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W którą stronę pchać kulę?  
Ich spór ciągnie się latami… 
Bracia drą ze sobą koty, 
ale jak to mówi przysłowie: 
Kto się lubi, ten się czubi

KRASNALE SYZYFKI 
Turlak i Toczek

TURLAK 
twierdzi (między innymi),
 że jego brat to CIUĆMOK, 
bo nie wie, gdzie jest 
prawo, a gdzie lewo. 
 W złości przypomina 
 PURCHAWKĘ.

TOCZEK 
twierdzi (między innymi),
że jego brat to CIAPA, 
bo potrafi się potknąć 
o własne stopy. 
 W złości przypomina 
 POMIDORA.

NA DZIEŃ DZIECKA PREZENT MAMY,
DO GRY W PLANSZÓWKĘ ZAPRASZAMY!
    
 O ZIEMI, CO DRŻY, GDY SMOK STRACHOTA KROCZY, 
 I O TYM TEŻ, ŻE STRACH MA WIELKIE OCZY!

ILE SZTUK SPODNI TO PARA? MATEMATYK WYJAŚNIĆ TO UMIE, 
DZIĘKI NIEMU KAŻDY TO W MIG ZROZUMIE!

 KRASNAL RADIOWIEC SIĘ NIE SPODZIEWAŁ, ŻE ROZMOWA ZBOCZY
 NA INNE TEMATY I… BARDZO DZIWNIE SIĘ POTOCZY.

W NUMERZE:



Kiedy z Janem przyjdą deszcze, 
to sześć niedziel kropi jeszcze ” 

KĄCIK 
KRASNALA 
WROCLOVKA

Gdzie to nie-

zwykłe miej-

sce?

TAM! Jest takie miejsce na Starym Mieście, z któ-
rego można zobaczyć wszystkie trzy place! 
Poszukajcie go, podpowiem tylko, że znajduje 
się niedaleko kamieniczek Jaś i Małgosia.

ZADANIE

Wrocław ma aż trzy rynki! To niemożliwe? Ależ owszem. Największy, 
główny Rynek wszyscy dobrze znają, ale jest jeszcze plac Solny i plac 
Nowy Targ. Dawniej tam też bardzo chętnie handlowano.

TAJEMNICE 
PLACU 
SOLNEGO

1.
Nazwa placu związana jest z solą, ponieważ 
dawniej ustawiano tu kramy, na których han-
dlowano solą z Małopolski, ale również miodem, 
woskiem, futrami i kawiorem. Nie każdego było 
stać na takie zakupy. 
Dzisiaj sprzedaje się tutaj przede wszystkim 
kwiaty, można je kupić nawet późno w nocy.

KOMU SOLI, KOMU? BO IDĘ DO DOMU!

LEŻY JAK 
ULAŁ.



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 szkla-
nych tafli niektórym przypomina dachy i szczyty wrocławskich 
kamieniczek, inni widzą tu jakieś pasmo górskie. No cóż, ważne, 
żeby mieć wyobraźnię!

KAWIOR
solona ikra ryb np. 
jesiotrowatych;  
szczególnie w Rosji 
uważana jest za  
wielki przysmak

W jednej z najstarszych aptek w mieście, mieszczącej się pod ad-
resem plac Solny 3, handlowano różnymi specyfikami. Niestety, 
nie wszystkie lekarstwa działały. Wielu ludzi wierzyło, że sprosz-
kowana mumia jest panaceum na wszystkie choroby. Podobno 
aptekarz dodawał więc troszeczkę proszku z mumii do swoich 
ziółek. Czyżby wrocławianie naprawdę zjedli całą mumię?!

KRASO
WNICZEK

MUMIA  
W PROSZKU

WYCIĄG 
Z MUMII

KRAM
stoisko, stragan, 
na którym się 
handluje

PANACEUM
środek pomagający 
na wszystko

3.

2.NIE ZJADAĆ MUMII, PROSZĘ!

