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Skąd się wzięły krasnale we Wrocławiu? 

 

We wrocławskim Podziemnym Mieście Krasnali żyje 

blisko trzysta skrzatów. I ciągle wprowadzają się nowe. 

Jak to się jednak stało, że to właśnie tutaj krasnoludki 

postanowiły się osiedlić i żyć wspólnie z mieszkańcami 

Wrocławia? 

 

Nieznośny1 chochlik  

 

Na temat tego, skąd krasnale wzięły się we Wrocławiu, od lat spierają się historycy, 

dziennikarze i zwykli wrocławianie. I choć prawdę zna najprawdopodobniej tylko Papa 

Krasnal, to warto zaprezentować tu kilka najbardziej prawdopodobnych teorii. Pierwsza 

z nich mówi o Chochliku Odrzańskim. Chochlik2 przybył do Wrocławia na niewielkiej 

tratwie3, na której wybudował sobie niewielki szałas. Przez długi czas męczył 

mieszkańców miasta i drażnił4 się z nimi. Rozwiązywał ludziom sznurowadła w butach, 

gdy czekali na autobus, zmieniał kolor wody w miejskich fontannach albo dosypywał soli 

do cukiernicy we wrocławskich restauracjach. Wkrótce wszyscy mieszkańcy miasta mieli 

już serdecznie dość chochlika. Ponieważ urwis5 był zbyt mały, żeby zwykły wrocławianin 

mógł go złapać, władze miasta zwróciły się o pomoc do krasnali, a te z chęcią przyszły 

nam na ratunek. 

Początkowo Chochlik Odrzański sprawiał wiele kłopotów krasnalom. (...) W końcu jednak 

krasnale złapały złośliwca i kulturalnie, ale stanowczo wytłumaczyły mu, że czas jego 

wrocławskich psikusów6 dobiegł końca. Chochlik odpłynął swoją tratwą, a mieszkańcy 

miasta i turyści mogą od tej pory chodzić po ulicach bez obaw, że ktoś będzie 

                                                           
1 impossible to bear with 
2 Negatywny, niegrzeczny rodzaj krasnoludka 
3 Bardzo prymitywna łódź 
4 Robić wszystko, żeby zdenerwować kogoś 
5 Niegrzeczna osoba (zwykle o dziecku) 
6 Złośliwe i zabawne zachowanie 
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majstrował7 przy ich sznurówkach. Władze miasta postanowiły podziękować  małym 

skrzatom8 i oddały im część Wrocławia. Krasnale szybko zadomowiły9 się na naszych 

chodnikach i pilnują, by nikomu nic złego się już nie stało. Tak powstał też Wielki 

Podziemny Świat Krasnali, w którym skrzaty na co dzień urzędują. Dobra informacja o 

mieście przyjaznym krasnoludkom niesie się w świat, dzięki czemu kolejne skrzaty 

pojawiają się na ulicach Wrocławia. 

 

 

 

Pierwsi mieszkańcy na ziemi wrocławskiej 

 

Jeszcze inna teoria głosi, że po prostu pierwszy, historyczny krasnoludek pojawił się 

właśnie na wrocławskiej ziemi. Wieki temu, gdy Wrocław był jeszcze niewielką wioską, 

małe krasnale pomagały w prowadzeniu gospodarstw domowych i przy uprawach zbóż10 

– poprawiały ubrania strachów na wróble, łatały dziury w workach na warzywa i dbały o 

to, żeby narzędzia rolnicze były zawsze ostre. W zamian za dach nad głową, 

bezpieczeństwo i parę okruchów chleba, chętnie spędzały czas z ludźmi. Przyjaźń ta 

trwała latami. 

Kronika Krasnoludków głosi, że tym pierwszym krasnalem był nie kto inny, jak senior 

skrzaciego rodu11, Papa Krasnal. Zresztą, ten sam Papa rządzi do dziś, bo nie ma w 

                                                           
7 Robić coś, żeby a) naprawić coś  b) zepsuć coś. Np. Dziecko majstrowało przy telewizorze i teraz nie mamy 
żadnego kanału.  
8 Skrzat to inaczej krasnoludek 
9 Zadomowić się  - poczuć się jak w domu 
10 Uprawiać zboże – to grow grains 
11 Ród – family (incl. distant relatives) 



Polish Language Challenge | Wiosna 2018 | poziom średnio zaawansowany | turystyka | czytanie 
 

krasnalowym świecie drugiego równie doświadczonego jak on. Niemniej, historia ta 

udowadnia, że mali i duzi mieszkańcy od zawsze żyli obok siebie, a Wrocław jest bardzo 

otwartym miastem. 

(...) 

Wielkie święto krasnali 

(...) 

Raz w roku krasnale mają swoje święto – wrześniowy Festiwal Krasnoludków. To 

prawdziwie bajkowa uroczystość, kilka dni radosnej, kolorowej fiesty, w której 

uczestniczą krasnale i ludzie. Dzieci zakładają krasnalowe czapki i kolorują małe domki 

dla  swoich małych przyjaciół. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że podczas 

festiwalu krasnale są bardziej towarzyskie i czasem zdradzają swoje sekrety dzieciom. 

Proszą je jednak, by zachowały tajemnicę, więc dzieci nic nie mówią dorosłym. Przyjaźń 

z krasnalami zobowiązuje! 

Tekst pochodzi ze strony www.krasnale.pl i został przetworzony w celach ćwiczeniowych. 

 

Dowiedz się więcej o krasnalach: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhWnka8keMA 

http://krasnale.pl/mapa-poszukiwacza-krasnali/ 

 

Odpowiedz na pytania w aplikacji:  

https://learningapps.org/display?v=p727dx5qk18 

 

http://www.krasnale.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=HhWnka8keMA
http://krasnale.pl/mapa-poszukiwacza-krasnali/

