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Wyobraź sobie, że jesteś projektantem neonu… 

Nie operujesz płaszczyznami. Nie możesz kształtować form trójwymiarowych. 

Używasz wyłącznie światła i światłem rysujesz na niebie. 

To niezwykły akt twórczy. Tyle w tym fantazji, humoru. 

cytat z filmu Neon 
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Wstęp 

O neonach przypomniała społecze

lat mieszka i pracuje w Londynie. Wystawa jej zdj

Polish neon w galerii Capital Culture na Covent Garden zorganizowana w 200

dużym zainteresowaniem, że jeszcze w tym samym roku została sprowadzona do Warszawy i 

zaprezentowana w Pałacu Kultury

i 70.1 tradycyjne kasetony, podświetlane lightboxy

autorka powiedziała2, miała być

punktem zwrotnym w historii polskich reklam 

Fot.1.  

 

Ekspozycja Polski neon, a nast

druga Polish cold war neon (która zaprezentowała neony tak

wydane w Polsce oraz Nowym Jorku stały si

dziedzictwa kulturowego, która do tej pory pozostawała gdzie

świadomości. Z czasem pojawił si

prezentowałoby obiekty widzom, ale tak

warszawskiej Pradze nastąpiło otwarcie pierwszego w Polsce, i jednego z pierwszych na 

Muzeum Neonów. Znaczenie tej instytucji i jej roli w oc

dalszej części pracy. Działania I. Karwi

dały asumpt wielu innym inicjatywom

                                                 
1 Zwiedzający mogli obejrzeć m.in. ory
firmy „Reklama” udało się ocalić od zniszczenia.

2 Wywiad: http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/19138/Jak

2 

O neonach przypomniała społeczeństwu Ilona Karwińska – znana fotografka, która od wielu 

lat mieszka i pracuje w Londynie. Wystawa jej zdjęć przedstawiających dawne warszawskie neony 

w galerii Capital Culture na Covent Garden zorganizowana w 200

że jeszcze w tym samym roku została sprowadzona do Warszawy i 

zaprezentowana w Pałacu Kultury i Nauki. Na wystawie znalazły się 22 prace, w tym neony z lat 60. 

świetlane lightboxy, zdjęcia oraz plakaty. Wystawa, która jak sama 

, miała być pożegnaniem tego etapu polskiej historii, stała si

otnym w historii polskich reklam świetlnych. 

Fot.1.  Neon Berlin z Muzeum Neonów w Warszawie

, a następnie dwie publikacje – pierwsza o tym samym tytule oraz 

(która zaprezentowała neony także z innych, niż

w Polsce oraz Nowym Jorku stały się początkiem nowej walki o zachowanie tej cz

dziedzictwa kulturowego, która do tej pory pozostawała gdzieś na marginesie społecznej 

ci. Z czasem pojawił się także pomysł stworzenia muzeum neonów, które nie ty

prezentowałoby obiekty widzom, ale także zapewniało im bezpieczeństwo. Ju

ąpiło otwarcie pierwszego w Polsce, i jednego z pierwszych na 

tej instytucji i jej roli w ochronie neonów zostanie zaprezentowane

ziałania I. Karwińskiej są nie do przecenienia również

inicjatywom, które rozpoczęły batalię o ochronę neonowego dziedzictwa

ć m.in. oryginalny, mierzący 4 metry neon Berlin, który dzięki inicjatywie artystki oraz 
ć od zniszczenia. 

jawyspa.co.uk/artykuly/19138/Jak-na-Covent-Garden-rozblysly-polskie

znana fotografka, która od wielu 

cych dawne warszawskie neony 

w galerii Capital Culture na Covent Garden zorganizowana w 2007 r. cieszyła się tak 

e jeszcze w tym samym roku została sprowadzona do Warszawy i 

ę 22 prace, w tym neony z lat 60. 

cia oraz plakaty. Wystawa, która jak sama 

egnaniem tego etapu polskiej historii, stała się w rezultacie 

z Muzeum Neonów w Warszawie. 

o tym samym tytule oraz 

e z innych, niż Warszawa miast) 

tkiem nowej walki o zachowanie tej części 

ś na marginesie społecznej 

e pomysł stworzenia muzeum neonów, które nie tylko 

ństwo. Już w 2012 r. na 

piło otwarcie pierwszego w Polsce, i jednego z pierwszych na świecie, 

zostanie zaprezentowane w 

nie do przecenienia również z tego względu, że 

ę neonowego dziedzictwa. 

, który dzięki inicjatywie artystki oraz 

polskie-neony,2. 
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I tak w kolejnych  miastach w Polsce zaczęły się pojawiać działania mające na celu uratowanie 

niszczejących neonów skazanych na zapomnienie3. Opisy interwencji pojawiają się na bieżąco 

przede wszystkim w prasie internetowej, która dostarcza olbrzymi materiał merytoryczny oraz 

zdjęciowy. Poza artykułami, można odnaleźć także prywatne inicjatywy osób, które na własny 

użytek z pasji do neonów, tworzą ewidencje reklam świetlnych w swoich miastach, dokumentują je 

i udostępniają licznym zainteresowanym4 . Działaniom tym jednocześnie towarzyszą kolejne 

publikacje dotyczące neonowego dziedzictwa, wśród których można wymienić: Neony. Ulotny 

ornament warszawskiej nocy, J. Zielińskiego i I. Tarwackiej, czy Łódzkie neony. Zapomniane perły 

wzornictwa PRL-u, B. Stępnia. Warto wymienić także pozycje, które choć wydane dekady temu, 

przedstawiają niezaprzeczalną wartość: Szyldy i reklamy sklepowe, J. Woleńskiego oraz Reklamy 

świetlne jarzeniowe, J. Koprowicza i S. Krakowiaka, będące kompendium wiedzy z zakresu 

technologii neonów, ich tworzenia oraz montowania, a także Reklama. Organizacja i 

funkcjonowanie w gospodarce socjalistycznej, pod. red. Mariana Strużyckiego i Paradoksy reklamy, 

Georges Elgozy’ego, które choć samym neonom poświęcają niewiele miejsca, pokazują w jaki 

sposób ówczesne reklamy oddziaływały na społeczeństwo i w jaki sposób stawały się narzędziem 

władzy i kontroli w rękach państwa. Ciekawe miejsce w dyskusji na temat neonów zajmują także 

dwa filmy: Neon E. Bednarskiego oraz Neonowiec A. Brzezińskiej o Stanisławie Paradowskim - 

długoletnim pracowniku firmy „Reklama”. I choć wydawać by się mogło, że tak duże 

zainteresowanie sytuacją polskich neonów jest prostą drogą do zapewnienia im bezpieczeństwa i 

długowieczności, to problem jest o wiele bardziej złożony. Z natłoku problemów i trudności, na 

plan pierwszy wysuwają się takie zagadnienia jak brak profesjonalnie przygotowanej ewidencji 

neonów w poszczególnych miastach Polski, wciąż dość swobodny stosunek do neonowego 

dziedzictwa, czy wreszcie brak doktryny  konserwatorskiej, która normowałaby problem ochrony, 

konserwacji oraz ekspozycji odnowionych neonów. Sama kwestia ochrony z kolei powinna być 

zawsze rozpatrywana na kilku płaszczyznach jednocześnie, ponieważ neon nie jest jedynie 

świadectwem minionej epoki, jest także świadectwem pewnego procesu kulturowego, który miał 

miejsce po zakończeniu II wojny światowej, jest zabytkiem techniki, a także bardzo często 

unikatowym dziełem artysty-neoniarza. Celem niniejszej pracy jest więc zaprezentowanie szerokiej 

gamy problemów, które towarzyszą próbom zachowania polskiego neonowego dziedzictwa, a także 

uświadomienie potrzeby ochrony neonów na wielu różnych poziomach. Rozważania należy jednak 

rozpocząć od kwestii podstawowych. Przyjrzyjmy się więc, jak wyglądał rozwój neonów na świecie 

i bardziej lokalnie - w Polsce - oraz jakie procesy są niezbędne, aby neon mógł w ogóle powstać. 

                                                 
3  Bardzo ciekawą stronę internetową pełną interaktywnych elementów przygotowało miasto Poznań: 

http://www.poznanwblaskuneonow.pl/.   
4 Dobrym przykładem jest także strona internetowa, która dokumentuje neony Białegostoku 

http://bialostockieneony.pl.tl/. 

5:6984513303



4 
 

Rozdział 1. Historia i produkcja neonów 

 1.1 Jak powstał neon? 

 

 Genezy lampy neonowej należy szukać już w roku 1675. Wtedy to astronom Jean Picard 

zauważył słabe świecenie próżni ponad poziomem rtęci w rurce barometru Toricellego, 

wynalezionego kilka lat wcześniej, którego mechanizm udowodnił istnienie ciśnienia 

atmosferycznego. I choć nie zrozumiano wówczas, że owo świecenie jest wynikiem procesów 

elektrostatycznych, zjawisko zostało odnotowane i cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko 

środowisk naukowych - w XVIII w. niezwykle popularne były pokazy świecenia w szklanych 

bańkach próżniowych. Istotne odkrycia przyniósł przełom XVIII i XIX w. Przeprowadzono 

wówczas badania nad praktycznym wykorzystaniem elektryczności, a Heinrich Geissler 

skonstruował rtęciową pompę próżniową. Wykorzystywała ona spadające przez szklaną rurkę 

krople rtęci wysysające z tuby powietrze, stając się tym samym metodą do wytwarzania wysokiej 

próżni. Fakt ten jest niezwykle istotny, ponieważ wynalazki te stały się podstawą do stworzenia i 

funkcjonowania późniejszych lamp neonowych. 

 

Fot. 2. Rurka Geisslera 

 

Kolejnym ważnym krokiem H. Geisslera  były eksperymenty przeprowadzone z Theodorem 

Meyerem, które polegały na obserwacji stratyfikacji jasnofioletowego światła w tubie. W wyniku 

dalszych badań z oparami rtęci i gazami w rozrzedzonym powietrzu wewnątrz tuby doprowadzono 

do trwałej emisji bladoniebieskiego lub jasno purpurowego światła. Dodatkowe obserwacje 

udowodniły, że większość gazów szlachetnych przewodzi prąd, a znaczna część wytwarza światło. 

Zasadniczy problem polegał jednak na tym, że powszechnienie znane gazy wchodziły w reakcję z 

elektrodami wewnątrz szczelnie zamkniętej szklanej rurki, co powodowało szybki spadek 

6:9319330703
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wydajności elektrod i zanikanie procesu świecenia. Na rozwiązanie tego problemu należało 

poczekać aż do 1915 r. W międzyczasie, w 1850 r. Heinrich Daniel Rhumkorff doprowadził do 

skonstruowania induktora (tzw. cewki), czyli połączenia uzwojonego transformatora z 

iskrownikiem, dzięki czemu możliwe było zastąpienie prymitywnych maszyn, które działały tylko 

przy niskiej wilgotności powietrza. W rezultacie umożliwiło to uzyskanie wysokich napięć 

wewnątrz tuby próżniowej. Kolejne osiągnięcia należą do angielskich uczonych - Williama 

Ramsay'a i lorda Raleigh, którzy w 1894 r. wyodrębnili argon oraz hel. Cztery lata 

później doprowadzono do odkrycia kryptonu, ksenonu i neonu, które ze względu na unikatowe 

cechy, nazwano gazami szlachetnymi. Za odkrycie neonu odpowiedzialny był wspomniany już W. 

Ramsay oraz Morris W. Trawers. W wyniku schładzania powietrza doprowadzili je do stanu 

ciekłego, a następnie podgrzali otrzymaną ciesz i wychwycili powstające gazy w trakcie ich 

skraplania. Proces ten nazywa się destylacją frakcyjną.  

Kolejne lata eksperymentów przyniosły wymierne efekty dla rozwoju późniejszych neonów. 

W 1896 r.  Daniel MacFarlan Moore zbudował świetlną rurkę, w której eksperymentował z azotem i 

dwutlenkiem węgla pod niskim ciśnieniem w wyniku czego otrzymał światło o żółto-różowawym 

oraz błękitno-białym odcieniu. W związku ze zjawiskiem ubytku dwutlenku węgla w rurkach, 

skonstruował specjalne urządzenie, które uzupełniało niedobór. W 1902 r. wprowadził rury z 

wewnętrznymi elektrodami węglowymi, w których stałe napięcie zapewniał unowocześniony 

transformator. Urządzenia te śmiało można nazwać  „praneonami”5. Zaledwie 5 lat później Georges 

Claude i Karl von Linde stworzyli metodę generowania ciekłego powietrza o jakości wystarczającej 

do wyodrębnienia rzadkich gazów niezbędnych do funkcjonowania „praneonów”. W wyniku 

dalszych eksperymentów Claude uzyskał w świecących rurkach światło jasne o pomarańczowo-

czerwonym zabarwieniu. Datą przełomową był 11 XII 1910 r. Tego dnia Claude zaprezentował 

lampę neonową w Sali Kolumnowej paryskiego Grand Palais. Uzyskane oświetlenie początkowo 

służyć miało codziennemu użytkowi, dopiero po wyodrębnieniu czerwonego światła, Claude 

doszedł do wniosku, że ta forma oświetlenia sprawdzi się lepiej w ulicznych reklamach. 

Początkowo przeszkodą w powszechnym zastosowaniu świecących rurek był brak odpowiednio 

trwałych elektrod, jednak w 1915 r. Claude opatentował swój własny pomysł na elektrody o dużo 

wyższym poziomie wytrzymałości. Dalszy rozwój neonów polegał przede wszystkim na 

eksperymentach z innymi gazami i osiągnięciu bardziej zróżnicowanych barw, w wyniku czego 

otrzymano następujące kolory: niebieski (argon), bladoróżowy (hel), biały (krypton), niebiesko-

fioletowy (ksenon).  

Kolejnym wynalazkiem, stosowanym po dzień dzisiejszy przy produkcji neonów, był 
                                                 
5 J. Zieliński, I. Tarwacka, Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy, s. 9. 
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luminofor, którym powlekano wnętrza rurek. Substancja ta składała się ze związków chemicznych, 

które zaczynają świecić pod wpływem promieniowania UV, to z kolei wywołane jest 

zjonizowaniem pod wysokim napięciem mieszanki np. argonu, neonu i rtęci. Pierwsze neony z 

użyciem luminoforów pojawiły się w 1933 r. Substancja ta pozwoliła na zwiększenie 

dotychczasowego spektrum barw, a niski koszt przyczynił się do popularności tej technologii. 

Ze względu na tematykę pracy wydaje się, że powyżej zarysowany przebieg rozwoju 

neonów jest wystarczający do zaprezentowania złożoności tego procesu6. Kolejnym zagadnieniem, 

któremu należy się w tym momencie przyjrzeć jest proces projektowania neonów, który jest 

pierwszym krokiem na długiej drodze do powstania finalnej wersji reklamy świetlnej.    

  

1.2. Projektowanie neonów 

 

Projekt reklamy jarzeniowej składa się z trzech mniejszych projektów: plastycznego, który 

przygotowują artyści plastycy, elektrycznego, za który odpowiedzialny jest elektryk i 

konstrukcyjnego, którego przygotowanie należy do technika. Trzeba jednak podkreślić, że 

decydujący wpływ na wygląd neonu ma przede wszystkim wirtuozeria szklarza, która  decyduje o 

artyzmie neonu. Pracę nad reklamą świetlną rozpoczyna się od inwentaryzacji budynku, czyli 

analizy rozmieszczenia okien, parapetów, gzymsów oraz innych detali elewacji. Następnie, na tak 

skonstruowany szczegółowy projekt, nanosi się szkic neonu, tworząc projekt plastyczny. Neon 

musiał nie tylko zwięźle przekazywać treść, pasować do budynku i sąsiednich reklam, ale także być 

widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Reklama nie miała wybijać się na tle budynku, ale 

harmonijnie z nim współgrać, zwłaszcza w przypadku, gdy budynek miał charakter zabytkowy. W 

związku z tym bardzo ważny był krój pisma oraz kolorystyka, a także dobrze dobrane podkłady pod 

litery, które zapewniały czytelność neonu w ciągu dnia. Po zaakceptowaniu wstępnej koncepcji 

reklamy świetlnej, tworzy się projekt kolorystyczny w skali 1:50 lub 1:100. Odpowiednio dobrany 

kolor napisu odgrywał nie tylko funkcję estetyczną. Często konkretna branża otrzymywała 

przypisaną tylko sobie barwę neonu: 

 - sklep mięsny – czerwony, 

 - jubiler – fioletowy, 

 - warzywniak – zielony, 

 - gmachy użyteczności publicznej – niebieski lub biały. 

                                                 
6 Więcej na ten temat: J. Zieliński, I. Tarwacka, Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy. 
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To samo mogło dotyczyć wybranego kroju pisma. Ostatnim etapem jest przygotowanie projektu w 

skali 1:1 na papierze w dwóch kopiach - dla szklarza i konstruktora. Projekt musi uwzględniać 

aspekty techniczne, m. in. fakt, że szklana rurka nie może mieć więcej niż 2,5 m ze względu na 

wytrzymałość materiału. Projekt ten musi także uwzględniać przeprucia w  podkładach na 

zamontowanie neonów i wpuszczenie końcówek rur z zatopionymi  elektrodami. 

 Kolejnym projektem jest projekt elektryczny, którego celem jest opracowanie połączeń 

elektrycznych, dobór napięcia dla poszczególnych sekcji oraz przygotowanie rysunków 

technicznych. W pierwszej kolejności należy połączyć rurki neonowe w systemy w oparciu o 

uproszczony rysunek reklamy. Na projekcie widać to w postaci linii z pogrubieniami na końcach 

oznaczającymi elektrody, natomiast cienkie linie oznaczają połączenia elektryczne między 

poszczególnymi elektrodami. Następnie należy zmierzyć długości rur w danym systemie oraz 

dobrać napięcie znamionowe transformatorów dla poszczególnych systemów korzystając ze 

specjalnych wzorów. Końcowy projekt elektryczny neonu musi zawierać kompletną dokumentację 

instalacji zasilającej niskiego i wysokiego napięcia (rysunki instalacji niskiego napięcia na planach 

budowlanych, umiejscowienie skrzynek transformatorowych oraz przewodów wysokiego napięcia), 

a w przypadku, gdy neon jest animowany (sekwencyjny) także projekt podłączeń poszczególnych 

systemów reklamy do przekaźnika krzywikowego lub cyfrowego7. 