FONTANNA ZE SMOKAMI

Na placu znajduje się fontanna. Ze smoczych pysków 
zamiast ognia, jak to często w bajkach bywa, tryska 
woda. Niektórzy mówią, że ma ona niezwykłą moc, 
tak jak woda ze źródełka ze Strachocińskiego Lasu  
(w tym numerze gazetki możesz przeczytać legendę 
o smoku Strachocie). Ponoć gdy tylko kropelka spad-
nie na czubek twego nosa, niczego już nie będziesz 
się bał. Sprawdź!

Poproszę pa... 
pacaneum... eee...

panaceum?

KO, KO, KO.
Wysiaduję 

kawior.

Od teraz 

jestem 

nieustraszona!

No to już jest 
przesada!

Ha!



Krasnale mają po cztery palce 
u rąk i nieźle sobie radzą. 
Ile palców mają krasnale 
u dwóch par rąk?

ZADANIE

Na pewno spotkaliście się 
ze słowem para. I być może 

mieliście z nim problem.

Para to dwa 
przedmioty, 

które stanowią 
komplet

Uwaga! Bywa jednak, że para to jeden przedmiot, który składa się z dwóch 
części

OTÓŻ NIE!

WYJAŚNIAM! 
PARA SPODNI TO JEDNA 
SZTUKA SPODNI,
CZYLI
5 PAR SPODNI TO:
5x1 = 5 SZTUK SPODNI

Para to dwie 
osoby

Para to dwa narządy, które pełnią tę samą funkcję

Wiem! Wiem! A 

pięć par spodni to 

10 spodni!

I PO CO TAK KOMPLIKOWAĆ ŻYCIE???

Ja przybijam 

czwórkę!

Dwie pary ludzi to: 
2x2 = 4 osoby
Trzy pary oczu to: 
3x2 = 6 oczu
Cztery pary skarpetek to: 
4x2 = 8 skarpet

je
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a 
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w
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PARA SPODNI

druga nogaw
ka

KĄCIK
KRASNALA
MATEMATYKA

Ile to 
JEST?



KĄCIK 
PAPY
KRASNALA

OTÓŻ NIE!

WYJAŚNIAM! 
PARA SPODNI TO JEDNA 
SZTUKA SPODNI,
CZYLI
5 PAR SPODNI TO:
5x1 = 5 SZTUK SPODNI

Dwie pary ludzi to: 
2x2 = 4 osoby
Trzy pary oczu to: 
3x2 = 6 oczu
Cztery pary skarpetek to: 
4x2 = 8 skarpet

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK

CZWARTEK 
PIĄTEK

SOBOTA I NIEDZIELA

ZADANIE

MIEJSCE 

NA OBLI-

CZENIA

Ile litrów mleka wypijał 

tygodniowo Stra
chota?

Strachota w poniedzia-

łek spożywał jedną 

owcę, trzy ja
ja, a na 

popitkę litr mleka.

We wtorek zawsze był wy-jątkowo głodny, więc zjadał dwie owce, jajecznicę z dzie-sięciu jaj i wypijał dwa litry mleka.

Po wtorkowej uczcie w 

środę miał najczęściej nie-

strawność, więc zadowalał 

się tylko pięcioma jajami  

i litrem mleka. 

W czwartek powta-rzał dietę z ponie-działku. 
W piątek narzucał 

sobie post i pił tylko 

mleko, dużo mleka,  

aż siedem litrów!

Na weekend lubił sobie do-

brze podjeść, więc w sobotę 

rano zabierał chłopom aż 

trzy owce, piętnaście jaj  

i dwie kanki mleka (a każ-

da kanka miała pojemność 

sześć litrów). 

Dawno temu żył                                           , którego nazwano Strachotą,  

bo poczwara wzbudzała wielkie przerażenie. Strachota porywał chłopom 

           , czasem podkradał       z kurnika albo z obory ciepłe 

jeszcze                      . 

ŚRODA 



Strachota lubił ryczeć okropnie, aż mieszkańcy okolicznych wiosek musieli chować się  

w              i zamykać    . Wreszcie wszyscy mieli gada dość. 

