
Park Krasnala powstał w 2006 roku z inicjatywy prezydenta Nowej Soli –
Wadima Tyszkiewicza na cześć krasnala ogrodowego, który stał się symbolem 
miasta. W czasach największej zapaści gospodarczej spowodowanej ogromnym
bezrobociem związanym z upadkiem największych zakładów produkcyjnych 
takich jak „Odra” czy „Dozamet” – to właśnie krasnal ogrodowy ocalił miasto. 

W szczytowym momencie w mieście istniało około 400 zakładów produkujących
te baśniowe postacie, a Nowa Sól stała się światowym zagłębiem krasnalowym. 
Największym rynkiem zbytu okazali się nasi zachodni sąsiedzi, którzy chętnie 
kupowali je do swoich przydomowych ogródków. Obecnie w mieście znajduje 
się około 40 zakładów produkujących nie tylko krasnale, ale także inne figury 
gipsowe, takie jak słynne międzynarodowe krowy z projektu CowParade, które 
gościły na ulicach Florencji, Barcelony, Pragi, Sztokholmu oraz Warszawy. 
Później trafiły one na aukcje charytatywne, a jedną z nich kupił za kilkanaście 
tys. euro sam Sylvester Stallone. 

Dziś Park Krasnala jest miejscem stale i chętnie odwiedzanym przez miejscowych,
ale także przez turystów. Na jego terenie, oprócz imponujących i ciekawych 
figur, znajdują się MiniZoo, sala zabaw, place zabaw oraz rozmaite karuzele. 
Dodatkową atrakcją jest fakt, iż w pobliżu zlokalizowano takie atrakcje 
turystyczne, jak Park „Wodny Świat”, Park Fizyki, park linowy oraz kompletny 
Skatepark, na terenie którego odbywają się Mistrzostwa Polski na BMX-ach. 
Dla chętnych istnieje także możliwość sprawdzenia się na wakeboardzie. 

Park czynny jest codziennie od 10.00 do 19.00 (wstęp bezpłatny). 

Długość trasy: 900 m 

Do potwierdzenia: 18 PK 

3/F/19 

 
Nowa Sól 

Między nami krasnalami 

Na planie Parku Krasnala zaznaczono różne miejsca stanowiące 

punkty kontrolne (PK). Do każdego z nich zadano pytanie.  

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć do organizatora. 

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  Aktualność: czerwiec 2019 r. 
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Opracowanie trasy: Joanna Szawlińska 
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/F/19) 

PK 1 
Brama wejściowa do Parku Krasnala od strony Alei Wolności. 

Figury jakich zwierząt znajdują się na bramie wejściowej do Parku? 

PK 2 
Jak nazywa się ta rybka  

i na czym się porusza? 

PK 3 
Tablica informacyjna poświęcona najwyższemu krasnalowi na świecie. 

Jak ma on na imię i ile ma wzrostu? 

PK 4 
Ile misiów znajduje się 

naprzeciwko tej krowy? 

PK 5 
Tablica informacyjna prezentująca najwyższego niedźwiedzia grizzly na świecie. 

Jak ma on na imię?  

PK 6 
Polana obok miejsc grillowych i skalniaka. 
Ile koni ustawiono na polanie?  

PK 7 
Grzyby stojące przy ścieżce do placu malucha. 

Ile opieniek wyrasta z przewróconego pnia? 

PK 8 Ile grzybów znajduje się na grzybowej ścieżce? 

PK 9 
Grupa kangurów przy domku postojowym i figurze żubra. 

Z ilu osobników składa się kangurza rodzina?  

PK 10 Co to jest? 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

                   trino.pttk.pl        
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/F/19) 

PK 11 Do kogo należy ten ogon? 

PK 12 
Baobab. 

Ile gałęzi wyrasta z pnia drzewa? 

PK 13 Co trzyma w dłoni kapitan? 

PK 14 
Rzeźba czytającego krasnala. 

Na ilu książkach siedzi krasnal – mądrala?  

PK 15 
Domek Baby Jagi. 
Ile zwierząt towarzyszy czarownicy?  

PK 16 
Zawodnikiem jakiego klubu żużlowego 

jest myszka? 

PK 17 Na czym siedzi krasnal – śpioch? 

PK 18 
Grupa słoni. 

Z ilu osobników składa się stado?  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

                   trino.pttk.pl        
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