Ostatni projekt - konstrukcyjny - obejmuje wszystkie techniczne rozwiązania wraz z 

wytycznymi z projektów elektrycznych. Projektant dobiera elementy tworzące i podtrzymujące 

reklamę tak, aby były lekkie, estetyczne i kompatybilne z otoczeniem architektonicznym. W 

przypadku neonów elewacyjnych na schemat wystarczy nanieść punkty, gdzie mają się znaleźć 

otwory montażowe. Z kolei, gdy montowany ma być neon na dachu budynku konieczna jest 

specjalna konstrukcja podtrzymująca, odporna na działanie wiatru i właściwie zakotwiczona w 

budynku, co często wymaga ingerencji w konstrukcję dachu. Kompletny projekt konstrukcyjny 

musi więc zawierać: rysunki konstrukcyjne i warsztatowe, opis techniczny, zestawienie materiałowe 

i ewentualnie obliczenia statystyczne dotyczące wytrzymałości. Dopiero wówczas można przejść do 

procesu  produkcji neonów. 

 

 1.3. Produkcja neonów 

   

Neon, inaczej rura jarzeniowa, to lampa wyładowcza działająca pod wpływem wysokiego 

napięcia, wypełniona gazem szlachetnym, ewentualnie parami metali pod niskim ciśnieniem. 

Szklane rurki z zamieszczonymi po obu końcach elektrodami od wewnątrz pokryte są z reguły 

                                                 
7 Więcej na ten temat: B. Stępień, Łódzkie neony. Zapomniane perły wzornictwa PRL-u, s. 11. 
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luminoforem, który odgrywa kluczow

światła ultrafioletowego, które powstaje równolegle

gazu w rurze, powoduje świecenie si

szereg procesów związanych z produkcj

Fot. 3. Nagrzewanie szklanej rurki w celu ukształtowania po

 

Zarówno dawniej, jak i dzisiaj, produkcj

obróbkę termiczną, chemiczną oraz pró

się  z kurzu i zabrudzeń za pomoc

zanieczyszczenia jest znacznie wi

temperaturze  ok. 45ºC, a następnie poddaje si

60ºC. Gdy rurki zostaną odpowiednio wyczyszczone, poddaje si

celem jest dopasowanie rurek do kształtu rysunku technicznego w skali 1:1. Rurka rozgrzewana jest 

palnikiem gazowo-powietrznym do temperatury 400

Proces rozgrzewania i ochładzania szkła

zbyt szybka zmiana temperatury powoduje rysy i mikrop

musi zostać z góry zaplanowana przez szklarza, gdy

zablokowania kolejnego zagięcia, a to wymusza rozpocz

nowej rurki szklanej. Ważne jest, aby przew

były zbyt wąskie, ponieważ utrudni to proces rozprowadzenia luminoforu, który nale

kolejnego etapu, czyli obróbki chemicznej.

8 

luminoforem, który odgrywa kluczową rolę. W trakcie fluorescencji luminofor pod wpływem 

wiatła ultrafioletowego, które powstaje równolegle  ze światłem widzialnym podczas ja

świecenie się substancji. Aby neon mógł jednak zaświeci

zanych z produkcją oraz obróbką. 

. Nagrzewanie szklanej rurki w celu ukształtowania pożądanego kształtu

Zarówno dawniej, jak i dzisiaj, produkcję neonów dzieli się na trzy procesy technologiczne: 

ą oraz próżniową. W pierwszej kolejności szklane rurki oczyszcza 

ń za pomocą lekko zmoczonej w wodzie kulki waty. Gdy stopie

zanieczyszczenia jest znacznie większy, przez rury zostaje przepuszczony strumie

ępnie poddaje się ją osuszaniu strumieniem powietrza rozgrzanego do 

ą odpowiednio wyczyszczone, poddaje się je pierwszemu procesowi, którego 

celem jest dopasowanie rurek do kształtu rysunku technicznego w skali 1:1. Rurka rozgrzewana jest 

znym do temperatury 400-500ºC w miejscu, w którym ma zosta

Proces rozgrzewania i ochładzania szkła  musi być prowadzony niezwykle rozwa

zbyt szybka zmiana temperatury powoduje rysy i mikropęknięcia. Także kolejno

 z góry zaplanowana przez szklarza, gdyż w innym wypadku mo

ęcia, a to wymusza rozpoczęcie całego procesu od nowa z u

żne jest, aby przewężenia w materiale spowodowane wyginaniem 

ż utrudni to proces rozprowadzenia luminoforu, który nale

obróbki chemicznej. 

luminofor pod wpływem 

wiatłem widzialnym podczas jarzenia się 

 substancji. Aby neon mógł jednak zaświecić, konieczny jest 

żądanego kształtu. 

 na trzy procesy technologiczne: 

szklane rurki oczyszcza 

 lekko zmoczonej w wodzie kulki waty. Gdy stopień 

kszy, przez rury zostaje przepuszczony strumień wody o 

wietrza rozgrzanego do 

 je pierwszemu procesowi, którego 

celem jest dopasowanie rurek do kształtu rysunku technicznego w skali 1:1. Rurka rozgrzewana jest 

w miejscu, w którym ma zostać zagięta. 

 prowadzony niezwykle rozważnie, ponieważ 

że kolejność zginania rurki 

 w innym wypadku może dojść do 

cie całego procesu od nowa z użyciem 

enia w materiale spowodowane wyginaniem rurki nie 

 utrudni to proces rozprowadzenia luminoforu, który należy już do 
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Fot. 4. Pismo blokowe z przykładowym podziałem lit

 

Ten cykl czynności dzieli się

Celem wytrawiania jest zapewnienie maksymalnej czysto

przepuszczeniu wody o temperaturze 45

fluorowodorowego o stężeniu 2,5%. Nast

osuszone strumieniem powietrza

przejść do pokrywania rurek luminoforem 

luminescencją, czyli zjawiskiem em

metody. W przypadku tej pierwszej, szklane kulki pokryte lepiszczem umieszcza si

której końce zatyka się korkami i przez około 5 min

aby lepiszcze szczelnie pokryło wewn

się luminofor, który przywiera do lepiszcza. Obróbk

temperatury 400ºC, co zapewnia trwalsze poł

oraz przytopieniem do końca rurek elektrod. W przypadku metody mokrej

stosunkowo rzadko, pokrywanie rurek luminoforem polega na rozprowadzeniu roztworu po 

ściankach na zasadzie naczyń poł

temperaturze mięknięcia szkła.  

                                                 
8 Więcej na ten temat: J. Koprowicz, S. Krakowiak, 

9 

. Pismo blokowe z przykładowym podziałem liter na systemy rur jarzeniowych.

ści dzieli się na wytrawianie i pokrywanie wspomnianym 

Celem wytrawiania jest zapewnienie maksymalnej czystości wewnątrz rurki. Proces ten polega na 

przepuszczeniu wody o temperaturze 45ºC oraz kąpieli w roztworze

ężeniu 2,5%. Następnie rurki zostają przepłukane destylowan

ietrza  o temperaturze 60ºC. Dopiero po tych czynno

o pokrywania rurek luminoforem - związkiem chemicznym charakteryzu

, czyli zjawiskiem emisji fal świetlnych. Odbywa się to za pomocą

metody. W przypadku tej pierwszej, szklane kulki pokryte lepiszczem umieszcza si

 korkami i przez około 5 minut przesypuje się kulkę z jednej strony na drug

pokryło wewnętrzne ściany tuby. Po usunięciu kulek do wn

 luminofor, który przywiera do lepiszcza. Obróbkę chemiczną kończy się wygrzaniem neonu do 

co zapewnia trwalsze połączenie związku chemicznego ze szklanymi 

ńca rurek elektrod. W przypadku metody mokrej

stosunkowo rzadko, pokrywanie rurek luminoforem polega na rozprowadzeniu roztworu po 

ń połączonych, a następnie wypaleniu roztworu luminoforu w 

cej na ten temat: J. Koprowicz, S. Krakowiak, Reklama świetlna jarzeniowa, s. 36. 

er na systemy rur jarzeniowych. 

 na wytrawianie i pokrywanie wspomnianym już luminoforem. 

ątrz rurki. Proces ten polega na 

pieli w roztworze  wodnym kwasu 

 przepłukane destylowaną wodą i 

. Dopiero po tych czynnościach można 

charakteryzującym się 

 to za pomocą suchej lub mokrej 

metody. W przypadku tej pierwszej, szklane kulki pokryte lepiszczem umieszcza się wewnątrz rurki, 

ę ę z jednej strony na drugą, 

ęciu kulek do wnętrza wsypuje 

ńczy się wygrzaniem neonu do 

zku chemicznego ze szklanymi ściankami 

ca rurek elektrod. W przypadku metody mokrej8, która używana jest 

stosunkowo rzadko, pokrywanie rurek luminoforem polega na rozprowadzeniu roztworu po 

pnie wypaleniu roztworu luminoforu w 
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Fot. 5. Pokrywanie neonowych rurek lep

 

Ostatnim etapem jest proces obróbki pró

specjalisty szklarza, potrzebne są

pompy wirowej i dyfuzyjnej należ

szlachetnymi oraz parą rtęci. Aby odpompowanie p

do kanału próżniowego w piecu elektrycznym. Proces ten odbywa si

Następnie przeprowadza się tzw. płukanie 

zmieszanym z innymi gazami, a po c

odgazowanie metalowych powierzchni elektrod, co prowadzi jednocze

tym zabiegu do rurki zostają wprowadzone wła

Gdy rurki zostaną napełnione gazem szlachetnym, odtapia si

aktywuje elektrody poprzez użycie pr

od znamionowego na okres około 30 sekund. Ostatnim elementem obróbki jest pod

na co najmniej 100 godzin w celu ustabilizowania parametrów 

  

1.4. Podsumowanie 

 

Celem powyższego rozdziału, który jest niejako wst

zaprezentowanie długiej i skomplikowanej drog

cudów techniki, jakim okazał si

konsekwentnie od II poł. XVII w. był dowodem, 

coraz mniej tajemnic, a stopniowo os
                                                 
9 Dokładny proces: B. Stępień, Łódzkie neony. Zapomniane perły wzornictwa PRL
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. Pokrywanie neonowych rurek lepiszczem przed wypełnieniem ich l

Ostatnim etapem jest proces obróbki próżniowej, do którego poza umiej

specjalisty szklarza, potrzebne są skomplikowane maszyny. W pierwszej kolejno

pompy wirowej i dyfuzyjnej należy wytworzyć w rurce próżnię, co umożliwi napełnienie jej gazami 

ęci. Aby odpompowanie powietrza było możliwe, nale

niowego w piecu elektrycznym. Proces ten odbywa się w temperaturze 400

ę tzw. płukanie - rurkę napełnia się próbnie gazem szlachetnym 

zmieszanym z innymi gazami, a po chwili odpompowuje się mieszankę. Kolejnym krokiem jest 

odgazowanie metalowych powierzchni elektrod, co prowadzi jednocześnie do ich aktywowania

ą wprowadzone właściwe dawki par rtęci, a nastę

 napełnione gazem szlachetnym, odtapia się je od układu pró

życie prądu - przyłożenie wysokiego napięcia pię

od znamionowego na okres około 30 sekund. Ostatnim elementem obróbki jest pod

na co najmniej 100 godzin w celu ustabilizowania parametrów świetlnych i elektrycznych.

szego rozdziału, który jest niejako wstępem do właściwej cz

zaprezentowanie długiej i skomplikowanej drogi jaką przebył człowiek, aby stworzy

cudów techniki, jakim okazał się być neon. Szereg prób i doświadcze

konsekwentnie od II poł. XVII w. był dowodem, że świat fizyki i chemii ma przed człowiekiem 

coraz mniej tajemnic, a stopniowo osiągane sukcesy rozbudziły w społecze

kie neony. Zapomniane perły wzornictwa PRL-u, s. 14. 

iszczem przed wypełnieniem ich luminoforem 

poza umiejętnościami 

 skomplikowane maszyny. W pierwszej kolejności za pomocą 

żliwi napełnienie jej gazami 

żliwe, należy przytopić rurkę 

ę w temperaturze 400ºC. 

ę próbnie gazem szlachetnym 

ę. Kolejnym krokiem jest 

śnie do ich aktywowania9. Po 

ci, a następnie gazy szlachetne. 

 je od układu próżniowego, a potem 

ęcia pięciokrotnie wyższego 

od znamionowego na okres około 30 sekund. Ostatnim elementem obróbki jest podłączenie neonu 

wietlnych i elektrycznych. 

ściwej części pracy, było 

 przebył człowiek, aby stworzyć jeden z 

świadczeń prowadzonych 

wiat fizyki i chemii ma przed człowiekiem 

gane sukcesy rozbudziły w społeczeństwie pragnienie 
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dążenia ku nowoczesności przez duże „N”. Odkrycie ciśnienia atmosferycznego, próby 

nad  praktycznym wykorzystaniem elektryczności, stała emisja bladoniebieskiego światła w 

szklanej tubie, odkrycie gazów szlachetnych czy odkrycie zjawiska luminescencji na zawsze 

odmieniło nie tylko późniejszy świat reklamy, ale także podejście ludzkości do nowych technologii 

i zmian w tej dziedzinie. I choć produkcja neonów była czasochłonna10, a przede wszystkim 

pracochłonna, blask neonów oczarował wszystkich swoją ultranowoczesnością, stąd ich szybki 

rozwój nie tylko zagranicą, ale także w Polsce, był jedynie kwestią czasu.  

 

  

                                                 
10 Przygotowanie jednego neonu trwało nawet 3 lata. Po wstępnym szkicu, projekt musiał być zaakceptowany przez 

Naczelnego Plastyka Warszawy, a dopiero później wykonany i zainstalowany. 
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Rozdział 2. Rozwój neonów 

 

Pierwszy neon, który został użyty do celów komercyjnych, zaświecił w Paryżu na fasadzie 

salonu fryzjerskiego. Był to jednak stosunkowo odosobniony przypadek, ponieważ we Francji 

neony nie zyskały uznania na wielką skalę, prawdopodobnie ze względu na wysoką cenę, 

przewyższającą koszty reklam żarówkowych lub podświetlanych szyldów. Wybuch I wojny 

światowej zatrzymał jakąkolwiek możliwość rozwoju neonów w Europie. Przywołany już 

wcześniej Georges Claude, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju neonów, wyjechał 

do Ameryki, gdzie opatentował pomysł na swoje elektrody. Był to pierwszy krok, który przyczynił 

się do wielkiego sukcesu reklam świetlnych w tej części świata. Swoisty boom na neony możliwy 

był dzięki temu, że wiele z amerykańskich firm wzbogaciło się na wojnie, a z czasem cena 

produkcji neonów znacząco się obniżyła. Doprowadziło to do pojawienia się rozświetlonych 

metropolii jak Las Vegas, Chicago czy Nowy Jork.    

Dopiero po I wojnie światowej neony zyskały uznanie we Francji, przede wszystkim za 

sprawą Sonji Delaunay - żony kubistycznego malarza Roberta Delaunay. Nie był to jednak neon 

wyprodukowany w celach komercyjnych, ale artystycznych. Artystka zaprojektowała słynny napis 

Zig - Zag, który stał się prototypem późniejszych neonowych rzeźb i obrazów. Neon cieszył się tak 

pozytywnymi opiniami, że otrzymał nagrodę Societe d'Electricite de France w konkursie na ścienne 

malowidło reklamowe.   

 W Niemczech przed I wojną światową dominowała przede wszystkim reklama żarówkowa. 

Wybuch wojny wymusił jednak  oszczędzanie surowców strategicznych, w tym także oszczędność 

prądu, co wiązało się w wprowadzeniem zakazu stosowania tego typu reklam. Po zakończeniu 

wojny zakaz zniesiono, ale zła sytuacja ekonomiczna kraju nie sprzyjała rozwojowi 

reklam.  Zmiana nastąpiła dopiero po 1925 r. Wydany w 1928 r. album Berlin im Licht pokazuje, że 

miasto dosłownie tonęło w reklamach świetlnych. Jednak sporą ich część nadal stanowiły reklamy 

żarówkowe, a nie neony. Pierwsze reklamy neonowe na większą skalę zaczęły się pojawiać od 1926 

r. za sprawą firmy Agelindus, która wkrótce weszła w skład koncernu Osram. Liczba neonów rosła 

w zastraszającym tempie, jednak specjalnie skonstruowane przez państwo przepisy regulowały ich 

liczbę. Tak pisano o berlińskich neonach: „świadkowie epoki potwierdzają piękno  kolorów i 

równomierne rozłożenie światła w rurkach, a co za tym idzie -  nieoślepiający efekt lśnienia.  Z tej 

przyczyny szyldy reklamowe wyposażone w świetlne rurki Agelindusa nie tylko przykuwały uwagę, 

lecz także były doceniane  w swym artystycznym wymiarze”11. 

W Polsce przed rokiem 1914 nie istniały żadne neony. Za źródło informacji służyły przede 
                                                 
11 Berlin im Lichter za: J. Zieliński, I. Tarwacka, Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy, s. 12. 
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wszystkim szyldy i żarówkowe napisy. Warszawa po I wojnie światowej była miastem 

spustoszonym i wynędzniałym. Reklamy i szyldy, które przetrwały zawieruchy wojenne, albo były 

mocno zniszczone, albo zasłonięte niemieckimi i rosyjskimi napisami. Jednak nowe świetlne 

reklamy zaczęły się pojawiać już po 1918 r. za sprawą rozpowszechnienia energii 

elektrycznej.  Początkowo reklamy przyjmowały formę szklanych szyldów lub szklanych 

podświetlanych liter. Z czasem zaczęto używać małe żaróweczki, z których tworzono nie tylko 

statyczne, ale także dynamiczne kompozycje: „stosowano żarówki, światła migające, znikające, 

robiące młynki, kołowrotki i deszcze, jakieś niespokojne i niepokojące rysunki, kontury i napisy”12. 

Już ten krótki fragment z ówczesnej gazety pokazuje, że stosunek do nowych i krzykliwych reklam 

nie był zupełnie bezkrytyczny, a to, co niektórzy uważali za zwrot w stronę wymarzonego Zachodu, 

inni traktowali jako przejaw bezguścia i chaosu, który wtargnął na ulice: „(...) specjalną uwagę 

należy zwrócić na zaśmiecające dziś Warszawę reklamy świetlne i nazwy niektórych firm, głoszące 

wszem i wobec, że w takim a takim sklepie można kupić to a to. Reklamę świetlną, która powinna 

upiększać miasto, ten najbardziej obecnie rozpowszechniony na Zachodzie sposób zwracania uwagi 

kupującej publiczności na dany sklep, czy magazyn, potraktowano u nas w sposób zupełnie swoisty: 

jest paskudztwem, kłócącem się barwami  i światłem ze swym «entouragem». Nikt o dobór kolorów, 

ani układ samych reklam nie dba, nikt tego nie kontroluje i nikogo to zdaje się nie obchodzi (...) 