Pewnego dnia zgłosił się    , który ponoć niczego się nie bał, i obiecał, że przepędzi 

poczwarę. Wystarczyło jednak, że Strachota    , ryknął tak głośno, że wszys- 

tkie                     z drzew opadły i wcale nie       , tylko      wziął nogi za pas  

i uciekł tam, gdzie...                  zimują.

  śmiałek nie przestraszył się przerażającego wycia, ale gdy poczwara tupnęła łapą  

i ziemia zaczęła     pod stopami, junak nie czekał i uciekł tam, gdzie...    

mówi dobranoc.

Na szczęście trzeci młodzieniec miał więcej              . Zakradł się pod smoczą  

             i zauważył, że Strachota rano jest tylko malutki jak   ,             , dopiero gdy wykąpie  

się w strumieniu płynącym przez     , zamienia się w potężną straszną poczwarę.

Chłopak ochlapał się czarodziejską     i czekał. Gdy smok ujrzał śmiałka,    , 

ryknął, jednak ten ani drgnął. Gadzina uderzyła              w ziemię, ale chłopak stał jak słup        . 

Wtedy stało się coś dziwnego. Smok zaczął się ze strachu zmniejszać i zmniejszać, i zmniej- 

szać, a gdy był już wielkości małej                         , uciekł tam, gdzie...     rośnie. 

Chociaż las, w którym mieszkał Strachota, nazwano Strachocińskim, to dzisiaj nikt już nie boi się 

tam spacerować.



ZADANIEKrasnale szukają par do 
zgubionych ostatnio skarpet 
i rękawiczek, a także kil-
ku innych rzeczy. Pomóżcie 
znaleźć je w smoczym żo-
łądku. Pokolorujcie je.

Kochani, STRACH MA TYLKO 

WIELKIE              
    OCZY!

Ale najadłam się 

strachu!
A mnie strach obleciał!

Padł na mnie blady strach!

Strach mnie złapał za serce! A mnie chwycił 

za gardło!

Ja to się boję własnego cienia!

Patrzcie, Syzyfki pędzą gnane strachem. Grunt to odpowied-nia motywacja. AAAAAAAAAA!!!
Ho-ho, i to w jed-

nym kierunku.



PANICZNY

KĄCIK 
KRASNALA
ŻYCZLIWKA

Rozwiąż test z kimś, z kim spędzasz dużo czasu, na przykład  
z przyjaciółką, kolegą, mamą, tatą, babcią lub wujkiem. Odpowia-
dając na pytania, nie możecie zaglądać do kartek innych osób. 
Po rozwiązaniu testu sprawdźcie wyniki, postawcie: 
  przy odpowiedziach, które są takie same,
  przy różniących się. 
 Podsumujcie liczbę ptaszków i przeczytajcie wyniki testu.

strach
Z mitologii greckiej znamy bożka o imieniu 

Pan. Jego wygląd mógł napędzić stracha 

niejednemu krasnoludkowi! Pan w połowie 

miał postać ludzką, ale od pasa w dół jego 

ciało porastała gęsta sierść, kozie nogi za-

kończone były kopytkami, w dodatku miał 

ogon i rogi na głowie. Pan zbudzony w lesie 

z poobiedniej drzemki zrywał się na równe 

nogi i krzyczał. Każdego, kto był świadkiem 

takiej sceny, ogarniało wielkie przerażenie, 

czyli paniczny strach.

