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- Skąd się wzięły we Wrocławiu krasnoludki? 

- Rzeźby krasnoludków pojawiają się w przestrzeni miejskiej od 2005 roku ale swój rodowód 

zawdzięczają „Pomarańczowej Alternatywie” - ruchowi działającemu w latach 80-tych, który 

dostrzegł absurd systemu politycznego PRL i sam uderzył w niego absurdem, organizując happeningi 

mające na celu wyśmianie komunistycznego reżimu. Znakiem rozpoznawczym ruchu był właśnie 

krasnoludek, po raz pierwszy namalowany przez Waldemara „Majora” Fydrycha, lidera 

Pomarańczowej Alternatywy,  w nocy z 30 na 31 sierpnia 1982. 

- Jak wyglądał ten krasnoludek? 

- Archiwa wspominają, że na ciemnej plamie namalowany był żółtą farbą w spreju. Wiadomo, że nie 

mógł być zbyt finezyjny, na to potrzeba czasu, a rysunek powstawał pod płaszczykiem nocy i w 

obawie, że ktoś może zobaczyć, więc stąd mocno uproszczona forma. Ruch działał coraz prężniej i z 

czasem nastąpił prawdziwy wysyp krasnoludków, malowanych odręcznie lub techniką graffiti 

szablonowego na murach Wrocławia.  Nie było jednego wzoru, każdy był inny ale zawsze 

umieszczany na plamach, po zamalowanych przez milicjantów hasłach antykomunistycznych lub 

popierających Solidarność. 

- Czy działałaś w Pomarańczowej Alternatywie? 

- Nie byłam bezpośrednio związana z grupą organizatorów ale brałam czynny udział w happeningach  

od 1988  roku. Szyłam krasnalowe czapeczki dla siebie i znajomych, malowałam plakaty, robiłam 

tematyczne przebrania.  Miałam wtedy 17 lat i nieco łagodniejsze obostrzenia związane z powrotem 

po lekcjach do domu :) Zresztą głównym powodem były poglądy wyniesione z domu, oczywiście 

antykomunistyczne. Babcia nie miała nic przeciwko mojemu udziałowi w happeningach. 

- Nie było wtedy komórek, jak informowaliście siebie o kolejnych akcjach? 

- W szkołach średnich i na uczelniach rozdawane były ulotki, pojawiały się plakaty lub malowane 

bezpośrednio na murach graffiti.  Każda wiadomość rozchodziła się pocztą pantoflową z prędkością 

dzisiejszego internetu światłowodowego :) 

- Czy dużo ludzi brało udział w happeningach? 

- Tak, bardzo dużo. Były to setki, a nawet tysiące osób. Najbardziej licznym i chyba najsławniejszym 

happeningiem był ten z 1 czerwca 1988 roku „Rewolucja Krasnoludków”. Brało w nim udział 15 tys. 

osób. I o ironio, przyczyniły się do tego same władze miasta, które zorganizowały w tym samym 

miejscu, czyli na ul. Świdnickiej, imprezę mającą wciągnąć do swojego programu uczestników 

happeningu. Były min. pokazy tresury psów policyjnych i walki judo. Stało się jednak na odwrót. To 

krasnoludki zaczęły wieść prym w tym ogromnym zgromadzeniu ludzi. Właśnie na ten happening 

szyłam czapeczki. Przed rozpoczęciem happeningu rozdawaliśmy je z przyjaciółmi przypadkowym 

osobom. O 16:00 założyliśmy czapki, pomarańczowe chusty i zaczęliśmy wołać do ludzi „Popierajcie 



krasnale”, „Chodźcie z nami”, ”Precz z Gargamelem, solidaryzujcie się z krasnalami”. Dołączyło do nas 

mnóstwo ludzi. Opuszczając ulicę Świdnicką Wrocławianie unieśli wóz milicyjny i przestawili go w 

inne miejsce, a potem wszyscy ruszyliśmy w stronę Mostu Grunwaldzkiego, z wielkim smokiem na 

czele manifestacji i hasłem: „Jaruzelski - smok wawelski!”  

- Czy kiedykolwiek groziło Ci aresztowanie? 

Groziło każdemu, kto brał udział w happeningach. Milicja starała się wyłapać jak najwięcej osób. 

Pomyśl jak absurdalnie musiało wyglądać wpychanie ludzi przebranych za krasnoludków do milicyjnej 

furgonetki. Na szczęście mnie się to nie przytrafiło. Ale zdarzył się inny incydent. Nie tylko milicjanci 

w mundurach pracowali na happeningach. Mnóstwo było także tajniaków - funkcjonariuszy milicji, SB 

(Służba Bezpieczeństwa) czy ZOMO (Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej) ubranych po 

cywilnemu, których zadaniem było inwigilowanie środowiska Pomarańczowej Alternatywy.  

- To ta historia z drzwiami? 

- Tak, kilka razy Ci już opowiadałam. Po którymś z happeningów wróciłam, jak zwykle, do domu. Było 

po godzinie 22, kiedy do drzwi naszego mieszkania w kamienicy zaczął ktoś głośno pukać. Na pytanie 

babci  - Kto tam? - nikt nie odpowiadał, a pukanie zamieniło się w natarczywe walenie. A potem 

oczywiste stało się, że ktoś kopie z całej siły w drzwi. Były to ogromne drewniane, pięknie rzeźbione 

drzwi ale w pewnym momencie zaczęła wyłamywać się listwa z zamkami. Ja próbowałam podpierać 

drzwi, a babcia zadzwoniła na milicję. Po chwili usłyszała w słuchawce, że patrol został już wysłany 

pod wskazany adres. Bałyśmy się. Byłyśmy w domu same. Kiedy usłyszałam syrenę podbiegłam do 

okna i przez szparę zobaczyłam, że z suki (tak się właśnie mówiło na milicyjne furgonetki) wysiada 

milicjant i podchodzi do drzwi kamienicy. Za moment walenie ustało, a z klatki wyszło niespiesznie 

oprócz milicjanta dwóch mężczyzn ubranych w moro. Wszyscy śmiejąc się wsiedli do samochodu i 

odjechali. 

 - Jak to wyjaśnisz? 

Była to jedna z form zastraszania. Babcia już nie tak chętnie puszczała mnie na happeningi. A drzwi 

niestety musieliśmy wymienić, bo nie znaleźliśmy stolarza, który podjąłby się ich naprawy. Zresztą 

zawiasy zakotwiczone w murze częściowo z niego wypadły i drzwi z trudem się otwierały. To wtedy 

wymieniliśmy je na mniejsze ale za to podwójne, tak na wszelki wypadek. 

- Czy przestałaś chodzić na happeningi? 

- Nigdy nie wyrzekłam się krasnoludków, jeden z nich mieszkał nieprzerwanie na ścianie mojej 

kamienicy :)  

 

 

 

   