Reklamy świetlne pozatem utrzymywane są niechlujnie i w większości z nich po kilku dniach 

«błyszczenia» co najmniej połowa lampek się nie pali i w ten sposób reklama świetlna zaczyna 

zezować częścią swego szyldu, czy płachty”13. Niezależnie od oceny oraz ilości nieprzychylnych 

głosów, neony pojawiały się w Warszawie coraz szybciej i zajmowały coraz większą powierzchnię 

elewacji i dachów. Pierwszy neon zapłonął w roku 1926. Była to dachowa reklama browaru 

Haberbusch i Schiele umieszczona na willi Marconiego na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei 

Jerozolimskich. Wśród fanów nowej mody znalazł się między innymi Julian Tuwim, który w swoim 

wierszu Warszawa rozbłyskana, tak opisał neonowe szaleństwo: 

 

„Po piętrach, w ogniach barwnych, litery latają 

I zorza elektryczna pośród nocy płonie. 

Rozbłyskana! Nad Polską przeleć meteorem, 

Świetlistym dla poetów stań się poematem!”14 

 

                                                 
12 „Kurier Warszawski” nr 10, 1932, s. 14, za: J. Zieliński, I. Tarwacka, s. 13. 
13 „Gazeta Polska” nr 20, 1932, s. 10, za: J. Zieliński, s. 14. 
14 J. Tuwim, Nowy wybór poezji, T. IV, Warszawa 2002, s. 323. 
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Zwolennicy, jak i przeciwnicy neonowych reklam 

kolejnymi opiniami i artykułami w codziennej prasie. Neony jednak niewzruszenie pokrywały coraz 

większą powierzchnię miasta, anektuj

istniało prawie 70 neonów, a wś

lokali.  II wojnę światową przetrwało zaledwie kilka 

tabliczka przy nieistniejącym już

niej nazwę firmy "Unic-Neon", która wykonała pierwszy stołeczny neon i nale

producentów reklam świetlnych w Polsce.

            Koniec lat 40. i początek 50. był okre

handel”. Wiele reklam zniknęło wła

zastąpiony państwowym systemem dystrybucji, a neony o indywidualnym i "bur

charakterze były źle widziane przez pa

informacyjną. Przykładem takich 

Śródmieście oraz kin: Moskwa i 

Stalina przyniosła złagodzenie dyktatury władz komunistycznych oraz przyczyniła si

prywatnych sklepów i punktów usługowych. Liczne postulaty o powrót neonów wymusiły na 

państwie uporządkowanie aspektów prawnych i od tej pory plastyk projektuj

współpracować z architektem, aby unikn

                                                 
15 Na podstawie artykułu: http://culture.pl/pl/artykul/warszawskie
16 „Stolica”, nr 26, s. 3, za: J. Zieliński, I. Tarwacka,  s. 54

14 

Zwolennicy, jak i przeciwnicy neonowych reklam ścierali się między sob

kolejnymi opiniami i artykułami w codziennej prasie. Neony jednak niewzruszenie pokrywały coraz 

 miasta, anektując coraz to nowe budynki. W okresie mi

istniało prawie 70 neonów, a wśród nich przede wszystkich semaforowe instalowane na 

ą przetrwało zaledwie kilka reklam świetlnych oraz unikatowa emaliowana 

ącym już włączniku na fasadzie kamienicy przy ul. Bagatela 10

Neon", która wykonała pierwszy stołeczny neon i nale

wietlnych w Polsce. 

ątek 50. był okresem, w którym neony stały się

ęło właśnie w tym czasie, ponieważ  tradycyjny handel został 

stwowym systemem dystrybucji, a neony o indywidualnym i "bur

zez państwo. Neony pełniły funkcję przede wszystkim ozdobn

. Przykładem takich napisów były nazwy dworców: Warszawa Główna

i Praha15. Odrodzenie nastąpiło dopiero w okresie odwil

niosła złagodzenie dyktatury władz komunistycznych oraz przyczyniła si

prywatnych sklepów i punktów usługowych. Liczne postulaty o powrót neonów wymusiły na 

dkowanie aspektów prawnych i od tej pory plastyk projektują

 z architektem, aby uniknąć neonów krzykliwych, odstających od fasady budynku

Fot. 6. Neony przy ul. Kruczej w Warszawie. 

http://culture.pl/pl/artykul/warszawskie-neony. 
ński, I. Tarwacka,  s. 54-55.  

ę między sobą przerzucając 

kolejnymi opiniami i artykułami w codziennej prasie. Neony jednak niewzruszenie pokrywały coraz 

o nowe budynki. W okresie międzywojennym 

ród nich przede wszystkich semaforowe instalowane na ścianach 

oraz unikatowa emaliowana 

czniku na fasadzie kamienicy przy ul. Bagatela 10. Widać na 

Neon", która wykonała pierwszy stołeczny neon i należała do czołowych 

sem, w którym neony stały się ofiarą tzw. „bitwy o 

tradycyjny handel został 

stwowym systemem dystrybucji, a neony o indywidualnym i "burżuazyjnym" 

ę przede wszystkim ozdobną lub 

Warszawa Główna, Warszawa 

piło dopiero w okresie odwilży. Śmierć 

niosła złagodzenie dyktatury władz komunistycznych oraz przyczyniła się do powstania 

prywatnych sklepów i punktów usługowych. Liczne postulaty o powrót neonów wymusiły na 

dkowanie aspektów prawnych i od tej pory plastyk projektujący reklamę musiał 

ących od fasady budynku16. 
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W 1956 r. dla Warszawy i przyległych województw utworzono Przedsi

Reklamowych „Reklama”17. W tym czasie powstały jeszcze 

w 1977 r. została wchłonięta przez 

Pierwsza z nich produkowała neony nie tylko dla Warszawy, ale tak

Bator. W Polsce stworzyła m.in. neon 

Wojska Polskiego. Był to okres wzmo

koniec lat. 50. ogłoszono plan tzw. „neonizacji”, czyli „roz

popierana była przez władzę, bo w prosty sposób pokazywała, 

oczekiwaniom swoich obywateli, a zarazem, jak zauwa

Warszawie pozorów wyglądu właś

inwestycje nie były w stanie tchnąć

miejscu zniszczonego przez hitleryzm i komunizm, jak

zanotować jednak znaczącą różnicę

Warszawie. Na Zachodzie neony pełniły przede wszystkim funkcj

firm i przedsiębiorstw, w Polsce, gdzie nadal panował system scentralizowanej dystrybucji dó

neon pełnił rolę przede wszystkim znaku wizualnego, a nie reklamy. Bardzo mocno 

podkreślić fakt, że reklamy świetlne

reklamującymi produkty, których nie mo

produkcję neonów, co wprowadziło biurokratyczny bałagan do pa

pory czuwała nad charakterem i wygl

przypominać tą z lat 30.: „(…) coraz bardziej banalne

                                                 
17 W 1972 r. zmieniono nazwę na Stołeczne Przedsi

w prywatną spółkę, która funkcjonuje do dzi
18 J. Zieliński, I. Tarwacka, s. 61-62. 

15 

W 1956 r. dla Warszawy i przyległych województw utworzono Przedsi

. W tym czasie powstały jeszcze dwie spółdzielnie pracy: Lumen, która 

ęta przez „Reklamę” i Spójnia, którą zlikwidowano na pocz

Pierwsza z nich produkowała neony nie tylko dla Warszawy, ale także dla mongolskiej stolicy

Bator. W Polsce stworzyła m.in. neon Pałacu Kultury i Nauki, Sali Kongresowej

. Był to okres wzmożonej pracy wymienionych przedsiębiorstw, poniewa

koniec lat. 50. ogłoszono plan tzw. „neonizacji”, czyli „rozświetlania” polskich miast. Akcja ta 

ę, bo w prosty sposób pokazywała, że państwo wychodzi na przeciw 

oczekiwaniom swoich obywateli, a zarazem, jak zauważył J. Zieliński była to: „mo

ądu właściwego nowoczesnej metropolii, albowiem ż

inwestycje nie były w stanie tchnąć prawdziwego życia w socjalistyczne «zombie

miejscu zniszczonego przez hitleryzm i komunizm, jakże niegdyś witalnego miasta

ą żnicę, pomiędzy neonizacją za granicą, a tą, która miała miejsce w 

Warszawie. Na Zachodzie neony pełniły przede wszystkim funkcję reklam konkuruj

biorstw, w Polsce, gdzie nadal panował system scentralizowanej dystrybucji dó

 przede wszystkim znaku wizualnego, a nie reklamy. Bardzo mocno 

świetlne, które powstawały w latach 50. i 60. były instalacjami 

cymi produkty, których nie można było kupić. Z kolei lata 70. 

 neonów, co wprowadziło biurokratyczny bałagan do państwowej kontroli, która do tej 

pory czuwała nad charakterem i wyglądem reklam świetlnych. Krzykliwość

 z lat 30.: „(…) coraz bardziej banalne neony dziwnie przypominały te 

Fot. 7. Neony przy ul. Kruczej w Warszawie. 

 na Stołeczne Przedsiębiorstwo Instalacji Reklam Świetlnych, a w 1993 przekształcono je 
, która funkcjonuje do dziś. 

W 1956 r. dla Warszawy i przyległych województw utworzono Przedsiębiorstwo Usług 

dwie spółdzielnie pracy: Lumen, która 

 zlikwidowano na początku lat 70. 

że dla mongolskiej stolicy Ułan 

Sali Kongresowej oraz Muzeum 

ębiorstw, ponieważ pod 

” polskich miast. Akcja ta 

ństwo wychodzi na przeciw 

ski była to: „możliwość nadania 

zesnej metropolii, albowiem żadne dotychczasowe 

zombie», jaki wyrósł na 

ś witalnego miasta” 18. Warto 

ą ą, która miała miejsce w 

 reklam konkurujących ze sobą 

biorstw, w Polsce, gdzie nadal panował system scentralizowanej dystrybucji dóbr, 

 przede wszystkim znaku wizualnego, a nie reklamy. Bardzo mocno należy 

, które powstawały w latach 50. i 60. były instalacjami 

. Z kolei lata 70. przyniosły masową 

ństwowej kontroli, która do tej 

wietlnych. Krzykliwość neonów zaczęła 

dziwnie przypominały te  

ch, a w 1993 przekształcono je 
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16 
 

 

«kapitalistyczne», niedawno jeszcze ostro w prasie krytykowane. Najczęściej miały postać napisów 

zestawianych z wielkich blokowych liter, a klasyczne zawijasy z cienkiej neonowej rurki przestały 

odpowiadać wymaganiom nowej mody. Rurki stosowano więc zazwyczaj jako zwarte wypełnienie 

liter albo ich podświetlenie, czyli nie były to już neony w pełnym tego słowa znaczeniu”19. Złoty 

czas neonów bezpowrotnie przemijał, a światowy kryzys gospodarczo-energetyczny wstrząsnął 

socjalistycznym ustrojem. Jesienią 1975 r. coraz częściej pojawiały się problemy z okresowym 

niedoborem energii elektrycznej, a jako pierwsze ofiarą oszczędności prądu padły neony. Lata 80. 

przyniosły jeszcze większe pogorszenie i tak opłakanej już sytuacji świetlnych reklam. Upadek 

znacznej części wielkich kombinatów oraz brak pieniędzy nie tylko na nowe neony, ale również na 

utrzymanie tych już istniejących, doprowadził do sytuacji gdzie kolorowy blask został zastąpiony 

przez posępne i pordzewiałe podkłady z potłuczonymi rurkami. 

Mówiąc o historii neonów w Polsce, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Polskie 

neony miały dosłownie swoją ciemną stronę. Ich zawodność była stosunkowo duża, a czas realizacji 

naprawy bardzo długi. Głównym problemem pozostawała technologia produkcji świetlnych reklam. 

Częściowo lub całkowicie nie świecące neony były zjawiskiem powszechnym. W Warszawie do 

legendy przeszedł już niefortunny napis: WARSZAWA G…ÓWNA. W „Dzienniku Polskim” z 1970 r. 

możemy przeczytać: „to nie żarty: Kraków jest jednym z najbardziej zneonizowanych (nowe 

cudaczne słowo) miast w Polsce. Mamy aż 500 neonów. Że nie świecą? To już inna historia”20. 

Powodów owego nieświecenia było wiele. Główny problem pojawiał się w kontekście przyłączenia 

nowego neonu do sieci energetycznej. Czas oczekiwania na samo podpięcie zajmował czasami 

nawet kilka miesięcy, a gdy już się udało, okazywało się, że nowa reklama świetlna jednak nie 

świeci. Sytuacja taka spotkała neon baru mlecznego przy ul. Basztowej 12 w Krakowie: „okazało 

się, że szkło w rurkach za rzadkie, że importowany szlachetny gaz miał zbyt wiele zanieczyszczeń, 

że transformatory zawilgły, że próżnia w rurkach nie była najlepszej jakości. Litanię trudności (też 

obiektywnych) można by ciągnąć w nieskończoność” 21. Zagrożeniem dla neonów byli także... sami 

mieszkańcy budynków, na których świetlne reklamy się znajdowały. Często dochodziło do sytuacji, 

w której to rurki były tłuczone, ponieważ blask neonów był w nocy tak intensywny, że nie pozwalał 

lokatorom na spokojny sen. Do uszkodzeń przyczyniały się także warunki atmosferyczne, 

zwłaszcza te panujące w zimie, przeciw którym świetlne reklamy nie były zabezpieczone. A kiedy 

neon uległ już zniszczeniu? Musiał poczekać na ponowne zaświecenie. Długi okres oczekiwania na 

naprawę związany był z nadmiernie rozbudowaną sferą biurokratyczną. Wniosek dotyczący 

                                                 
19 J. Zieliński, I. Tarwacka, s. 92. 
20 Gdy gasną neony, J. Adamczewski [w:] „Dziennik Polski”, 1970, nr 56. 
21 Gdy gasną neony, J. Adamczewski [w:] „Dziennik Polski”, 1970, nr 56. 
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naprawy neonu wpływał do usługodawcy dopiero po dwóch tygodniach od pojawienia się awarii, w 

wyniku czego zaledwie półroczny okres gwarancji nierzadko okazywał się zbyt krótki na 

naprawienie usterek, a pojawiające się później pełne koszty naprawy zbyt wysokie dla 

zleceniodawcy. W 1961 r. Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych „Reklama” powołało na ul. 

Kubusia Puchatka 9 w Warszawie ośrodek konsultacyjny, gdzie znajdowało się pogotowie 

mechaników na wypadek neonowej awarii. Zarządzono także stały objazd pracowników po ulicach 

miasta, aby jak najszybciej wyłapywać usterki w reklamowych napisach. Rok później powołano z 

kolei Radę Techniczną przy „Reklamie”, gdzie opracowywano lepszą technologię budowania 

reklam świetlnych. Co więcej, gromadzono także wzory oraz fotografie szyldów w celu 

ujednolicenia profilu produkcji neonów. Jednak czas świetności już przemijał i od końca lat 70. 

neony coraz częściej gasły bezpowrotnie. Na swój renesans musiały poczekać aż do 2012 r., kiedy 

otworzono pierwsze w Polsce Muzeum Neonów w Warszawie. Historia zatoczyła koło, a miasto, 

które było  miejscem narodzin neonów, stało się także miejscem ich odrodzenia. 

  

19:2476453738
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Rozdział 3. Zagrożenia dla neonów – analiza problemów 

3.1. Problem waloryzacji neonów 

 

Gdy mówimy o neonach, w pierwszej kolejności należy się zastanowić, z czym tak 

naprawdę nam się kojarzą. Dla wielu neon to przede wszystkim reklama świetlna – napis lub 

graficzny znak skonstruowany ze szklanych rurek, którego celem jest przede wszystkim, jak to 

dzisiaj byśmy określili, funkcja marketingowa, ewentualnie informacyjna. Ale czy neon jest jedynie 

elementem sztuki użytkowej, której to rozkwit przypadł na lata 60.? Czy może pod rozjarzoną łuną 

kolorowych liter kryje się coś więcej? 

Należy pamiętać, że neony są przede wszystkim znakiem czasu – historii PRL, która dla 

wielu nadal pozostaje okresem traumy oraz politycznego i ideologicznego zniewolenia; historii, 

która nie może zostać ani zmieniona, ani wymazana ze społecznej świadomości; wreszcie historii, 

która stała się punktem wyjścia do walki o wolność nowego państwa - już niekomunistycznego. 

Neony były także próbą realizacji marzeń o ekonomicznym i gospodarczym dogonieniu Zachodu. 

Wyrażały tęsknotę za tym wszystkim co nowe, światowe i tak naprawdę jeszcze nieosiągalne dla 

kraju nad Wisłą. Były także symbolem pędu ku nowoczesności. Kolorowe, migające i animowane 

reklamy miały być nie tylko zbliżeniem się do upragnionej kultury zachodu, miały ją wręcz 

przewyższać. Dlatego też bardzo wiele z polskich reklam świetlnych zostało zaprojektowanych 

przez znanych i cenionych artystów plastyków: Jana Mucharskiego – twórcę Siatkarki, Zbigniewa 

Kaję, Ryszarda Macharowskiego czy Rafała Jasionowicza. Neon przestał pełnić funkcję jedynie 

reklamową. Stał się dziełem sztuki, którego kunszt przejawiał się w każdym najdrobniejszym 

elemencie. Ze sztuki użytkowej przerodził się więc w kwintesencję estetyki i artyzmu. Co więcej 

technika, w której wykonywano neony była symbolem nowoczesności i postępu technologicznego. 

Stosowane do tej pory zwykłe podświetlane szyldy lub napisy skonstruowane z małych 

pojedynczych żarówek zostały wyparte przez świecące prawie we wszystkich kolorach tęczy 

obrazki i napisy, których forma mogła przyjąć niewyobrażalne do tej pory kształty i rozmiary. 