1. Najchętniej zjadł(a)bym:

a) zupę pomidorową

b) pizzę

c) ciasto z lodami i bitą śmietaną

2. Bajka, którą obejrzał(a)bym kolejny raz to:

a) Zaplątani

b) Shrek

c) Król Lew

3. W wolnym czasie:

a) pograł(a)bym na konsoli lub w gry komputerowe

b) poleżał(a)bym do góry nogami i nic nie robił(a)

c) pojeździł(a)bym na rowerze, pobiegał(a), po-

grał(a) w piłkę lub pospacerował(a)

0-1 pkt Różnicie się bardzo i to jest piękne! Wasze rozmowy nigdy nie będą nudne, razem moglibyście 
pokonać najtrudniejsze przeszkody, pod warunkiem, że nie będziecie się kłócić!
2-3 pkt Macie wiele wspólnego, lubicie ze sobą spędzać czas i dobrze się wtedy bawicie. Czasem się 
sprzeczacie, ale szybko się godzicie.
4-5 pkt Rzadko się kłócicie, bo przecież nie ma o co. Razem moglibyście góry przenosić.
6 pkt Jesteście bardzo do siebie podobni, razem czujecie się bezpiecznie, dogadujecie się bez słów. 

4. Interesuje mnie:

a) świat zwierząt

b) komputery

c) sport

5. Najbardziej nudzi mnie:

a) oglądanie telewizji

b) czytanie

c) wycieczka do lasu

6. Najbardziej nie lubię:

a) wcześnie rano wstawać

b) chodzić tam, gdzie jest dużo ludzi

c) gdy ktoś się o byle co obraża

NIE DO WIARY!

Panie, co Pan! Przez Pana drżą mi kolana! 

AAAAAAAAA!



KĄCIK
DETEKTYW
MAGDY

Meduza była piękną dziewczyną o bujnych włosach, ale po tym, jak została ukarana, stała 
się przerażającym potworem. Jak wyglądała? Narysuj Meduzę przed lub po przemianie. 
Przyślij zdjęcie lub skan rysunku na adres: wpm@um.wroc.pl z dopiskiem: MEDUZA. 
Na Wasze zdjęcia czekamy do 30 czerwca.

Sprawdziłam w naszych Kronikach i okazało się, że Syzyf nie był 
jedynym, którego ukarali greccy bogowie. Ależ oni mieli pomy-
sły! Przyznaję, że czasami przesadzali, mszcząc się, zazdroszcząc 
i karząc ponad miarę. 

Dowiesz się, kto został 
zamieniony w żółwia za to, 
że nie chciał uczestniczyć 
w weselu Zeusa i Hery, gdy 
rozwiążesz rebus.

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

ZADANIE

MIDASOWI PRZYPRAWIONO OŚLE USZY, PO-
NIEWAŻ UZNAŁ, ŻE MARSJASZ GRA PIĘKNIEJ 
OD SAMEGO APOLLA. WYDAJE MI SIĘ, ŻE NIE 
CHCECIE WIEDZIEĆ, CO APOLLO ZROBIŁ ZWY-

CIĘSKIEMU MARSJASZOWI!

A TO WCALE NIE KONIEC. PIĘĆDZIESIĄT DA-
NAID, CÓREK KRÓLA DANAOSA, MUSIAŁO ZA 
KARĘ NAPEŁNIAĆ BECZKI, KTÓRE NIE MIAŁY 

DNA, W DODATKU NOSIŁY WODĘ SITAMI.

ATENA ZAMIENIŁA ARACHNE W PAJĄKA... 

... A DWIE PIĘKNOŚCI, SKYLLA I CHARYBDA, STAŁY 
SIĘ BUDZĄCYMI GROZĘ POTWORAMI MORSKIMI.

A tego tu oskóruję i w rzekę 
zamienię, gdyż moje ego źle 

zniosło werdykt.

Za chciwość i żarłoczność będziesz połykać i wypluwac morze i okręty.

Skoro Glaukos jest nieczuły 

na me zaloty, to nie pokocha 

także ciebie!

Pożycz chochlę, trzydziesta szósta siostro, bo moja jest dziurawa.

O, nieroztropna czterdziesta 
druga siostro, to nie chochle, 

lecz sita.

Mua-ha-ha!

Chlip!

Teraz możesz 

prząść do woli!

ARACHNEMIDAS

No to 
klops!

Oj.

