
Nowy Park Jurajski w Nowinach Wielkich ko³o Gorzowa Wielkopolskiego

W czerwcu zosta³ udostêpniony do zwiedzania Park
Jurajski w Nowinach Wielkich ko³o Gorzowa Wielkopol-
skiego. To ju¿ czwarty park jurajski w Polsce. Pierwszy by³
Ba³towski Park Jurajski ko³o Ostrowca Œwiêtokrzyskiego.
Po nim powsta³y Zaurolandia w Rogowie ko³o Biskupina
(przy drodze krajowej nr 5 miêdzy Gnieznem a Byd-
goszcz¹) oraz Dinopark w Ko³acinku pod £odzi¹ (na trasie
Brzeziny–£owicz.

Park w Rogowie zosta³ otwarty w kwietniu 2007 r. i
przez pierwszy tydzieñ przyj¹³ 20 000 goœci. Zaurolandia
reklamuje siê jako najwiêkszy park dinozaurów w Polsce
(www.zaurolandia.pl), który spe³nia marzenia o podró¿y w

czasie. Dinopark (www.dino-park.pl) równie¿ zosta³ otwar-
ty w kwietniu tego roku. W obu parkach znajduje po kilka-
dziesi¹t modeli dinozaurów naturalnej wielkoœci. Wszystkie
modele, podobnie jak w Ba³towskim Parku Jurajskim,
wykona³ artysta plastyk Krzysztof Kuchnio.

Wszystkie parki ciesz¹ siê wielk¹ popularnoœci¹, szcze-
gólnie wœród dzieci, gdy¿ nie tylko mo¿na siê w nich czegoœ
nauczyæ, ale i dobrze zabawiæ. Liczne zabawy jednoczeœnie
kszta³c¹, co sprawia, ¿e parki jurajskie trzeba uwa¿aæ za
obiekty edukacyjne.

Twórc¹ i w³aœcicielem Parku Jurajskiego w Nowinach
Wielkich pod Gorzowem Wielkopolskim jest Krzysztof
Kuchnio. Na terenie poros³ym drzewami i krzewami znaj-
duje siê wiele dinozaurów, usytuowanych wzd³u¿ wij¹cej
siê w¹skiej drogi. Plusem œcie¿ki dydaktycznej jest to, ¿e
poszczególne dinozaury (pojedyncze okazy lub ich stadka)
s¹ odizolowane od innych i wkomponowane w leœny b¹dŸ
krzewiasty krajobraz. Przy œcie¿ce znajduj¹ siê plansze
objaœniaj¹ce poszczególne dinozaury lub paleogeografiê w
ró¿nych okresach geologicznych. Nie brakuje te¿ placu
zabaw, gdzie mo¿na odkopaæ szkielet tyranozaura lub sfo-
tografowaæ siê w jego paszczy. Kiosk oferuje okolicznoœcio-
we pami¹tki i gad¿ety, a bar stwarza mo¿liwoœæ posilenia siê
po trudach zwiedzania i zabawy.

Park jurajski w Nowinach Wielkich przyjmuje goœci,
choæ jest ci¹gle uzupe³niany. Ambicj¹ gospodarza jest, aby
sta³ siê on wa¿n¹ placówk¹ edukacyjn¹ w regionie.

W³odzimierz Mizerski
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Ryc. 1. Twórca parku Krzysztof Kuchnio

Ryc. 2. Stadko wulkanodonów. Obie fot. G. Gierliñski