20:2692905778



 

Fot. 8. Neon pozna

Fot. 9. Neon Gąska Balbinka

Zaprezentowane do tej 

użytkowym. Jego geneza i rozwój wi

więc pytanie, które z wymienionych kategorii powinny by

ochronie i konserwacji tej części polskiego dziedzictwa

autorstwa, czy może aspekt technologiczny lub unikatowo

nie ma poprawnej odpowiedzi, a sytuacja w ka

Problem ochrony neonów jest tematem jeszcze bardzo młodym i nie wypracowano standardowych 

procedur, które ułatwiłyby właściwe post

nie znajdziemy satysfakcjonujących doktryn

                                                 
22 O konserwacji neonu: http://www.kapilar.pl/resources/pliki/19_gaska_balbinka.pdf
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. Neon poznańskiej filharmonii autorstwa Zbigniewa Kai.

ska Balbinka z Łodzi zaprojektowany przez R. Macharowskiego

 

Zaprezentowane do tej pory aspekty pokazują, że neon nie jest jedynie elementem 

ytkowym. Jego geneza i rozwój wiążą ze sobą bardzo wiele odmiennych elementów. Pojawia si

c pytanie, które z wymienionych kategorii powinny być brane pod uwag

ęści polskiego dziedzictwa: wartość historyczna, artystyczna, kwestia 

e aspekt technologiczny lub unikatowość konkretnego neonu? Okazuje si

nie ma poprawnej odpowiedzi, a sytuacja w każdym odrębnym przypadku wygl

Problem ochrony neonów jest tematem jeszcze bardzo młodym i nie wypracowano standardowych 

ściwe postępowanie. Okazuje się także, że i w przepisach prawnych 

ących doktryn czy choćby wskazówek ułatwiają

http://www.kapilar.pl/resources/pliki/19_gaska_balbinka.pdf. 

rmonii autorstwa Zbigniewa Kai. 

z Łodzi zaprojektowany przez R. Macharowskiego22 

e neon nie jest jedynie elementem 

 bardzo wiele odmiennych elementów. Pojawia się 

 brane pod uwagę, gdy myślimy o 

 historyczna, artystyczna, kwestia 

 konkretnego neonu? Okazuje się, że 

bnym przypadku wygląda inaczej. 

Problem ochrony neonów jest tematem jeszcze bardzo młodym i nie wypracowano standardowych 

ż że i w przepisach prawnych 

atwiających działanie. 
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3.2. Neony a doktryny konserwatorskie 

  

Pierwszym krokiem w stronę znormalizowania zasad dotyczących postępowania 

konserwatorskiego było zwołanie konferencji naukowej w Atenach w 1931 r. Jej wynikiem była 

uchwalona tzw. Karta Ateńska, która porządkowała normy nowoczesnego projektowania 

urbanistycznego23 . Kamieniem milowym był jednak rok 1964, kiedy to na posiedzeniu 

Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników w Wenecji zredagowana została tzw. Karta 

Wenecka. Nie tylko pogłębiła ona, ale także rozszerzyła postanowienia poprzedniego dokumentu, a 

jej głównym celem było zdefiniowanie zasad postępowania konserwatorskiego z wszelkimi 

zabytkami. Pomimo dynamicznych przemian jakie zachodzą we współczesnym świecie, pomimo 

zmian technologicznych i stale zdobywanych nowych doświadczeń, podstawowe postanowienia 

Karty Weneckiej są nadal aktualne. Zasada primum non nocere, maksymalnego poszanowania 

oryginalnej substancji zabytku czy minimalnej niezbędnej ingerencji są znane każdemu 

konserwatorowi24. Z biegiem lat postanowienia dokumentu z 1964 r. musiały zostać poszerzone, 

stąd nowe karty i zarządzenia. Można wymienić Dokument z Nara, Kartę Florencką, czy 

Międzynarodową Kartę Ochrony Miast Historycznych. Ich lista jest bardzo długa25, a przywołanie 

wszystkich dokumentów w tym momencie jest zbędne z jednego prostego powodu. Nigdzie nie 

znajdziemy informacji dotyczących postępowania z neonami. I tutaj pojawia się największy 

problem, bowiem nikt nie wie, jak neony traktować. Czy są one elementem integralnym budynku i 

bez niego ich egzystencja traci rację bytu, czy może jednak mają prawo figurować jako 

autonomiczny element w zupełnie nowej przestrzeni? Pojawia się także pytanie o charakterze 

ontologicznym – jakiej natury dziełami są reklamy świetlne – czy należy je zaliczyć do rzemiosła 

artystycznego, a więc sztuki użytkowej czy może jednak zawierają pierwiastki artystyczne i 

powinny być traktowane jak pełnoprawne dzieło sztuki wysokiej26? I wreszcie, czy taki podział jest 

w ogóle konieczny, a przede wszystkim możliwy?  

Pierwszy problem dotyczy tego, jak właściwie traktować neon – jako zabytek nieruchomy 

czy może właśnie ruchomy? Od tego bowiem aspektu zależy, kto prawnie może zainicjować jego 

ochronę. Przeważająca część neonów z okresu PRL-u to reklamy o wielkich gabarytach, które 

przeznaczone były tylko i wyłącznie na zewnętrzne części budynków. W związku z tym wydaje się, 

że można je potraktować jako integralny element architektury monumentalnej (podobnie jak witraże, 

                                                 
23 Analizę postanowień Karty Ateńskiej można przeczytać w artykule Weroniki Reroń: 

http://www.powojennymodernizm.com/felietony/karta-atenska/. 
24 Omówienie postanowień Karty Weneckiej: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-

zabytkami/faq/. 
25 Dokumenty doktrynalne: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Standardy/Dokumenty_doktrynalne/. 
26 Należy pamiętać, że wiele neonów zostało zaprojektowanych przez znanych i cenionych artystów grafików. 
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czy freski), ponieważ neon projektowany był zawsze z myślą o konkretnym budynku, a skala 

reklamy nie pozwala raczej zaklasyfikować neonu jako obiektu ruchomego. Z drugiej jednak strony 

należy pamiętać, że w przeciwieństwie do fresków czy witraży, reklama świetlna nie jest integralną 

częścią architektury w sensie dosłownym – znajduje się na specjalnie przygotowanym stelażu, który 

został dołączony do budynku wtórnie i bez większych szkód dla materii architektonicznej, może 

zostać zdemontowany. Teoretycznie więc, neon może funkcjonować samodzielnie, co pokazują 

także liczne muzea neonów.  

Rozstrzygnięcie tego, jak należy traktować neon jest problemem niezwykle złożonym i 

trudnym. Jednak od tej właśnie decyzji będzie zależało to, jaką ochroną będzie można objąć 

omawiane dziedzictwo. Jeśli neon uznamy za zabytek nieruchomy, wówczas należy traktować go 

jako integralną część budynku i objąć kompleksową ochroną zarówno architekturę, jak i reklamę 

świetlną. Jeśli potraktujemy go jako zabytek ruchomy, to oddzielimy go od budynku, dla którego 

został stworzony. Wówczas może dojść do konfliktowej sytuacji, w której neon zostanie uznany za 

zabytek, ale budynek, na którym się znajduje już nie.  

Podobnie wiele trudności nastręcza pytanie jak należy traktować neony - jako wyrób 

rzemiosła czy dzieło sztuki? W tym wypadku należałoby się jednak zastanowić, czy jest to 

właściwe pytanie. Już w XIX w. ruch artystyczny Arts and Crafts głosił ideę, że przedmioty sztuki 

użytkowej powinny być tworzone z zachowaniem estetycznej i artystycznej wartości, a produkcja 

maszynowa powinna zostać zastąpiona przez manualną. W tym kontekście reklamy świetlne 

nabierają niewątpliwie artystycznego charakteru, ponieważ ich utylitarne cechy nierozerwalnie 

wiążą z artystycznym wymiarem. I choć technologicznie neony wykonywane są na podstawie 

projektu grafika przez rzemieślnika-szklarza, a nie artystę sensu stricte, nie wydaje się, aby to w 

jakikolwiek sposób je dewaluowało. Nikt nie neguje niebywałej wartości obrazów Rembrandta 

choć dziś już wiadomo, że wiele z nich w znacznym stopniu zostało namalowanych nie pędzlem 

uznanego artysty, a jego wybitnych uczniów. Dlaczego więc neony miałyby być traktowane według 

odmiennych kryteriów, choć pozostają w tak bliskiej relacji do obrazów wielkich mistrzów? 

Ważnym aspektem, który także należałoby poddać refleksji jest to, czy neonowe 

dziedzictwo należy traktować jako zabytek artystyczny czy jako zabytek techniki. Choć w 

przypadku świetlnych reklam wydaje się, że oba te aspekty funkcjonują ze sobą nierozerwalnie, to 

każdy z nich ma inny wpływ na rodzaj podjętej ochrony. Jeśli neon uznamy za zabytek przede 

wszystkim o charakterze artystycznym, wówczas priorytetem będzie maksymalne zachowanie nie 

tylko autentycznej formy i wykonania, ale także materii obiektu. W takiej sytuacji jakakolwiek 

ingerencja mająca na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania neonu musiałaby opierać się na 

dostarczeniu takich samych elementów, jakie zostały użyte przy produkcji neonu. Problemem może 
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być postęp technologiczny, który wypiera przestarzałe narzędzia i stosowane technologie, 

zastępując je zupełnie nowymi - bezwartościowymi dla nas z punktu widzenia autentyzmu materii. 

Z kolei, gdy neon potraktujemy jako zabytek techniki, zagadnienie autentyzmu nie będzie 

odgrywało żadnej roli, ponieważ celem będzie zachowanie sprawnego i działającego obiektu. W 

przypadku zabytków techniki, które w naturalny sposób zużywają się podczas funkcjonowania, 

doktryna dopuszcza wymianę zużytych elementów. Priorytetem jest bowiem to, aby obiekt działał i 

spełniał swoją rolę.  

Pytania można mnożyć w nieskończoność, jednak na wiele z nich ciężko będzie znaleźć 

satysfakcjonującą odpowiedź. Złożoność neonów, ich różnoraka funkcja, przywiązanie do 

konkretnego miejsca, kwestia technologiczna – wszystko to sprawia, że kwestia ochrony i 

konserwacji jest poważnym problemem, a brak jakiejkolwiek doktryny konserwatorskiej istotną 

luką w prawie. W jaki więc sposób należy objąć ochroną neonowe dziedzictwo? Zanim bliżej 

przyjrzymy się temu zagadnieniu, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie czy neon 

jest rzeczywiście zabytkiem. 

 

3.3. Zabytkowy neon – czy naprawdę zabytek? 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jasno określa 

kryteria według których klasyfikujemy dany obiekt jako zabytkowy. W ustawie czytamy, że 

„zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 

zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną 

lub naukową” 27. Nie trzeba być specjalistą w temacie prawa, czy neonów, aby stwierdzić, że polskie 

neonowe reklamy świetlne z okresu PRL-u spełniają wszystkie powyższe kryteria, aby uwzględnić 

je w rejestrze zabytków. Pojawia się zatem oczywiste pytanie, dlaczego żaden z neonów w owym 

spisie nie figuruje. Okazuje się więc, że zabytkowe neony są „zabytkowe” jedynie z nazwy, bo 

prawo tak ich nie klasyfikuje. Niektóre reklamy świetlne, jak na przykład białostocki żonkil28 

wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Należy jednak pamiętać, że rejestr i ewidencja 

zabytków są zupełnie innymi dokumentami29 , które przewidują zasadniczo odmienne formy 

                                                 
27  http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-lipca-2003-r-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/art-

3/?on=21.06.2015. 
28 Autorem projektu neonu jest Józef Gniatkowski, malarz i scenograf działający w Białymstoku. Reklama została 

wykonana prawdopodobnie w Pracowni Projektowej Reklam Neonowych działającej przy ul. Sienkiewicza w latach 
70. 

29  O różnicach można przeczytać w niniejszym artykule: http://wroclaw.anr.gov.pl/ot/zabytki/158-wykaz-a-rejestr-
zabytkow. 
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ochrony. Wpis do rejestru nadaje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków oraz ministrowi 

kultury uprawnienia do ingerowania w stan obiektu. W związku z tym samodzielne dysponowanie 

zabytkiem przez właściciela zostaje ograniczone i wymaga każdorazowej konsultacji z wyżej 

wymienionymi organami. Wpis do ewidencji natomiast nie nakłada praktycznie żadnych 

obowiązków na właściciela obiektu. Z praktycznego punktu widzenia ewidencja pozostaje tylko 

zbiorem informacji o obiektach zabytkowych, które nie dają jednak organom konserwatorskim 

żadnych uprawnień do ingerowania w działania właściciela. W związku z tym wpis do ewidencji 

zabytków nie jest wystarczającą formą ochrony, aby zapewnić bezpieczeństwo cennemu 

przedmiotowi, a jego los tym samym pozostaje niepewny. 

Czy istnieje więc jakakolwiek szansa, aby neonowe dziedzictwo zaczęło pojawiać się w 

rejestrze zabytków i czy właśnie to rozwiązanie zapewniłoby mu przetrwanie? Wpis do rejestru jest 

jedną z podstawowych form ochrony zabytków ustanowionych w polskim prawodawstwie. W 

przypadku obiektów nieruchomych postępowanie w sprawie wpisu odbywa się na dwa sposoby: 

wszczyna się je z urzędu, a w takim przypadku inicjatorem jest wojewódzki konserwator zabytków, 

albo na wniosek strony, czyli osób lub instytucji, których interesu prawnego sprawa dotyczy30. 

Sytuacja wygląda jednak odmiennie, gdy mowa o zabytkach ruchomych. Zabytek taki może zostać 

wpisany do rejestru zabytków jedynie na wniosek właściciela tego obiektu, a postępowanie z 

urzędu może być wszczęte jedynie w drodze wyjątku, np. uzasadnionego podejrzenia zniszczenia 

zabytku, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia za granicę31. Głównym problemem, jaki rysuje 

się w przeważającej większości polskich neonów jest brak owego właściciela, który w świetle 

prawa mógłby rozpocząć procedurę wpisu. Należy pamiętać, że rzadko kiedy reklamy epoki PRL-u 

należały do osób prywatnych. Bardzo często były integralną częścią budynków należących do 

spółdzielni mieszkaniowych lub zakładów pracy, które po zmianach systemowych w Polsce 

przestały istnieć. Tak wyglądała sytuacja w przypadku neonu Dobry wieczór we Wrocławiu, który 

znajduje się na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 106-114 we Wrocławiu. Napis przez wiele lat 

nie świecił, ponieważ nikt nie czuł się w obowiązku podjąć jakiekolwiek działania - ani PKP, które 

kiedyś sfinansowało jego powstanie, ani wspólnota mieszkańców, której przekazany został budynek 

wraz ze stojącym na dachu neonem. Andrzej Kubik, wrocławski konserwator zabytków32, w 

wywiadzie tak opisał problem opieki nad neonem: „wniosek o wpis neonu do rejestru może złożyć 

jedynie jego właściciel. Bo tylko on może zagwarantować jego funkcjonowanie. Neon musi świecić, 

tylko wtedy funkcjonuje w przestrzeni. Sam rysunek tworzony przez rurki to za mało, by uznać go 

za neon. (…)  Nie mogę narzucić komuś obowiązku wydawania pieniędzy na neon, jego remont, 
                                                 
30 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, P. Antoniak, F. Elżanowski, K. A. Wąsowski, s. 74-

75. 
31 Tamże, s. 75.  
32 Urząd piastował w latach 2001-2013. 
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zużywanie energii tylko dlatego, by inni mieli dobry humor. Tego musi chcie

los tego wrocławskiego neonu zako

kolorowym blaskiem, jego istnienie przez długi czas pozostawało pod

zmartwychwstaniu nie zdecydowało pa

nazwie Stowarzyszenie „Dobry wieczór we Wrocławiu”

 

Zabytkowe neony nie są wi

więc zastanowić, czy problem nie jest ukryty gł

refleksji oraz analizy danego zagadnienia oraz 

wyciągnąć z tego wniosek, że neony z okresu PRL

wartości, aby martwić się ich stan

mogą być dwojakie. Po pierwsze dla wielu osób słowo „zabytkowy”

w minionej epoce, a więc jeszcze

dla wielu współczesnych ludzi z pewno

czasie, aby określić ją mianem „zabytkowej”. Po drugie, z wielu bardzo ró

okres w historii Polski jest czasem problematycznym i trudnym do obiektywnej analizy i tutaj rodzi 

się kolejny problem. 

 

 

                                                 
33 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,6813794,Zeby_byc_zabytkiem__neon_musi_swiecic.html#ixzz3i2D86zlT
34 Więcej o losach neonu: http://www.molecki.transport.pwr.wroc.pl/neony/dwww/
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ywanie energii tylko dlatego, by inni mieli dobry humor. Tego musi chcieć

los tego wrocławskiego neonu zakończył się szczęśliwie i znów wita przyjezdnych swoim 

kolorowym blaskiem, jego istnienie przez długi czas pozostawało pod znakiem zapytania, a o jego 

wstaniu nie zdecydowało państwo czy miasto, lecz oddolna inicjatywa społeczna o 

Stowarzyszenie „Dobry wieczór we Wrocławiu”34. 

Fot. 10. Neon Dobry wieczór we Wrocławiu. 

ą więc zabytkowe z perspektywy zapisu prawnego. 

czy problem nie jest ukryty głębiej. Wszelkie normy prawne bior

refleksji oraz analizy danego zagadnienia oraz z wewnętrznej potrzeby uporzą

że neony z okresu PRL-u dla wielu nie przedstawiaj

ich stanem obecnym oraz dalszym losem. Przyczyny takiego stanu rzeczy 

Po pierwsze dla wielu osób słowo „zabytkowy” oznacza obiekt

ęc jeszcze przed ich narodzinami. Stąd poruszany w tej pracy okres PRL

i z pewnością jest epoką zamkniętą, jednak nie na tyle odd

 mianem „zabytkowej”. Po drugie, z wielu bardzo różnorakich wzgl

okres w historii Polski jest czasem problematycznym i trudnym do obiektywnej analizy i tutaj rodzi 

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,6813794,Zeby_byc_zabytkiem__neon_musi_swiecic.html#ixzz3i2D86zlT
http://www.molecki.transport.pwr.wroc.pl/neony/dwww/. 

ywanie energii tylko dlatego, by inni mieli dobry humor. Tego musi chcieć właściciel”33. I choć 

liwie i znów wita przyjezdnych swoim 

znakiem zapytania, a o jego 

czy miasto, lecz oddolna inicjatywa społeczna o 

c zabytkowe z perspektywy zapisu prawnego. Należałoby się 

biej. Wszelkie normy prawne biorą się bowiem z 

trznej potrzeby uporządkowania go. Łatwo 

u dla wielu nie przedstawiają wystarczającej 

Przyczyny takiego stanu rzeczy 

oznacza obiekt, który powstał 

d poruszany w tej pracy okres PRL-u 

, jednak nie na tyle oddaloną w 

żnorakich względów ten 

okres w historii Polski jest czasem problematycznym i trudnym do obiektywnej analizy i tutaj rodzi 

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,6813794,Zeby_byc_zabytkiem__neon_musi_swiecic.html#ixzz3i2D86zlT. 
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3.4. Neony ofiarą „niechcianego dziedzictwa”35 

 

Trzeba bardzo mocno podkreślić, że ze względu na panujący ustrój polityczny i warunki 

życia, czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla wielu są epoką, do której niechętnie wracają 

pamięcią. W związku z tym wszystko, co te czasy im przypomina, niezależnie czy jest to dawna 

kinematografia, architektura czy właśnie neony, przybiera formę niechcianego dziedzictwa, czegoś 

niewygodnego, z góry nacechowanego pejoratywnie. W takiej sytuacji ochrona staje się problemem 

o wiele bardziej złożonym i trudnym do przeprowadzenia. Problem nie jest jednak niczym nowym. 