APOLLO

MARSJASZ

ATENA

SKYLLA
KIRKE

(zazdrosna 
czarodziejka)

ZEUS
 GROMOWŁADNY

DANAIDA nr 42 
DANAIDA nr 36

CHARYBDA

KONKURS Z NAGRODAMI!

4. Interesuje mnie:

a) świat zwierząt

b) komputery

c) sport

5. Najbardziej nudzi mnie:

a) oglądanie telewizji

b) czytanie

c) wycieczka do lasu

6. Najbardziej nie lubię:

a) wcześnie rano wstawać

b) chodzić tam, gdzie jest dużo ludzi

c) gdy ktoś się o byle co obraża



 No tak, eee… (Radiowiec trochę zbity z pantałyku). Panowie, nazywacie się Syzyfkami od…

Turlak: Od Syzyfa, który za karę musi pchać kulę pod górę, ale nigdy nie wtoczy jej na szczyt. 
Toczek: My też pchamy kulę, ale jakoś nie udaje nam się jej wtoczyć na Rynek. 
Turlak: Udałoby się, gdybyś pchał w moją stronę!
Toczek: A niby dlaczego w twoją? Moja gorsza?
Turlak: Ty zawsze chcesz postawić na swoim! Jak pcham do przodu, to ty do tyłu, ja w lewo,  
a ty w prawo…
Toczek: Oj, myślałby kto, że ty takie niewiniątko! CIUĆMOK! CIAPA!

MALINOWE, 

TY FĄFLU!

MILCZ, JAK 

DO MNIE MÓ-

WISZ!
ZJEDZ SWOJE SKARPETY!

TRUSKAWKOWE, TY BUŁO!

PFF! JAK DLA KOGO!DZIEŃ DOBRY!

O tym, czy lody
malinowe są smaczniejsze od truskawkowych

KĄCIK 
KRASNALA 
RADIOWCA

Krasnal Radiowiec rozmawia z bohaterami 
numeru – Syzyfkami Turlakiem i Toczkiem

Dzisiaj wyjątkowo mamy dwoje gości, witajcie.

Turlak: Dzień dobry.
Toczek: Tego jeszcze nie wiemy. Dzień się przecież 

nie skończył, więc nie wiadomo, czy będzie dobry.

Ależ panowie, znacie przysłowie: Zgoda buduje, a…
(Krasnal Radiowiec próbuje przerwać kłótnię, ale bez skutku).

Turlak: Nie, tylko ty zawsze wiesz lepiej! Od małego tak było. Pamiętasz, jak liczyliśmy mrówki 
 w mrowisku? Mówiłem, że jest ich tam sto tysięcy dwadzieścia trzy, ale jak zwykle upierałeś się, 
że to ty masz rację i jest ich tam sto tysięcy dwadzieścia cztery. 
Toczek: Bo tyle ich było!

Panowie, proszę…

Turlak: Albo jak wszystkich przekonywałeś, że lody z po- 
lewą truskawkową są najlepsze. A wiadomo, że te z ma-
linową smakują o niebo lepiej.
Toczek: Truskawkowe są the best! Każdy to wie. 
Turlak: Nieprawda! Nieprawda!

K.R. Na tym chyba skończymy wywiad, dziękuję panom 
za rozmowę. Do zobaczenia!

Toczek: A skąd pan wie, czy my się jeszcze kiedyś zoba-
czymy!? 
Turlak: No właśnie, jaki mądry! Skąd wie! 
Toczek: Chodźmy już stąd! Popchamy naszą kulę.



KRASNALORAMA
ALE KRASNA-

LOWO! JAKA 

OKAZJA!

NIECH MNIE ZA-

KRASNALI!

NO NIE! ZA-

KRASNALCIE 

MNIE!

JA JEDNAK PO-
DZIĘKUJĘ.

OJ, NIEDO-
BRZE MI.

HEP!... 

HEP!... 

HEP!... 

BĘDZIEMY GRAĆ 
DO NOCY!

MLEM.

MLEM.

MLEM.

MLEM.

MLEM.

