
NIEZABUDKI
Krasnalica Bawarka

Krasnal Weteran

.............................................

Krasnal Profesor
.............................................

.............................................

A ty co
zbierasz?
CZASEM MOŻNA KOGOŚ ŹLE ZROZUMIEĆ. POŁĄCZ OBRAZKI W PARY, NA
PRZYKŁAD: KIWI ZWIERZĘ I KIWI OWOC.

WWW.KRASNALE.PL FB: KRASNALE.PL IG: KRASNALE
WROCŁAWSKIM KRASNALOM GAZETKĘ ZREDAGOWAĆ POMOGŁY:
MARTA MINIEWICZ I MALINA MITUNIEWICZ
ORAZ WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