Taką właśnie walkę z łatką niechcianego dziedzictwa toczyła, i nadal toczy, modernistyczna 

architektura w Polsce36. I choć wielu budynków nie udało się uratować (przykładem może być 

Supersam w Warszawie czy Dworzec Główny w Katowicach), to dla wielu pojawiła się nowa 

szansa na przetrwanie i ponowne wykorzystanie. Jak na takim tle wygląda z kolei problem 

neonowego dziedzictwa? 

Istotną cezurą był czerwiec 1989 r., który symbolicznie uważany jest za koniec komunizmu 

w Polsce. Lata 90. z kolei były okresem intensywnego odcinania się od wszystkiego, co dawny 

ustrój przypominało. Nie tylko odcinania, ale przede wszystkim sukcesywnego niszczenia tego, co 

mogło przypominać o jeszcze niedawnym ucisku kraju. Sytuacja jaka wówczas zapanowała, 

wiązała się z dużym ładunkiem emocjonalnym i nieposkromionym entuzjazmem. Upragniona 

demokracja oraz gospodarka wolnorynkowa była spełnieniem marzeń. W związku z tym, każdy 

symbol poprzedniej władzy – urzędy, pegeery, wspólnoty mieszkaniowe czy państwowe zakłady 

pracy były wymazywane dosłownie, jak i w przenośni. Wszelkie ślady jak szyldy informacyjne czy 

reklamy świetlne albo były niszczone jako wyraz triumfu i zwycięstwa, albo znikały stopniowo 

wraz z pojawianiem się nowych firm i instytucji, do których to dawne neony już nie przystawały.  

Taka, a nie inna sytuacja Polski spowodowała, że zabrakło obiektywizmu, dystansu i chłodnej 

oceny sytuacji. Tomasz Fudala, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tak ocenił 

tamte wydarzenia: „w latach 90. wszystko, co kojarzyło się z PRL-em, było skrzętnie niszczone - 

jako wstydliwy dowód podporządkowania się systemowi. Przez to doświadczenie wiele osób nie 

                                                 
35 Pojęcie „niechciane dziedzictwo” zostało po raz pierwszy użyte w artykule Romana Rutkowskiego w czasopiśmie 

„Architektura-Murator” 2006, nr 11, a następnie w publikacji Granice modernizmu – niechciane dziedzictwo – 
problemy dotyczące rewaloryzacji architektury powstałej po II wojnie światowej w Polsce wydanym w 2008 w „Tece 
Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” T.4a. Pierwotnie pojęcie związane było z akcją 
ochrony dorobku powojennej architektury Wrocławia zainicjowanej przez wrocławski oddział SARP. Z czasem termin 
ten zaczął być używany do określenia całej powojennej, modernistycznej architektury w Polsce, która nie tylko ze 
względu na swoje cechy estetyczne, ale także uwarunkowania polityczne i ustrojowe, oceniana była negatywnie, co 
wpływało bezpośrednio na brak należytej ochrony konserwatorskiej.    

36 Aby walczyć o cenne zabytki architektury modernistycznej w Polsce, której to przykłady coraz szybciej znikają z 
mapy naszego kraju, powstało wiele inicjatyw i publikacji, które przyczyniły się nie tylko do nagłośnienia owego 
problemu, ale także do poszerzenia wiedzy na ten temat. Warto tu przywołać m.in. Projekt Krakowski Szlak 
Modernizmu, czy publikację „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u” F. Springera. 
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dostrzega, że w tamtych latach mieli

najlepszym przykładem37”. 

      Fot. 11. Neon z kina Skarpa. Obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

 

Co więcej, w latach 80. kiedy 

kolorowe, jaskrawe neony raziły ludzi, dosłownie i w przeno

realnie w sklepach nie można było dosta

przesłaniem lub absurdalną wymow

warszawskiego neonu przy ul. Chmielnej 37c, 

radzieckie z Warszawy do Moskwy w wagonach radzieckich wygodnie at

Na uwagę zasługuje także jeszcze inny fakt.

Fot. 12

                                                 
37 Więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/31211

miast,id,t.html?cookie=1. Warto podkre
Skarpa jako przykład wzornictwa lat 60. ubiegłego wieku.

38 A. Sural, Warszawskie neony: http://culture.pl/pl/artykul/warszawskie
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e w tamtych latach mieliśmy naprawdę dobre wzornictwo, nowoczesne. Neony s

. Neon z kina Skarpa. Obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

cej, w latach 80. kiedy żywność i wszelkie produkty kupowało si

kolorowe, jaskrawe neony raziły ludzi, dosłownie i w przenośni, reklamami towarów, których 

było dostać. Inne z kolei kłuły w oczy swoim nachalnie

ą wymową wobec ówczesnej rzeczywistości. Tak było w przypadku 

warszawskiego neonu przy ul. Chmielnej 37c, którego czerwono-krwisty napis głosił: 

radzieckie z Warszawy do Moskwy w wagonach radzieckich wygodnie atrakcyjnie punktualnie

że jeszcze inny fakt. 

Fot. 12. Propagandowy neon z Poznania z roku 1951

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3121136,zabytkowe-neony-znikaja-z-pejzazu
. Warto podkreślić, że Tomasz Fudala włączył do zbiorów muzeum neon stołecznego kina 

Skarpa jako przykład wzornictwa lat 60. ubiegłego wieku. 
http://culture.pl/pl/artykul/warszawskie-neony. 

rnictwo, nowoczesne. Neony są tego 

. Neon z kina Skarpa. Obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.  

 i wszelkie produkty kupowało się na kartki, 

ni, reklamami towarów, których 

swoim nachalnie politycznym 

ści. Tak było w przypadku 

krwisty napis głosił: Koleje 

rakcyjnie punktualnie38.  

. Propagandowy neon z Poznania z roku 1951. 

pejzazu-polskich-
czył do zbiorów muzeum neon stołecznego kina 

28:3767482186



27 
 

 

Wielkie, barwne neony, produkowane często na zlecenie władzy, miały na celu stworzenie 

małej namiastki Zachodu, tak upragnionej przez społeczeństwo. Świetliste reklamy, które zapalały 

się po zapadnięciu mroku, miały stwarzać pozory miasta kapitalistycznego, gdzie ilość dostępnych i 

różnorodnych produktów przejawia się właśnie pod postacią kolorowych reklam.  

 

Fot. 13. Neon Za(kła)dy mięsne 

 

Nie tylko fakt, że owych reklamowanych towarów z reguły brakowało, budził taką niechęć wśród 

mieszkańców. Problemem było równie to, że nadmiar neonów powoli zalewał miasta. Jednak nie 

tylko ich centra, ale również obrzeża, przez co budynki tonęły wręcz pod naporem nowych 

konstrukcji, wysięgników i szklanych rurek. Sytuacja była na tyle dotkliwa, że powszechne stały się 

skargi mieszkańców, którzy mieli utrudnione zasypianie spowodowane nadmiernym blaskiem 

reklam. Paradoksem było również to, że rozświetlone nocą miasto pozostawało z reguły bez 

publiczności. Znaczna część lokali funkcjonowała najwyżej do godziny 22,  komunikacja miejska 

tak późno praktycznie nie jeździła, a własny samochód był przywilejem jeszcze stosunkowo 

wąskiego grona obywateli. Rzeczywistość była więcej dalece inna, niż ta, którą kreowała 

propaganda państwowa:  „mnóstwo energii pożerały więc napisy (…), których nocą niemal nikt nie 

czytał! Miasto-widmo imitowało iluminacją procesy życiowe właściwe metropoliom, kojarząc się 

bardziej z patiomkinowską wioską, czy starannie uszminkowanymi zwłokami, niż z tętniącym 

życiem, wielkomiejskim organizmem. Dzisiejsze opinie o tętniącej nocnym życiem Warszawie 

tamtych lat są mitem wykreowanym przez ówczesne filmy fabularne, przy realizacji których 

starannie dobierano plenery pełne blasku wystaw i neonów”39. 

                                                 
39 J. Zieliński, I. Tarwacka, s.63. 
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Jeśli spojrzy się na cały kontekst społeczny i polityczny, w którym tworzone były neo

łatwiej będzie zrozumieć, jakie emocje mog

całemu dziedzictwu kulturowemu z epoki PRL

ocenie sytuacji i wartości wielu zjawisk przyczynił si

że PRL - to, co jeszcze tak niedawno traktowane było jako wada i rzecz wstydliwa w Polsce 

dzisiaj staje się powoli integralnym elementem w dziejach historii naszego kraju dzi

lokalnym muzeum40 i modzie na PRL, j

wątpienia także wypaczeniem pewnych rea

poprzez takie inicjatywy jesteśmy w stanie oswoi

lat pozostawały owym niechcianym dziedzictwem.

 

3.5. Postęp techniczny a problem konserwacji neonów

 

Wydaje się, że nic tak szybko si

Stąd też może pojawić się słuszne pytanie, czy współczesna technologia nie o

znacząco od tej, w której w latach 60.

                                                 
40 Przykładem może być Muzeum PRL-

http://adventurewarsaw.pl/muzeum-prl/
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Fot. 14. Zdjęcie Warszawy z lat. 60.  

 

 na cały kontekst społeczny i polityczny, w którym tworzone były neo

ć, jakie emocje mogą towarzyszyć nie tylko reklamom ś

całemu dziedzictwu kulturowemu z epoki PRL-u. Brak dystansu czasowego i obiektywizmu w 

ci wielu zjawisk przyczynił się do nieodwracalnych strat. Okazuje si

to, co jeszcze tak niedawno traktowane było jako wada i rzecz wstydliwa w Polsce 

 powoli integralnym elementem w dziejach historii naszego kraju dzi

i modzie na PRL, jaka panuje od kilku lat. I choć 

e wypaczeniem pewnych realnych sytuacji, disneylandyzacją

śmy w stanie oswoić i zaakceptować te wydarzenia, które przez wiele 

wym niechcianym dziedzictwem. 

a problem konserwacji neonów 

e nic tak szybko się nie dezaktualizuje i nie starzeje, jak urz

ć ę słuszne pytanie, czy współczesna technologia nie o

o od tej, w której w latach 60. czy 70. konstruowano w Polsce reklamy 

-u w Krakowie: http://www.mprl.pl/ oraz Warszawie: 
prl/. 

 na cały kontekst społeczny i polityczny, w którym tworzone były neony, 

 nie tylko reklamom świetlnym, ale także 

u. Brak dystansu czasowego i obiektywizmu w 

lnych strat. Okazuje się jednak, 

to, co jeszcze tak niedawno traktowane było jako wada i rzecz wstydliwa w Polsce - 

 powoli integralnym elementem w dziejach historii naszego kraju dzięki licznym 

ć zjawisko to jest bez 

lnych sytuacji, disneylandyzacją Polski Ludowej, 

 te wydarzenia, które przez wiele 

 nie dezaktualizuje i nie starzeje, jak urządzenia techniczne. 

 słuszne pytanie, czy współczesna technologia nie odbiega już zbyt 

czy 70. konstruowano w Polsce reklamy świetlne. Problem 
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staje się znaczący, gdy weźmiemy pod uwagę dawne neony, które w wyniku bieżących inicjatyw 

poddawane są konserwacji lub rekonstrukcji. Istotne jest w takim wypadku zastanowienie się, czy 

poddajemy ochronie tylko wygląd zewnętrzny, czy traktujemy neon także jako zabytek techniki. 

Okazuje się jednak, że pomimo upływu dekad zasady konstruowania neonów nie uległy znaczącym 

zmianom. Chemiczne procesy pozostały takie same, a stosowane urządzenia, poza użyciem 

lepszego materiału, nie odbiegają znacząco od tych sprzed 30-40 lat. Chodzi tu przede wszystkim o 

elektrody, które współcześnie cechują się o wiele dłuższym czasem eksploatacji, niż miało to 

miejsce w okresie neonizacji Warszawy. Jak zauważył Łukasz Frankowski z Firmy Kapilar tym, co 

znacząco zmieniło się w produkcji neonów jest rodzaj używanego szkła. Dawniej stosowano przede 

wszystkim dwa gatunki. Pierwszym z nich było szkło bezbarwne, którego wnętrze wypełniano 

jedynie gazem szlachetnym. W związku z tym neonowa rurka była widoczna tylko podczas 

świecenia neonu, a po wyłączeniu pozostawała praktycznie niewidoczna. Drugim rodzajem było 

szkło bezbarwne, ale pokryte od wewnątrz warstwą luminoforu. Po wyłączeniu światła rurka 

pozostawała matowo-biała, po zapaleniu neonu natomiast świeciła nienasyconymi, pastelowymi 

barwami. W tym przypadku różnicę można zaobserwować w kwestii luminoforu. Dawniej szklane 

rurki były ręcznie napełniane tą substancją (patrz Rozdział Produkcja neonów) przez co jego 

trwałość była dość krótka, neon szybko ciemniał, a nierówno rozprowadzony luminofor powodował 

różnice w natężeniu koloru. Obecnie można kupić rurki mechanicznie napełniane luminoforem już 

w fabryce szkła, dzięki czemu kolory są pełniejsze, a żywotność neonu o wiele dłuższa. Nowym 

gatunkiem szkła jest natomiast szkło barwione w masie. Po wyłączenia ma konkretny kolor – z 

reguły jeden z podstawowych (np. czerwony, żółty, niebieski), a po zapaleniu charakteryzuje się 

bardziej nasyconą barwą niż reklama ze szkła bezbarwnego lub pokrytego luminoforem. Gatunek 

ten używany jest jednak głównie przy tworzeniu nowych neonów. 

Co do konstruowania świetlnych napisów zasada pozostała taka sama. Szklana rurka 

obustronnie zakończona jest elektrodami, z których to wychodzą na zewnątrz druciki,  dzięki czemu 

łatwo można dokonać połączenia elektrycznego. Rurki zespolone w tzw. systemy łączy się 

szeregowo, a krańcowe elektrody podłącza do zasilacza elektronicznego lub transformatora. 

Nowością, na którą można zwrócić uwagę jest nieco odmienny sposób jego produkowania. 

Współczesne transformatory impregnowane są żywicą o wysokim stopniu plastyczności, co 

zapewnia im dużą wytrzymałość na przebicie i zmienną temperaturę. Aby uzyskać odpowiednią 

kolorystykę, jak najbardziej zbliżoną do pierwotnego neonu, stosuje się szkło pastelowe z 

luminoforem, unikając natomiast szkła kolorowego, które co prawda może dać większą pulę 

barwną, natomiast nie było w użytku w okresie PRL-u. 

            Tak rysuje się sytuacja w przypadku neonów nieruchomych. Pozostaje jeszcze kwestia 

reklam sekwencyjnych. Dawne animowane neony posiadały silnik i mechaniczne sterowniki, które 
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koordynowały jakie części są wyłączane, a jakie zapalane w danym momencie, aby otrzymać 

klarowny obraz neonu. Teraz odpowiedzialny jest za to odpowiednio zaprogramowany komputer, 

który steruje i włącza właściwe sekcje neonu. Rozwiązanie to jest o wiele bardziej skuteczne i 

niezawodne41. 

            Rodzi się w tym momencie pytanie, czy wprowadzone na przestrzeni lat zmiany przy 

produkcji neonów już uderzają w autentyzm rozumiany przez pryzmat zabytku technologicznego, 

czy są jedynie drobnym ulepszeniem, którego celem jest sprawniejsze funkcjonowanie i większa 

żywotność neonów. Wprowadzone zmiany niewątpliwie przyczyniły się do poprawienia ich jakości. 

To z kolei wpłynęło bezpośrednio na zmniejszenie zawodności oraz konieczności późniejszych 

interwencji czy napraw. Wydaje się więc, że wszelkie wprowadzone zmiany nie tylko nie uderzają 

w autentyzm dawnych neonów, ale można byłoby je śmiało określić mianem działań 

prewencyjnych. Dzięki nim reklamy nie tylko będą lepiej funkcjonować, ale także będzie łatwiej je 

rekonstruować i utrzymywać w dobrym stanie. Wszelkie podjęte działania powinny bowiem 

prowadzić do tego, aby reklama świetlna funkcjonowała i świeciła, ponieważ tylko wtedy w pełni 

realizuje swoją pierwotną funkcję.   

 

  

                                                 
41 Informacje zdobyte podczas rozmowy telefonicznej z Łukaszem Frankowskim z Firmy Kapilar, 22 lipca 2015. 
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Rozdział 4. Działania ochronne i konserwatorskie oraz problem ekspozycji – omówienie 

problemu na przykładach 

 

 Jak zostało już powiedziane do tej pory, zasadnicza część inicjatyw, których celem jest 

rekonstrukcja lub ochrona starych neonów, podejmowana jest oddolnie – z ramienia społeczeństwa. 

Brak unormowanej sytuacji prawnej, luki w doktrynach konserwatorskich oraz brak statusu zabytku 

(który być może spowodowałby większe zainteresowanie wojewódzkich konserwatorów zabytków)  

- wszystko to sprawia, że sytuacja polskich neonów jest bardzo problematyczna i w wielu 

wypadkach brakuje osoby, która czułaby się zobowiązana do opieki nad danym obiektem. Kurator 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Tomasz Fudala, który w pełni docenił walory polskich 

neonów czasów PRL-u, tak określił główny problem, który wiąże się z ich konserwacją i 

utrzymaniem: „neony często nie mają właścicieli. Jeśli jakiś sklep działał na MDM-ie w latach 60., 

to kto ma dziś prawa do neonu Siatkarka? To bardzo ważny przypadek, bo akurat bez tego neonu 

wielu warszawiaków nie wyobraża sobie swojego miasta. Kto zajmie się neonami, nadal będącymi 

na budynkach, jeśli dane przedsiębiorstwa nie istnieją, a warto, by dany neon nadal zdobił miasto – 

tak jest z globusem Orbisu i Siatkarką. Uważam, że w takich wypadkach powinniśmy, jako osoby 

zainteresowane miastem, działać wspólnie: umawiać się z konserwatorami, Muzeum Neonów, 

społecznikami, innymi muzeami i budować koalicje wokół konkretnych przypadków. Bardzo 

chciałbym znaleźć sponsora dla Siatkarki42, który będzie tym neonem zajmował się przez dłuższy 

czas. Przecież to może się opłacić wizerunkowo!”43. Na szczęście, coraz więcej osób zdaje się 

zauważać niezaprzeczalny urok starych neonów, a rosnąca liczba inicjatyw pozwala żywić nadzieję, 

że kolejnym reklamom świetlnym będzie przywracany ich blask i zapomniane na wiele lat piękno. 