ALEŻ TO 
PYSZNE!

CIAM!

CHWILO, TRWAJ 
WIECZNIE! LECZ 

CHYBA JUŻ NIE DAM 
RADY.

TO JEST PIĘKNO! 
CZYSTE PIĘKNO!

HURRA! DZIEŃ DZIECKA. MO-

ŻEMY ROBIĆ WSZYSTKO, NA CO 

MAMY OCHOTĘ.
DLA DZIECI 

TRZECI PĄCZEK GRATIS!

    Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

czwarta gałka lodów za darmo

KRASNALOWE MALEŃSTWA  
DZISIAJ ZA KARUZELĘ  

NIE PŁACĄ!

 CZAS DO DOMU, POGRAMY 
SOBIE W PLANSZÓWKĘ.

WASZE ULUBIONE NALE-
ŚNIKI Z POLEWĄ, NA DZIEŃ 

DZIECKA!

ALE KRASNALOWO, MO-
ŻEMY DZISIAJ PÓŹNIEJ 

PÓJŚĆ SPAĆ.
CHRRR...

DO PÓŹNA! I W OGÓLE NIE 
PÓJDZIEMY DZISIAJ SPAĆ! ALE KRASNALOWO!

O, MATULU!

O tym, czy lody



WROCŁAWSKIM KRASNALOM GAZETKĘ ZREDAGOWAĆ POMOGŁY:
MARTA MINIEWICZ I MALINA MITUNIEWICZ 
ORAZ WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI  
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

KĄCIK 
KRASNALICY
NIEZABUDKI

WWW.KRASNALE.PL  FB: KRASNALE.PL  IG: KRASNALE

ROZSZYFRUJ HASŁO                    

ZNAJDŹ 
10 RÓŻNIC

AHOJ
Co jest  
potrzebne?
nożyczki
spinacz biurowy 
patyczek do grilla
klej
kredki 
sztywny papier 
gruba igła

KĄCIK 
KRASNALA 
POWERKA

PRZYGODO!

GRA PLANSZOWA

Jak to zrobić? 
Narysuj na kartce koło o średnicy 10 cm. Wytnij, zegnij na pół  
i znów na pół. W każdej z czterech części narysuj krasnoludka. 
Pokoloruj je, kubraki muszą mieć różne kolory: czerwony, zielo-
ny, niebieski i żółty. Przetnij kartkę wzdłuż zagięć na cztery czę-
ści. Zwiń każdą część w stożek i od spodu posmaruj klejem brzeg 
kartki, sklej.

Koło Spotkań – przygotowanie kierunkowskazu
Przez spinacz przełóż patyczek do grilla i wbij go w środek koła. 
Gdy postawisz pionowo patyczek na środku koła spotkań, obróć 
energicznie spinaczem, wpraw w ruch, a jego koniec wskaże ci, 
którego krasnala podczas gry odwiedzisz.

Regulamin gry
1. Zanim rozpoczniecie grę, zróbcie pionki i przygotujcie „Koło Spotkań" według instrukcji Krasnala Powerka.
2. W grze może wziąć udział od 2 do 4 graczy. Każdy z graczy wybiera swój kolor pionka-krasnala i ustawia go 
na miejscu z napisem „Start”. Przesuwacie się o tyle pól do przodu, ile wyrzucicie oczek na kostce. Wyjątkiem jest  
liczba 3, gdy ją wyrzucicie, zawsze cofacie się o 3 pola.
3. Zwierzęta, które poznacie po drodze, powiedzą, co macie robić, czasami pomogą lub utrudnią wam podróż. 
4. Gdy traficie na pole koloru zielonego, wtedy odwiedzacie po drodze jednego z krasnali na „Kole Spotkań". Aby 
się dowiedzieć, kto was ugości i jaką ma dla was niespodziankę, musicie wprawić w ruch spinacz (w „Kole Spotkań" 
można posługiwać się również kostką).
5. Wygrywa gracz, który pierwszy dojdzie do mety.
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