 Działania konserwatorskie jakie przeprowadzane są na neonach różnią się w zależności od 

stopnia zachowania obiektu i jego zniszczenia. Przede wszystkim podejmowane ingerencje mogą 

dotyczyć: 

• wymiany instalacji, która bardzo często po latach nieużywania i braku 
regularnych przeglądów nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa ani 
funkcjonalności, 

• wymiany stelażu lub konstrukcji, na której przymocowany był neon, 

• wymiany całkowitej lub jedynie odnowienia podkładów, na których znajdowały 
się przymocowane szklane rurki, 

                                                 
42  Wywiad przeprowadzony był przed renowacją neonu Siatkarka. Po inicjatywie Pauliny Ołowskiej neon znów 

zaświecił. Więcej o tym neonie w dalszej części pracy.   
43 Cytat z artykułu: http://culture.pl/pl/artykul/warszawskie-neony. 
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• wymiany szklanych rurek, które z reguły są popękane lub całkiem potłuczone.   

I choć wydawać by się mogło, że wraz z powolnym przemijaniem neonów od lat 80., 

przestały także istnieć firmy zajmujące się produkcją i konserwacją tego typu reklam, sytuacja jest 

zaskakująco odmienna. W Internecie bez większych problemów można znaleźć ponad 20 

przedsiębiorstw, które profesjonalnie zajmują się neonami. Zakres ich działań jest co więcej 

niezwykle szeroki. Znaczna część z nich zajmuje się przede wszystkim tworzeniem od podstaw 

nowych reklam dla firm, restauracji czy sklepów. Zdarzają się jednak firmy, które do szklanych 

rurek podchodzą w sposób niezwykle twórczy i kreatywny. Wykorzystując pojedyncze elementy 

dawnych neonów, których pierwotny wygląd nie jest znany i w związku z czym odtworzenie jego 

formy nie jest możliwe, tworzą zupełnie nowe dzieła sztuki. Tym samym przywracają blask tym 

neonom, które wydawać by się mogło, nie miały żadnych szans na ponowny blask44. Wśród 

zakładów są jednak i takie, które poza tworzeniem nowych reklam, zajmują się także profesjonalną 

konserwacją starych obiektów. Warto podkreślić, że istnieją firmy, które zatrudniają lub jeszcze do 

niedawna zatrudniały pracowników, którzy nie tylko pamiętają proces tworzenia neonów z okresu 

neonizacji Polski, ale brali w nim także czynny udział45. Niektóre przedsiębiorstwa dbają także o to, 

aby w parze z działalnością produkcyjną, szła także sfera edukacyjna, której celem jest 

popularyzacja wiedzy na temat neonowego dziedzictwa46. 

 Powyższy przegląd firm zajmujących się produkcją i konserwacją neonów pokazuje, że w 

Polsce nie brakuje osób, których wiedza i kompetencje umożliwiają odpowiednią ochronę dawnych 

neonów. Przekonanie o tym, że wraz ze schyłkiem neonowej epoki, przeminęli także specjaliści-

neoniarze, jest więc zupełnie błędne. I tak jak w latach 60. powstawały unikatowe świetlne reklamy, 

tak teraz, w drugiej dekadzie XXI w., mamy wszystkie niezbędne narzędzia do tego, aby 

przywrócić neonom ich zasłużony renesans. Pojawia się zatem pytanie – jak najlepiej to zrobić? 

 

4. 1. Neony w pierwotnej lokalizacji 

 
Cechą podstawową neonów jest to, że przynależą do ściśle określonego miejsca. Będąc 

niejako integralną częścią budynku, na którym zostały umieszczone, zrosły się z nim i zespoliły z 

otaczającym krajobrazem. Niezależnie, czy ich funkcją była reklama sklepu, instytucji lub 

                                                 
44 Mowa o firmie „Dolce Luce” z Warszawy, o której więcej w dalszej części pracy. 
45 Przykładem takiej firmy jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „REKLAMA” Sp. z o.o., które pod zmienioną 

nieco nazwą działa od 1956 r. Była to pierwsza po wojnie firma zajmującą się reklamą świetlną i szeroko rozumianą 
informacją wizualną w mieście. 

46  Działania takie prowadzi Kapilar. W firmie organizowane są  praktyczne lekcje dla uczniów oraz tworzone 
artystyczne projekty nowoczesnych dzieł sztuki z zastosowaniem technik i materiałów używanych przy produkcji 
neonów. 
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konkretnego produktu, czy po prostu dekoracja i upiększenie danego miejsca, neon nie istnieje bez 

swojego tła. Tylko z nim stanowi w pełni to, czym miał być w założeniu projektanta i architekta, 

którzy dopasowali jego wygląd do konkretnej fasady budynku kreując harmonijną całość. Dbając o 

ochronę i konserwację neonu nie można więc zapominać, że nie tylko on sam wymaga troski i 

zachodu. Aby w pełni zachować jego walory i pierwotny wygląd, łącznie z oddziaływaniem jakie 

wywierał na ludzi, należy uszanować miejsce, w którym się znajdował. I choć jest to trudne, 

ponieważ neon w świetle prawa nie jest ani zabytkiem, ani nie stanowi niczyjej własności, to 

dopiero reklama która zaświeci na swoim pierwotnym miejscu, jest obiektem najlepiej chronionym. 

Taka też ekspozycja neonu powinna być celem wszelkich działań konserwatorskich i na szczęście, 

niektórym egzemplarzom było to dane. 

Tak się stało ze słynną Siatkarką (1960) z budynku MDM przy placu Konstytucji nazywaną 

królową wszystkich warszawskich neonów. Jej autorem był współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu 

Jan Mucharski. Neon stanowił nie tylko niesamowitą w formie dekorację, informował też 

wszystkich o znajdującym się w budynku sklepie sportowym Dom Sportu. O wyjątkowym 

charakterze neonu zdecydowała nie tylko piękna forma sportsmenki, ale przede wszystkim 

„ruchome” elementy reklamy. Postać siatkarki świeciła się cały czas, podczas gdy zamieszczone 

wzdłuż budynku elementy włączane były sekwencyjnie imitując ruch spadającej piłki. Pomimo 

faktu, że Siatkarka mocno wpisała się w krajobraz miasta, likwidacja sklepu w 2001 r. stanowiła 

poważne zagrożenie dla jej dalszych losów. Gdyby nie prywatna inicjatywa, Siatkarka 

prawdopodobnie szybko uległaby zniszczeniu. Neon w swoje ręce wzięła Paulina Ołowska, młoda 

artystka, która za cel postawiła sobie nie tylko opiekę nad nim, ale także przywrócenie mu dawnej 

świetności i blasku. W związku z brakiem jakichkolwiek funduszy na remont neonu, artystka 

przeznaczyła na ten cel pieniądze uzyskane ze sprzedaży swoich obrazów pokazywanych w 

Fundacji Galerii Foksal. Dzięki temu uzyskała kwotę wystarczającą do podjęcia działań 

konserwatorskich. Warto podkreślić, że renowacją słynnego neonu zajęła się firma „Reklama” - 

spadkobierczyni Stołecznego Przedsiębiorstwa Instalacji Reklam Świetlnych, które wykonało 

wszystkie neony w Warszawie w czasach PRL-u, w tym również Siatkarkę. Dzięki nim historia 

Siatkarki zatoczyła koło – zaświeciła w 1960 r. i po ponad 40 latach, w 2006 r., zabłysnęła na nowo 

swoim blaskiem. Nad neonem stale czuwa Paulina Ołowska, która w 2011 r. zorganizowała kolejny 

remont. 
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Również i w mniejszych miastach, gdzie przemysł reklam 

osiągnęły takich rozmiarów jak w Warszawie, toczy si

może być Zakopane, w którym niedawno na nowo rozbłys

przez wiele lat witał przyjeżdżają

tutaj, inicjatywę renowacji neonu zapocz

sztuki: „jestem inicjatorką projektu REwitalizacja 

oraz Fundacja «Zakopiańczycy. W

na wartość estetyczną miasta, czę

przez obiegową opinię, że Zakopane to miasto, którego uroda przemin

współczesnego chaosu architektonicznego, plastiku i komercji”

pomysłodawcą naprawy neonu nie był Zakopia

jest, że przez tyle lat, nikt z mieszka

niszczejący neon, który zamiast blaskiem, witał turystów potłuczonymi rurkami i sypi

podkładów farbą. 

                                                 
47 Opis wydarzenia: https://polakpotrafi.pl/projekt/neon
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Fot. 15. Neon Siatkarka. 

 i w mniejszych miastach, gdzie przemysł reklam świetlnych i 

ły takich rozmiarów jak w Warszawie, toczy się intensywna walka o neony. Przykładem 

 Zakopane, w którym niedawno na nowo rozbłysnął słynny napis 

ż żających do miasta turystów. I tak jak w przypadku 

 renowacji neonu zapoczątkowała jedna osoba – Marta Gaj b

ą projektu REwitalizacja «Zakopane»,  wspiera mnie Mu

zycy. W poszukiwaniu tożsamości». Wspólnie pragniemy zwróci

 miasta, często pomijaną lub obecnie wcale niezauważ

ę że Zakopane to miasto, którego uroda przeminę

u architektonicznego, plastiku i komercji”47 . Warto zwróci

 naprawy neonu nie był Zakopiańczyk, lecz osoba z innego miasta. Zaskakuj

e przez tyle lat, nikt z mieszkańców ani lokalnych stowarzyszeń nie zwrócił uwagi na 

cy neon, który zamiast blaskiem, witał turystów potłuczonymi rurkami i sypi

https://polakpotrafi.pl/projekt/neon-z-dworca.  

świetlnych i neonizacja nie 

 intensywna walka o neony. Przykładem 

 PKP Zakopane, który 

tak jak w przypadku Siatkarki, tak i 

Marta Gaj będąca historykiem 

wspiera mnie Muzeum Tatrzańskie 

. Wspólnie pragniemy zwrócić uwagę 

 lub obecnie wcale niezauważaną, bo zagłuszoną 

e Zakopane to miasto, którego uroda przeminęła pod płaszczem 

. Warto zwrócić uwagę, że 

ego miasta. Zaskakującym 

ń nie zwrócił uwagi na 

cy neon, który zamiast blaskiem, witał turystów potłuczonymi rurkami i sypiącą się z 
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Fot. 16.

Neon PKP Zakopane, którego autork

prowadzącą na perony dworca PKP. Powstał w 1962 r. z okazji Narciarskich Mistrzostw 

W związku z zawodami, miejsce koło dworca  zostało poddane kompleksowemu zagospodarowaniu 

- wybudowano dworzec PKS, a po przeciwległej stronie ronda bar FIS. Neon był nie tylko 

symbolem nowoczesności i rozwoju, był punktem orientacyjnym zamykaj

z głównych arterii miasta - ul. Koś

trudne warunki atmosferyczne jakie panuj

Neonem zainteresowała się dopiero Marta Gaj, która w 2014 r. jako inicjatorka projek

REwitalizacja „Zakopane” rozpocz

www.polakpotrafi.pl. Do akcji przył

wsparcie finansowe oraz zapewnił, 

pozwoliły na realizację niezbędnych działa

napisu PKP, wykonanie nowych rur neonowych 

które są bazą neonu. Rewitalizacją

aby zachować wyjątkowy charakter odr

Niestety, nie wszystkie neony maj

Przyczyny bywają różne, jednak najtrudniejsza sytuacja pojawia si

którym znajduje się reklama ma zosta

                                                 
48 Informacje dotyczące konserwacji neonu na stronie firmy Kapilar: 
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Fot. 16. Neon PKP Zakopane przed renowacją.  

, którego autorką jest Zofia Szpakowska, znajduje si

 na perony dworca PKP. Powstał w 1962 r. z okazji Narciarskich Mistrzostw 

zku z zawodami, miejsce koło dworca  zostało poddane kompleksowemu zagospodarowaniu 

dowano dworzec PKS, a po przeciwległej stronie ronda bar FIS. Neon był nie tylko 

ści i rozwoju, był punktem orientacyjnym zamykającym perspektyw

ościuszki. Jednak z biegiem lat napis przestał by

jakie panują w górach dodatkowo przyspieszały proces degradacji. 

ę dopiero Marta Gaj, która w 2014 r. jako inicjatorka projek

REwitalizacja „Zakopane” rozpoczęła zbiórkę pieniędzy poprzez portal internetowy 

. Do akcji przyłączył się również burmistrz miasta, który zagwarantował 

wsparcie finansowe oraz zapewnił, że neon pozostanie w pierwotnym miejscu. Uzbierane fundusze 

ędnych działań - konserwację instalacji elektrycznej, odnowienie rur 

wykonanie nowych rur neonowych Zakopane oraz remont metalowych podkładów, 

 neonu. Rewitalizacją zajęła się firma Kapilar48, która dołożyła sz

tkowy charakter odręcznego pisma autorki.    

Niestety, nie wszystkie neony mają możliwość pozostania na swoim pierwotnym miejscu. 

ne, jednak najtrudniejsza sytuacja pojawia się wówczas

ma zostać wyburzony. 

ce konserwacji neonu na stronie firmy Kapilar: http://www.kapilar.pl/Aktualno%9Cci/pl/

 jest Zofia Szpakowska, znajduje się nad bramą 

 na perony dworca PKP. Powstał w 1962 r. z okazji Narciarskich Mistrzostw Świata FIS. 

zku z zawodami, miejsce koło dworca  zostało poddane kompleksowemu zagospodarowaniu 

dowano dworzec PKS, a po przeciwległej stronie ronda bar FIS. Neon był nie tylko 

ącym perspektywę jednej 

przestał być konserwowany, a 

dodatkowo przyspieszały proces degradacji. 

 dopiero Marta Gaj, która w 2014 r. jako inicjatorka projektu 

ez portal internetowy 

 burmistrz miasta, który zagwarantował 

e neon pozostanie w pierwotnym miejscu. Uzbierane fundusze 

 instalacji elektrycznej, odnowienie rur 

oraz remont metalowych podkładów, 

żyła szczególnych starań, 

 pozostania na swoim pierwotnym miejscu. 

wówczas, gdy budynek, na 

/Aktualno%9Cci/pl/. 
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4. 2. Transfery neonów 

 

Sytuacja taka zaistniała w przypadku kultowego kina Kosmos w Lublinie. Z powodu 

nierentowności placówki i braku pomysłu na wykorzystanie budynku, obiekt został przekazany do 

zburzenia. Wraz z nim zniknąłby charakterystyczny neon Kosmos. 

Z historią neonu nierozerwalnie wiąże się historia kina49, które powstało na początku lat 60. 

XX w. i miało być wizytówką miasta oraz symbolem dobrej, nowoczesnej architektury. Choć 

początki były trudne (brak funduszy i techniczne problemy ze sprzętem), w latach 70. Kosmos był 

już kinem bardzo nowoczesnym - posiadał ekran panoramiczny, największą liczbę miejsc 

siedzących (800 foteli) i był jednym z pierwszych kin wyposażonych w dźwięk Dolby Digital. 

Jednak już w latach 80. i 90. kino zaczęło podupadać. Po trzech latach prób, aby kino wynająć lub 

sprzedać, w końcu budynek został przeznaczony do rozbiórki. W 2012 r. kupiła go spółka 

deweloperska, która w jego miejscu zaplanowała budynek usługowy. 

Neon, który znajdował się na budynku miał sporo szczęścia, ponieważ uniknął zniszczenia. 

Na prośbę mieszkańców i interwencji radnych miejskich nowy właściciel kina przekazał neon z 

napisem Kosmos władzom miasta i dostał tym samym szansę na odrodzenie. Renowacją zajął się 

Adam Brus, który neonami zajmuje się od ponad 13 lat. Swoją wiedzę o świetlnych reklamach 

czerpał od najlepszego szklarza w Europie - Zygmunta Walczaka - twórcy neonów z ponad 60-

letnim stażem, który projektował i tworzył państwowe neony. Praca nad tym obiektem nie była 

prosta o czym od początku mówił Adam Brus: „ (…) neon, który od lat 50 był na budynku, jest 

w strasznym stanie. Litera K musi być w większości nowa i podkreślnik będzie nowy w 90 proc. Na 

szczęście zostaną zachowane oryginalne otwory na elektrody, co ułatwi montaż”50. Dzięki temu, że 

zachowały się archiwalne zdjęcia budynku możliwe jest odtworzenie dokładnie takiego samego 

koloru, w jakim neon niegdyś świecił. 

W sytuacji, w jakiej znalazł się neon kina Kosmos, techniczna renowacja jest tylko jednym z 

problemów, z jakimi trzeba się zmierzyć. Pojawia się bowiem pytanie, gdzie umieścić odnowiony 

napis, skoro pierwotny budynek już nie istnieje. Docelowym miejscem, gdzie neon miałby się 

znaleźć ma być nowe muzeum techniki w Lublinie, które jednak istnieje tyle w sferze wstępnych 

planów, a brak wystarczających funduszy w budżecie miasta nie pozwala na razie sfinalizować tych 

projektów. W związku z tym, że hipotetyczne miejsce nie jest w stanie zapewnić neonowi 

właściwego bezpieczeństwa, władze miasta zdecydowały, że tymczasowo napis zostanie 

umieszczony w budynku Galerii Labirynt, która w tym czasie przeniosła się do dawnej hali 

                                                 
49 Historia kina: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_Kosmos_w_Lublinie#Lata_2009_.E2.80.93_2012_i_rozbi.C3.B3rka_budynku. 
50 Więcej o pracach nad neonem: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,1000009222,neon-z-kina-kosmos-zablysnie-

w-noc-kultury-w-lublinie.html.   
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warsztatów szkoły zawodowej przy ul. Pop

znalazł swój tymczasowy dom. Uroczyste zapalenie

Fot. 17. Neon kina Kosmos przeniesiony do Galerii Labiryn

 

4. 3. Odklejenie neonu od pierwotnej funkcji

 

Kolejny przykład również

neonu, o którym będzie mowa, odsyła nas do dziejów kina Wilda wybudowanego w 1962 r. przy ul. 

Wierzbięcice. Kino to było jedynym po II wojnie 

był niezwykle nowoczesny jak na swoje czasy. 

miejsc, olbrzymi przeszklony holl, w którym organizowano zabawy sylwestrowe oraz nowoczesna 

wentylacja. W Wildzie odbywały si

wypełniona była do ostatniego miejsca. W roku 1999 placówka

jednak już kilka lat później, w 2005 r. zaprzestano seansów filmowych z powodu problemów 

finansowych. Przez pewien czas 

jednak zadłużenie rosło. W 2006 r. obiekt

w miejscu kultowej Wildy funkcjonuje obecnie sklep spo

                                                 
51 Więcej o historii kina: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_Wilda
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warsztatów szkoły zawodowej przy ul. Popiełuszki. To właśnie tam neon dawnego kina Kosmos 

y dom. Uroczyste zapalenie odbyło się 8 czerwca 2013 r. w Noc Kultury.

. Neon kina Kosmos przeniesiony do Galerii Labiryn

od pierwotnej funkcji  budynku 

również wiąże się z losami dawnego kina, tym razem z Poznania. Historia 

dzie mowa, odsyła nas do dziejów kina Wilda wybudowanego w 1962 r. przy ul. 

cice. Kino to było jedynym po II wojnie światowej nowym kinem w

jak na swoje czasy. Znajdowała się w nim widownia z balkonem na 760 

miejsc, olbrzymi przeszklony holl, w którym organizowano zabawy sylwestrowe oraz nowoczesna 

W Wildzie odbywały się także ogólnopolskiego premiery filmów, podczas których sala 

tatniego miejsca. W roku 1999 placówka przeszła generaln

źniej, w 2005 r. zaprzestano seansów filmowych z powodu problemów 

finansowych. Przez pewien czas budynek używano do występów kabaretowych oraz teatralnych, 

enie rosło. W 2006 r. obiekt sprzedano, kino na zawsze zniknęło z mapy Poznania

w miejscu kultowej Wildy funkcjonuje obecnie sklep spożywczy Biedronka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_Wilda. 

nie tam neon dawnego kina Kosmos 

 8 czerwca 2013 r. w Noc Kultury. 

. Neon kina Kosmos przeniesiony do Galerii Labirynt 

z losami dawnego kina, tym razem z Poznania. Historia 

dzie mowa, odsyła nas do dziejów kina Wilda wybudowanego w 1962 r. przy ul. 

wiatowej nowym kinem w Poznaniu. Budynek 

widownia z balkonem na 760 

miejsc, olbrzymi przeszklony holl, w którym organizowano zabawy sylwestrowe oraz nowoczesna 

iego premiery filmów, podczas których sala 

generalną modernizację, 

niej, w 2005 r. zaprzestano seansów filmowych z powodu problemów 

pów kabaretowych oraz teatralnych, 

ęło z mapy Poznania51, a 
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Fot. 18. Sklep Biedronka w

Niestety, oryginalnego neonu nie udało si

kina, pocięto i wyrzucono. Zamkni

spożywczego spowodowało falę oburzenia. P

upadek kulturalny dzielnicy, a nawet całego miasta. I cho

szans, to mieszkańcy przypomnieli sobie o charakterystycznym neonie 

budynku. Fundacja SPOT, na czele z Mart

zniszczonego napisu na jego dawne, pierwotne miejsce. Miał to by

się dzielnicy oraz pretekst do spotkania mieszka

neonu, mogliby wspólnie przywołać

Przygotowania trwały wiele miesi

opracowanie całego neonu na nowo, poniewa

kina Kosmos, z napisu nie pozostał nawet fragment. Rek

Heinze, z której pochodził pierwowzór napisu. Celem rekonstrukcji został sam napis 

słowa kino. Do projektu użyto tej samej czcionki i zastosowano te sa

oko, nowy neon nie różni się niczym

i lepsze materiały, dzięki czemu napis b

atmosferyczne, jednak sposób wykonania pozosta
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. Sklep Biedronka w dawnym kinie Wilda w Poznaniu.

Niestety, oryginalnego neonu nie udało się uratować. Zdemontowano go zaraz po likwidacji 

to i wyrzucono. Zamknięcie kulturalnej placówki i ulokowanie na jej

ywczego spowodowało falę oburzenia. Przez wielu zostało potraktowane jako symboliczny 

upadek kulturalny dzielnicy, a nawet całego miasta. I choć na reaktywację kina nie ma 

cy przypomnieli sobie o charakterystycznym neonie świecą

POT, na czele z Martą Milczarek, podjęła się zadania przywrócenia 

na jego dawne, pierwotne miejsce. Miał to być symboliczny gest odradzaj

 dzielnicy oraz pretekst do spotkania mieszkańców, którzy z okazji ponownego roz

neonu, mogliby wspólnie przywołać swoje wspomnienia związane z kinem Wilda.

Przygotowania trwały wiele miesięcy. Potrzebne było nie tylko zebranie funduszy, ale tak

opracowanie całego neonu na nowo, ponieważ inaczej niż w przypadku neonu 

kina Kosmos, z napisu nie pozostał nawet fragment. Rekonstrukcją zajęła si

rwowzór napisu. Celem rekonstrukcji został sam napis 

żyto tej samej czcionki i zastosowano te same wymiary, dzi

ę niczym od swojego poprzednika. Heinze zastosował now

ęki czemu napis będzie bardziej wytrzymały i odporny na warunki 

atmosferyczne, jednak sposób wykonania pozostał taki sam, jak w latach 60. 

dawnym kinie Wilda w Poznaniu. 

. Zdemontowano go zaraz po likwidacji 

cie kulturalnej placówki i ulokowanie na jej miejscu sklepu 

zostało potraktowane jako symboliczny 

 na reaktywację kina nie ma żadnych 

świecącym nad wejściem do 

ę ę zadania przywrócenia 

ć symboliczny gest odradzającej 

ców, którzy z okazji ponownego rozświetlenia 

zane z kinem Wilda. 

cy. Potrzebne było nie tylko zebranie funduszy, ale także 

 w przypadku neonu PKP Zakopane czy 

ła się pracownia Piotra 

rwowzór napisu. Celem rekonstrukcji został sam napis Wilda, bez 

me wymiary, dzięki czemu na 

od swojego poprzednika. Heinze zastosował nową technologię 

dzie bardziej wytrzymały i odporny na warunki 
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   Choć napis nie pełni już

likwidacją kina, to jak określił to Piotr Heinze, neon ma by

Kino Wilda, dla wielu mieszkań

nieodłącznym elementem ich ż

kultowym kinie, to także przypiecz

żyjących. 

4. 4. Muzeum Neonów 

 

W sytuacji, gdy z różnych przyczyn neon nie mo

i nie znaleziono dla niego nowej lokalizacji, jedynym rozwi

zniszczeniem, jest umieszczenie go w muzeum neonów.  Ob

o takim profilu działalności, wś

Fundacji Neon Side we Wrocławiu oraz najstarsz

                                                 
52 Więcej na ten temat: http://www.tvn24.pl/poznan,43/tak

kina,408159.html.   
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Fot. 19. Nowy neon Wilda. 

 napis nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, bo jego rola znikn

ślił to Piotr Heinze, neon ma być swego rodzaju „przypominaczem”

wielu mieszkańców i to nie tylko tej dzielnicy, ale i całego miasta, było 

cznym elementem ich życia. Zachowanie neonu, to nie tylko zacho

że przypieczętowanie pewnego etapu w historii miasta i ludzi w nim 

żnych przyczyn neon nie może pozostać na swoim pierwotnym miejscu 

i nie znaleziono dla niego nowej lokalizacji, jedynym rozwiązaniem, które uchroni go przed 

zniszczeniem, jest umieszczenie go w muzeum neonów.  Obecnie, powstaje coraz wi

ści, wśród których warto wymienić Katowicki Skład Neonów, galeri

Fundacji Neon Side we Wrocławiu oraz najstarszą inicjatywę czyli Muzeum Neonów w Warszawie.

http://www.tvn24.pl/poznan,43/tak-wygladala-wilda-w-czasach-prl-wroci

 swojej pierwotnej funkcji, bo jego rola zniknęła razem z 

 swego rodzaju „przypominaczem”52. 

ców i to nie tylko tej dzielnicy, ale i całego miasta, było 

ycia. Zachowanie neonu, to nie tylko zachowanie pamięci o 

towanie pewnego etapu w historii miasta i ludzi w nim 

 na swoim pierwotnym miejscu 

zaniem, które uchroni go przed 

ecnie, powstaje coraz więcej instytucji 

 Katowicki Skład Neonów, galerię 

czyli Muzeum Neonów w Warszawie. 

wroci-neon-dawnego-
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Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów otworzono w Warszawie w 2012 r., cho

wcześniej. Jego zalążkiem był projekt 

r., którego celem była dokumenta

muzeum działało bez swojej oficjalnej siedziby

którym obecnie znajduje się muzeum

                                                 
53 Ilona Karwińska: „Założyłam muzeum neon

przetrzymywałam je wszędzie, na balkonie mojej siostry, na podwórkach u znajomych itd. To du
mogę je prezentować szerszej publicznoś
zaprojektowali i wykonywali ponad 40 lat temu. My
politycznych”, cytat z filmu Neon, 00:43:30.
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Fot. 20. Neony z kolekcji Muzeum Neonów. 

Fot. 21. Neony z kolekcji Muzeum Neonów. 

Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów otworzono w Warszawie w 2012 r., cho

był projekt I. Karwińskiej zatytułowany Polski neon

umentacja fotograficzna dawnych reklam świetlnych

muzeum działało bez swojej oficjalnej siedziby53. Budynek z pierwszej połowy XX wieku, w 

ę muzeum, był kolejno siedzibą manufaktury lniano

yłam muzeum neonów i fundację, aby zgromadzić cały zbiór w jednym miejscu. Wcze
dzie, na balkonie mojej siostry, na podwórkach u znajomych itd. To du

 szerszej publiczności. To wspaniałe przywrócić je do życia, opowiedzieć
zaprojektowali i wykonywali ponad 40 lat temu. Myślę, że neony uwolniły się od negatywnych skojarze

, 00:43:30. 

Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów otworzono w Warszawie w 2012 r., choć działało już 

Polski neon rozpoczęty w 2005 

świetlnych. Początkowo 

Budynek z pierwszej połowy XX wieku, w 

 manufaktury lniano-jutowej, fabryki 

 cały zbiór w jednym miejscu. Wcześniej 
dzie, na balkonie mojej siostry, na podwórkach u znajomych itd. To duża satysfakcja, że 

ia, opowiedzieć historię ludzi, którzy je 
ę od negatywnych skojarzeń 
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amunicji, fabryki motocykli i skuterów i

niezagospodarowany. Pomysłodawczyni

mieszkająca na stałe w Londynie, któ

uwagę na niszczejące i coraz szybciej znikaj

Obecnie ich liczba wzrosła do ponad 100 (blisko 1000 liter). Muzeum zgromadziło wiele kultowych 

warszawskich neonów, takich jak 

Praha, Hotel Saski czy Kawiarnia Ja

jest rozmieszczona na fasadach budynków na terenie SOHO 

Soho. Muzeum nie tylko konserwuje i odnaw

badawczą. Zbiera i prezentuje histori

poszczególnych napisów. Zebrany materiał pozwolił na wydanie dwóch publikacji 

Polski Neon oraz Polish Cold War Neon

jakim jest próba zachowania neonowego dziedzictwa

intensywne działania na rzecz ochrony neonów w ich 

elewacjach budynków. Muzeum obj

Grójeckiej oraz Mydła Farby 

pierwotnej przestrzeni miejskiej. Jeś

też się stało między innymi w przypadku neonów: 

Małgosia. Neony znajdują się obecnie na 

Fot. 22 . Neony na terenie Soho Factory w Warszawie.

                                                 
54 Informacje ze strony Muzeum Neonów: 
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fabryki motocykli i skuterów i zakładów optycznych, a przez ostatnie lata stał 

. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Ilona Karwi

a na stałe w Londynie, która podczas jednej ze swoich wizyt w Warszawie zwróciła 

ce i coraz szybciej znikające neony. Początkowo kolekcja liczyła 20 obiektów. 

Obecnie ich liczba wzrosła do ponad 100 (blisko 1000 liter). Muzeum zgromadziło wiele kultowych 

warszawskich neonów, takich jak Berlin, Restauracja Ambasador, Restauracja Szanghaj

Kawiarnia Jaś i Małgosia. Część napisów znajduje się

jest rozmieszczona na fasadach budynków na terenie SOHO – jest to neon Warszawa Wschodnia

. Muzeum nie tylko konserwuje i odnawia zabytkowe neony. Prowadzi tak

historię dawnych obiektów, aby przybliżyć widzom czasy 

poszczególnych napisów. Zebrany materiał pozwolił na wydanie dwóch publikacji 

old War Neon, które rozbudziły w społeczeństwie świadomo

neonowego dziedzictwa. Co istotne, muzeum podejmuje tak

intensywne działania na rzecz ochrony neonów w ich „naturalnym środowisku

ków. Muzeum objęło swoją opieką dwa warszawskie neony 

 przy ul. Nowolipki. Dba także o to, aby 

przestrzeni miejskiej. Jeśli nie jest to możliwe, dopasowuje je do 

dzy innymi w przypadku neonów: Jubiler, Warszawa Wschodnia

ą ę obecnie na ścianach budynków na terenie Soho Factory

Fot. 22 . Neony na terenie Soho Factory w Warszawie.

Informacje ze strony Muzeum Neonów: http://www.neonmuzeum.org/pages/kolekcja.html.

zakładów optycznych, a przez ostatnie lata stał 

Karwińska, fotografka 

a podczas jednej ze swoich wizyt w Warszawie zwróciła 

tkowo kolekcja liczyła 20 obiektów. 

Obecnie ich liczba wzrosła do ponad 100 (blisko 1000 liter). Muzeum zgromadziło wiele kultowych 

estauracja Szanghaj, Kino 

znajduje się wewnątrz hali, część 

Warszawa Wschodnia i 

ia zabytkowe neony. Prowadzi także działalność 

ż ć widzom czasy świetności 

poszczególnych napisów. Zebrany materiał pozwolił na wydanie dwóch publikacji Warszawa. 

twie świadomość problemu, 

muzeum podejmuje także 

środowisku”, czyli na 

 dwa warszawskie neony - Syrenka przy ul. 

e o to, aby obiekty wracały do 

 nowej lokalizacji. Tak 

Warszawa Wschodnia czy Jaś i 

cianach budynków na terenie Soho Factory54. 

Fot. 22 . Neony na terenie Soho Factory w Warszawie. 

. 
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Warszawskie Muzeum Neonów jest więc nie tylko muzeum. Można je śmiało określić 

mianem „neonowego pogotowia”, które nie tylko lokalizuje zagrożone neony, ale we współpracy z 

firmą „Reklama”, dba o to, aby odzyskały swój dawny blask i znalazły bezpieczne miejsce. Wciąż 

jednak większość odrestaurowanych napisów pozostaje w hali muzeum i tylko nieliczne wracają na 

fasady budynków, gdzie prezentują się najlepiej. Ekspozycja reklam świetlnych wewnątrz 

pomieszczenia jest niewątpliwie problematyczna. Neony ze swojej istoty przeznaczone są do 

oglądania z odpowiedniej odległości na tle otwartej, miejskiej przestrzeni. Z przyczyn praktycznych, 

w muzeum pozostają stłoczone na względnie niewielkiej przestrzeni. Wielkie blokowe litery, 

ustawione na ziemi jedne obok drugich sprawiają, że neony tracą całą swoją lekkość i prezencję. 

Nieuniknionym staje się więc, że muzeum neonów przypomina swoim charakterem skansen, 

sztucznie stworzone miejsce, które bardziej niż odzwierciedla, kreuje rzeczywistość. Lecz tak, jak 

w przypadku obiektów zamkniętych w skansenach, tak w przypadku neonów w muzeum, bardzo 

często jest to jedyna forma ochrony, jaką można objąć cenne dziedzictwo kulturowe i uchronić je 

przez całkowitym zniknięciem. Zaprezentowane do tej pory informacje i przykłady jasno pokazują, 

że ochrona neonów jest procesem bardzo problematycznym i nieskodyfikowanym. Dlatego też, 

każde działanie, którego celem jest konserwacja, ochrona i udostępnienie ich społeczeństwu, 

powinno być traktowane z entuzjazmem i zrozumieniem trudnych warunków, jakie temu procesowi 

towarzyszą. 
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Rozdział 5. Neony w dniu dzisiejszym – inicjatywy, festiwale, działania artystyczne 

 Neony powróciły do łask. Moda na nie trwa już od kilku dobrych lat, a efektem jest nie 

tylko odrestaurowanie i przywrócenie do życia wielu z nich, ale także coraz większe 

zainteresowanie. Los wielu reklam świetlnych został odmieniony za sprawą społecznych inicjatyw, 

które uchroniły od nieodwracalnego zniszczenia nie jeden neon. Co warte uwagi, podjętym 

działaniom, towarzyszą także wykłady specjalistów, publiczne dyskusje i pokazy starych kronik 

filmowych lub archiwalnych zdjęć. Dzięki temu współczesna, młoda publiczność może zapoznać 

się z urokiem dawnych neonów, ale przede wszystkim dowiedzieć się o istnieniu tak ważnego i tak 

bogatego dziedzictwa kultury, jakim są polskie reklamy świetlne z czasów PRL-u. Niewątpliwie, w 

dotarciu do świadomości społeczeństwa pomagają także liczne publikacje, które w profesjonalny, 

ale przystępny sposób zbierają i prezentują zarówno te stare i zniszczone, jak i dopiero co 

odnowione neony. Warto tutaj przywołać trzy albumy Ilony Karwińskiej: Warszawa. Polski neon, 

Polish cold war neon oraz Warszawa. Neon, które pokazują niesamowitą różnorodność nie tylko 

warszawskich neonów. Temat neonowych reklam przedostał się także do kinematografii. W 2009 r. 

Anna Brzezińska-Czerska wyreżyserowała film Neonowiec, który opowiada historię Stanisława 

Paradowskiego, najstarszego pracownika warszawskiej firmy „Reklama”. Neonowiec to dokument, 

który opowiada o takich kultowych neonach jak Siatkarka, Jubiler czy Emilia. Siłą tego filmu jest 

to, że o neonach mówi sam ich wykonawca, wieloletni pracownik, który żył w czasach neonizacji 

Warszawy i jest żywym łącznikiem pomiędzy historią a teraźniejszością. Na uwagę zasługuje także 

druga produkcja – film Erica Bednarskiego Neon z 2014 r., który pokazuje neony jako element 

dawnych układów urbanistycznych miasta; reklamy, które zaczerpnięto z zachodniego, 

kapitalistycznego świata i bezkrytycznie przeniesiono do socjalistycznej, szarej rzeczywistości. 

Przedstawiony przez reżysera dysonans bardzo dobrze oddaje aurę, która towarzyszyła polskim 

reklamom świetlnym. Neony, które miały przenosić ludzi w upragniony świat Zachodu, tak 

naprawdę brutalnie wyostrzały różnice, pomiędzy marzeniami a realiami55. Właśnie ten aspekt jest 

odpowiedzialny za bardzo niski status neonów i złą sławę, która towarzyszyła im przez wiele, wiele 

lat, nawet po upadku komunizmu w Polsce. Film też pokazuje, że neony rzeczywiście przeżywają 

swój renesans. Świadczy o tym bardzo duże zainteresowanie historyków sztuki, fotografów, 

reporterów i specjalistów od designu, którzy z dawnych reklam świetlnych czerpią inspirację do 

                                                 
55 Cytat z filmu Neon, E. Bednarski (00:04:48), wypowiedź Davida Crowley’a: „Niewielu ludzi w Polsce chciałoby 

wróci ć do 50-tych czy 60-tych lat. Oczywiście, niektórzy mają dobre wspomnienia, czują nostalgię do starych 
czasów. Ale każdy wie, jaka była wtedy sytuacja polityczna. Mało kto chciałby się ponownie w niej znaleźć. A 
jednocześnie ludzie są dziś zafascynowani neonem, jednym z symptomów tej ery. Może trudno jest pogodzić te dwa 
poglądy. Ale myślę, że jest to moment, kiedy ludzie spoglądają w przeszłość i starają się wydobyć z tej trudnej, 40-
letniej historii, pozytywne elementy i wartości. I bez wątpienia, osiągnięcia artystów i projektantów, między innymi 
w dziedzinie neonów, można zaliczyć do sukcesów tamtej epoki”. 
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swoich projektów. 

 Wszystkie opisane do tej pory wydarzenia i inicjatywy sprawiły, 

rozgościły się w naszej kulturze. I cho

scenie kulturalnej, warto przywołać

wyrastają na gruncie tych z czasów PRL

 W 2010 r. bardzo ciekawy pr

zaprezentowała Marysia Rybicka. Artystka,  która  zafascynowana jest histori

lat 60.-80., postanowiła uwieczni
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Fot. 23. Zdjęcie Warszawy z lat 60. 

Fot. 24.Zdjęcie Warszawy z lat 60.  

Wszystkie opisane do tej pory wydarzenia i inicjatywy sprawiły, ż

 w naszej kulturze. I choć nie sposób tu opisać wszystkiego, co dzieje si

scenie kulturalnej, warto przywołać choć kilka przykładów, aby pokazać, jak zupełnie nowe neony 

 na gruncie tych z czasów PRL-u. 

W 2010 r. bardzo ciekawy projekt w łódzkiej klubokawiarni 

zaprezentowała Marysia Rybicka. Artystka,  która  zafascynowana jest historią

80., postanowiła uwiecznić jeszcze istniejące w Łodzi neony i za pomoc

Wszystkie opisane do tej pory wydarzenia i inicjatywy sprawiły, że neony na dobre 

 wszystkiego, co dzieje się na polskiej 

ć, jak zupełnie nowe neony 

ojekt w łódzkiej klubokawiarni Owoce i Warzywa 

zaprezentowała Marysia Rybicka. Artystka,  która  zafascynowana jest historią Łodzi oraz estetyką 

ce w Łodzi neony i za pomocą techniki 
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komputerowej, przywrócić im dawny blask. M. Rybicka wyko

komputerowej i na bazie współczesnych zdj

Wernisaż pozwolił nie tylko zwrócić

zdawało sobie sprawy, ale ujrzeć je w taki

lat temu - w pełnym blasku i kolorze. Wernisa

spotkań i wykładów, wśród których nale

legendą grafiki reklamowej w Łodzi, autorem projektów typograficznych i graficznych dla 

niezliczonej liczby neonów i murali reklamowych, które potem w wi

1962 do 1993 roku57. Był autorem kultowych reklam

Grand Hotelu, Fali czy Trzech Koron

Fot. 25. Łódzki neon o

 Ważną inicjatywą, o której nale

Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival

zaprezentowanie zarówno mieszka

przestrzeń miejska odmieniona tylko 

zmienia zupełnie oblicze miasta: „u

dynamiczną grą świateł, a przede wszystkim 

Podczas pierwszej edycji, poza takimi wydarzeni

video, do współpracy zaproszono tak

każde w postaci neonu. Były to: 

                                                 
56 B. Stępień, Łódzkie neony. Zapomniane perły wzornictwa PRL
57 Informacje o wystawie: http://lodz-art.eu/wydarzenia/owoce_neony
58 Oficjalna strona Festiwalu: http://lightmovefestival.pl
59 http://lightmovefestival.pl/o-festiwalu/
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ć im dawny blask. M. Rybicka wykorzystała mo

komputerowej i na bazie współczesnych zdjęć neonów, stworzyła ich świecą

 pozwolił nie tylko zwrócić uwagę na neony, z których istnienia pewnie wielu w ogóle nie 

zdawało sobie sprawy, ale ujrzeć je w taki sposób, w jaki oglądali je mieszkań

w pełnym blasku i kolorze. Wernisaż artystki stał się jednocześnie pretekstem do serii 

śród których należy wymienić spotkanie z Ryszardem Macharowskim, 

ki reklamowej w Łodzi, autorem projektów typograficznych i graficznych dla 

niezliczonej liczby neonów i murali reklamowych, które potem w większoś

. Był autorem kultowych reklam świetlnych: Uniwersalu

Trzech Koron w Pabianicach. 

. Łódzki neon ożywiony przez Marysię Rybicką. 

ą, o której należy wspomnieć w tym miejscu jest, łódzki „Festiwal 

wiatła” Light. Move. Festival58. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim 

zaprezentowanie zarówno mieszkańcom, jak i turystom nowych wartości, jakie niesie za sob

 miejska odmieniona tylko przy pomocy światła. Od 2011 r. festiw

ia zupełnie oblicze miasta: „ulice, place i parki budzą się rozświetlone feeri

wiateł, a przede wszystkim – czarują widza skrywanym za dnia blaskiem”

Podczas pierwszej edycji, poza takimi wydarzeniami jak: iluminacje, mapping 3D

acy zaproszono także polskich artystów, którzy wykonali trzy oddzielne dzieła, 

de w postaci neonu. Były to: Tęcza Agnieszki Chojnackiej (instalacja na ulicy Traugutta), 

Łódzkie neony. Zapomniane perły wzornictwa PRL-u, s. 29. 
art.eu/wydarzenia/owoce_neony. 

http://lightmovefestival.pl. 
festiwalu/. 

rzystała możliwość grafiki 

świecące odpowiedniki56. 

 na neony, z których istnienia pewnie wielu w ogóle nie 

dali je mieszkańcy Łodzi kilkadziesiąt 

śnie pretekstem do serii 

 spotkanie z Ryszardem Macharowskim, 

ki reklamowej w Łodzi, autorem projektów typograficznych i graficznych dla 

ększości sam realizował od 

Uniwersalu, Gąski Balbinki, 

 w tym miejscu jest, łódzki „Festiwal 

zenia jest przede wszystkim 

ści, jakie niesie za sobą 

iwal na trzy dni w roku 

świetlone feerią barw, ożywają 

 widza skrywanym za dnia blaskiem”59. 

ami jak: iluminacje, mapping 3D czy projekcje 

e polskich artystów, którzy wykonali trzy oddzielne dzieła, 

(instalacja na ulicy Traugutta), 

47:9059165190



46 
 

Złudzenie Kamila Kuskowskiego (instalacja na ulicy Sienkiewicza w podwórku STAREJ 

SZWALNI) oraz Rudowłosa-Hommage a Strzemiński Agnieszki Nataszy Splewińskiej (instalacja na 

Pasażu Schillera). Za wykonanie zaprezentowanych neonów odpowiedzialna była, wspomniana już 

w tej pracy, firma Kapilar60. Nowe neony, jak mówią organizatorzy Festiwalu, miały nawiązywać 

do dawnej estetyki reklam świetlnych z lat 60. Choć Festiwal niewątpliwie przyczynił się do 

przywrócenia pamięci o neonach i stworzenia trzech, nowych, zupełnie unikatowych dzieł, należy 

zaznaczyć, że działania te zakończyły się wraz z trwaniem festiwalu, a los nowych neonów bardzo 

szybko stał się zagrożony. Zabrakło osoby odpowiedzialnej za troskę i konserwację dzieł artystów, 

w wyniku czego już w 2014 r. konieczne było powołanie akcji, której celem było nie tylko ponowne 

zapalenie, ale także uratowanie Tęczy przed całkowitym zniszczeniem i trafieniem na śmietnik61. 

 W historii nowych neonów zapisała się także wystawa Zapal się w warszawskiej Królikarni 

zorganizowana przez Fundację Bęc Zmiana. Cel projektu nie był bezpośrednio z neonami związany, 

a jednak to one odegrały tam główną rolę. Wystawa wiązała się z projektem „Synchronizacja”, 

której tematem są przestrzenie wspólne i tworzące się wokół nich wspólnoty. Autorzy projektu oraz 

samej wystawy wzięli pod lupę miasto jako przestrzeń balansującą pomiędzy przestrzeniami 

wspólnymi, a tworzącymi się, zamkniętymi enklawami. Na wystawie znalazły się aż cztery 

neonowe instalacje, bo chyba nic tak dobrze nie wpisuje się w pojęcie wspólnej przestrzeni jak 

dawne warszawskie neony, które zawojowały miasto na wiele długich lat. 

                                                 
60 Więcej na temat wydarzenia: http://www.kapilar.pl/Aktualno%C5%9Bci/22/pl/. 
61 Więcej o wydarzeniu: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1119992,neony-przygotowane-na-festiwal-swiatla-

czekaja-na-ratunek,id,t.html. 
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 Pierwszy z zaprezentowanych obiektów to neon przygotowany przez architektów Natali

Romik i Sebastiana Kucharuka, którzy wykorzystali litery ze starego dworcowego neonu Warszawa 

Gdańska. Z jego pierwotnej wersji przetrwały tylko trzy pierwsze litery 

wokół instalacji, ma być komentarzem do tocz

obiektem, również historycznym, jest ne

Jabłońska znalazła w podbydgoskiej wsi na teren
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Fot. 26. Neon WAR. 

Fot. 27. Neon Lenistwo. 

Pierwszy z zaprezentowanych obiektów to neon przygotowany przez architektów Natali

Romik i Sebastiana Kucharuka, którzy wykorzystali litery ze starego dworcowego neonu Warszawa 

ska. Z jego pierwotnej wersji przetrwały tylko trzy pierwsze litery WAR. R

ć komentarzem do toczącej się w mieście walki o przestrze

 historycznym, jest neon pochodzący z lat 70. Nowe Życie, który artystka El

ska znalazła w podbydgoskiej wsi na terenie spółdzielni rolniczej. Kolejna praca nale

Pierwszy z zaprezentowanych obiektów to neon przygotowany przez architektów Natalię 

Romik i Sebastiana Kucharuka, którzy wykorzystali litery ze starego dworcowego neonu Warszawa 

. Reszta, porozrzucana 

cie walki o przestrzeń. Drugim 

, który artystka Elżbieta 

ie spółdzielni rolniczej. Kolejna praca należy do 
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Szymona Kobylarza. W swoim Lenistwie wykorzystał resztki szyldów i neonowych napisów, a 

luźny i swobodny układ elementów to apel o prawo do wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. 

Ostatnia praca Inherentne światło Huberta Czerepoka wizualizuje za pomocą neonowych rurek 

badania prof. Tekina Dereliego. Dotyczyły one pojęcia supersymetrii, która w fizyce jest propozycją 

nowego, innego niż dobrze znana symetria czasoprzestrzenna, opisu relacji fizycznych. Neon staje 

się metaforą niewidocznego, choć nieustannie ścierającego się układu miejskich sił62. Razem 

zaprezentowane neony stały się swego rodzaju spoiwem, które łączy dawną, starą Warszawę z lat 

60., 70., z tą obecną. I choć minęło ponad 50 lat, neony pozostają nadal żywe, a ich wydźwięk, choć  

zupełnie inny, niż w czasach PRL-owskich reklam świetlnych, jest niezmiennie trafnym 

komentarzem do panującej rzeczywistości. 

 Ciekawym i nieco odmiennym od dotychczas opisywanych projektów jest Dolce Luce. 

Celem firmy jest pozyskiwanie starych reklam świetlnych i dawanie im drugiej szansy.  Jak sami 

piszą: „(…) dajemy neonom nowe przewody i zasilacze, czyścimy elektrody, osadzamy w nowym 

kontekście i na dalszą drogę wyposażamy w domniemaną historię, domniemaną - bo dziś nie 

sposób odtworzyć prawdziwych historii pojedynczych liter, kluczy wiolinowych, kaktusów i 

skrzyżowanych pistoletów”63. Działania Dolce Luce skierowane zostały więc tam, gdzie większość 

firm prawdopodobnie rozłożyłaby bezradnie ręce. Wydaje się bowiem, że zdekompletowanego 

neonu, po którym zostały jedynie pojedyncze litery, już nic nie uratuje, zwłaszcza, gdy nie 

zachowały się żadne archiwalne zdjęcia pozwalające na rekonstrukcję brakujących części. Okazuje 

się jednak, że dobry pomysł może uratować i takie, zdawałoby się, martwe już neony. Dzięki firmie, 

pojedyncze litery czy znaki graficzne, po odnowieniu zyskują nowy blask stając się unikatowymi, 

wyjątkowymi obiektami. Nowe neony przybierają formę dzieła sztuki, które można zakupić od 

firmy Dolce Luce. O profesjonalnym podejściu do neonów świadczy nie tylko to, że ich wykonanie 

i wszelkie instalacje znajdują się na najwyższym poziomie. Kupujący dostaje wraz z umową także 

odpowiednią instrukcję, która informuje w jaki sposób należy się obchodzić z neonem i czego pod 

żadnym pozorem nie można robić. I choć działania Dolce Luce nie wpisują się w sztampową 

praktykę konserwatorską czy restauracyjną, wydają się być ciekawą alternatywą w sytuacji, gdy 

odnaleziony neon nie ma żadnych szans na powrót do swojej oryginalnej formy i pierwotnej 

lokalizacji. 

                                                 
62Informacje o wystawie: 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,72776,16447295,Zapal_sie__Wystawa_neonow_w_Krolikarni.html. 
63 Oficjalna strona firmy: http://www.dolceluce.org/index.php. 
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Fot. 28. Neon stworzony przez firmę Dolce Luce.  

Fot. 29. Neon stworzony przez firmę Dolce Luce. 
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Zakończenie 

 Historia neonów od samego początku była skomplikowana. Kolorowe, pełne blasku reklamy 

miały być dowodem na światowy charakter polskich miast. Miały zaświadczyć o tym, że choć 

mieszkamy na Wschodzie, to myślami i sercem jesteśmy już na upragnionym Zachodzie. Neonowe 

napisy, które reklamowały produkty i usługi niedostępne dla przeciętnego obywatela, z jednej 

strony ubarwiały szare i przygnębiające oblicza miast, z drugiej – brutalnie raziły swoją 

niedorzecznością i Kafkowskim absurdem. Ich technologiczna zawodność i niedopracowanie, 

obnażały jednocześnie kulawe mechanizmy władzy, która tworząc iluzję doskonałego systemu, 

ukrywała totalitaryzm i brutalność stosowaną wobec swoich obywateli. Nie powinno więc dziwić, 

że nawet wiele lat po upadku komunizmu w Polsce, neony tkwiły niejako na marginesie naszych 

miast, jako niechciane dziedzictwo. Kojarzyły się z tym wszystkim, o czym społeczeństwo bardzo 

chciało zapomnieć. Przywracanie do życia martwych neonów, było niczym wywoływanie 

uśpionych demonów, z którymi wreszcie udało się pożegnać. I tak z każdym rokiem coraz więcej 

neonów znikało z mapy Warszawy, Krakowa czy Wrocławia. Musiało upłynąć wiele długich lat, 

aby społeczeństwo oswoiło się z tym, co działo się w PRL-u i nabrało dystansu – spojrzało nieco 

bardziej obiektywnie na historię, która choć przyniosła wiele złego, stworzyła także niepowtarzalną 

kulturę i estetykę, które zasługują na pamięć i ochronę. Z czasem mieszkańcy swoich miast zaczęli 

zauważać, jakby niewidoczne do tej pory, popękane szklane rurki, brakujące litery, zdewastowane 

podkłady. Sentyment i powrót do wspomnień z czasów dzieciństwa czy młodości rozpalił w 

ludziach pragnienie uratowania tych neonów, którym udało się przetrwać do naszych czasów. 

Reklamy świetlne przestały być już upiornymi duchami z przeszłości. Dla wielu stały się portalem 

do epoki, która nie kojarzy się już teraz z reżimem, lecz z najnowszymi filmami w kinie Wilda, z 

zakupami w sklepie sportowym, na dachu którego podrzucała piłkę Siatkarka czy sklepem 

zabawkowym, do którego wejścia strzegła Gąska Balbinka. I choć neonami zajmują się przede 

wszystkim osoby prywatne, a nie urzędy państwowe czy konserwatorzy zabytków, tendencja, która 

panuje od kilku lat wokół dawnych reklam świetlnych jest zadowalająca. Z pewnością brak 

skodyfikowanych przepisów i bardzo małe zainteresowanie ze strony urzędów konserwatorskich 

działają na niekorzyść. Z drugiej strony należy przyznać, że pewna swoboda w działaniu z 

pewnością uratowała niejeden neon, który w oczekiwaniu na przejście wszystkich szczebli 

postępowania urzędowego, trafiłby bezpowrotnie na złomowisko. 

 Panujące od kilku lat inicjatywy ratujące neony, nie tracą na sile. Można żywić więc 

nadzieję, że troska o neonowe dziedzictwo nie jest jedynie szybko przemijającą modą, a trwałym 

kierunkiem w dziedzinie ochrony. Trwałym, ponieważ jego źródło znajduje się w świadomości 

ludzi: 
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„Ludzie mają emocjonalny, często nostalgiczny stosunek do neonów. Nie tylko w 

Warszawie, ale w całej Polsce są grupy, działające na rzecz zachowania 

neonów. Starają się je ratować, pokazać innym i dowiedzieć się jak najwięcej o 

ich przeszłości. To coś w rodzaju zakochania się w neonach jako formie 

przekazu. Nie sądzę, żeby to kiedykolwiek przeminęło”64. 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
64 Ilona Karwińska, cytat z filmu Neon, E. Bednarski, 00:48:15. 
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