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i WBP w Łodzi.

Autor i Wydawca pragną podziękować wszystkim osobom i instytucjom, 
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Autor i Wydawca dołożyli wszelkich starań, by dotrzeć do wszystkich 
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w książce. Osoby, których nie udało nam się ustalić, prosimy o kontakt 
z wydawnictwem. 

Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy  
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów 

naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać 
i rozbudzać zamiłowanie mieszkańców swymi „małymi ojczyznami”.

Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek 
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów 

mających pomysły na książki związane z miastami, regionami 
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także 
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4 ŁÓDZKIE NEONY Wstęp/Podziękowania

W czasach Polski Ludowej istotnym elementem wystroju ulic Łodzi były neony, które znajdowały się niemalże nad 
każdym sklepem, instytucją czy zakładem pracy. O ich praktycznym zastosowaniu w realiach gospodarki planowej 
powiedziano wiele; do końca lat 70. XX w. najczęściej uważano, że promują towary i usługi niepotrzebujące 
reklamy. Natomiast w latach 80. mówiono, że „wygłodniały” rynek tak czy owak wchłonie każdą ilość towaru. 
Pozostawiając na uboczu dyskusje gospodarczo-ideologiczne, należy odnotować fakt, że reklama neonowa 
charakteryzowała się wysokim poziomem wzornictwa. Dzięki stosowaniu różnych krojów pisma, były to realizacje 
estetyczne i ciekawe, a zaproponowane przez projektantów neonowe grafiki zapadły głęboko w pamięć łodzian, 
zyskując niekiedy status kultowych, nawet długo po likwidacji. Sukcesu neonizacji upatrywać należy w wysokich 
kompetencjach projektantów reklam neonowych oraz kunszcie osób je wykonujących. Dzięki nim w latach PRL-u 
na ulicach Łodzi – zwłaszcza Piotrkowskiej – można było oglądać prawdziwe świetlne spektakle. I choć neony nie 
zawsze realizowano z poszanowaniem architektury, to na wiele lat, podobnie jak reklamy malowane na ścianach 
budynków, stały się wyznacznikiem estetyki i wzornictwa przemysłowego, do dziś wzbudzając zainteresowanie 
młodych adeptów sztuki użytkowej i designu.

WSTĘP

PODZIĘKOWANIA 
Za p          omoc w przygotowaniu publikacji pragnę podziękować: senatorowi Ryszardowi Bonisławskiemu za zdopingowanie 

mnie do napisania tej książki i za dostarczenie cennych materiałów; Łukaszowi Stefańczykowi za udostępnienie 

rewelacyjnych zdjęć wykonanych przez autorów z zagranicy; Ryszardowi Macharowskiemu, Sławomirowi Arabskiemu 

i Lechosławowi Frankowskiemu za długie godziny rozmów o dawnych neonach i o tym, jak je projektowano oraz tworzono; 

Łukaszowi Frankowskiemu z firmy Kapilar za cenne informacje i kultywowanie tradycji produkcji neonów; dyrekcji 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za bezpłatne udostępnienie zdjęć łódzkich 

neonów; Zarządowi Stowarzyszenia Topografie za możliwość użycia fotografii z portalu Miastograf.pl; 

Archiwum Państwowemu w Łodzi, Stefanowi i Zofii Sztromajerom, Tomaszowi Snopkiewiczowi, Oldze Maroszek, 

Andrzejowi Sicińskiemu, Robertowi Wronieckiemu, Edwardowi Kocińskiemu oraz Michałowi Kędzierskiemu 

i Radomirowi Dziubichowi (firma Pociąg do Łodzi) za udostępnienie zdjęć; Przemysławowi Armackiemu za przesłanie 

wielu wycinków prasowych; Marysi Rybickiej za jej „ożywione” neony; Urzędowi Miasta Łodzi za możliwość dostępu 

do dokumentacji zgromadzonej w archiwum Departamentu Obsługi i Administracji oraz p. Grzegorzowi Rudnickiemu 

za wielką  pomoc przy jej opracowaniu; Muzeum Neonów w Warszawie za udostępnienie materiałów oraz żonie 

– Katarzynie Gębickiej-Stępień – za wielotorowe wsparcie.  Bartosz Stępień



W powojennej sytuacji gospodarczo-politycznej Polski 

wszystko zostało podporządkowane gospodarce planowej, 

sterowanej centralnie i obliczonej na równomierne i spra-

wiedliwe zaspakajanie potrzeb mieszkańców kraju. W tej 

sytuacji reklama jako taka zasadniczo nie miała racji bytu 

i nie widziano możliwości powrotu chociażby do wzorców 

z czasów międzywojnia. Szybko jednak stworzono pojęcie 

reklamy socjalistycznej, przez którą rozumiano planową 

działalność polegającą na aktywnym informowaniu konsu-

menta – za pomocą wszelkich form i środków przekazywania 

wiadomości – w celu spowodowania racjonalnego wyboru

i kupna towarów oraz usług zgodnie z jego interesem i in-

teresem gospodarki socjalistycznej1. Informacyjne oddzia-

ływanie reklamy miały cechować: siła motywacji oraz war-

tości edukacyjne. Reklamie socjalistycznej, nastawionej na 

rzetelne i obiektywne informowanie potencjalnego nabywcy 

o danym produkcie, przeciwstawiano reklamę kapitalistycz-

ną, która miała na celu zdezorientowanie odbiorcy, wymu-

szenie spożycia, stwarzanie fikcyjnych potrzeb konsumpcyj-

nych oraz wytworzenie wrażenia przedwczesnego „zużycia 

moralnego” danego wyrobu, czyli sugestię dezaktualizacji 

danego produktu na skutek przedawnienia jego walorów 

prestiżowych, a nie użytkowych. Ponadto reklama socjali-

styczna miała służyć handlowi oraz społeczeństwu w zaspa-

kajaniu jego potrzeb, jednocześnie wyrabiając odpowiednie 

nawyki konsumpcyjne. Natomiast reklama kapitalistyczna 

służyła przedsiębiorcom wyłącznie w celu mnożenia ich zy-

sków oraz cechowała się aspołecznością, wychowując indy-

widualistów myślących jedynie o sobie. 

O ile cele i zadania reklamy socjalistycznej i kapitali-

stycznej były różne, to środki i metody techniczne pozostały 

w wielu aspektach takie same2. Wedle tych teorii można było 

wykorzystywać zachodnie zdobycze techniki reklamowej, 

jednak należało robić to z zachowaniem dozy krytycyzmu. 

Samo wytwarzanie reklam powierzono odpowiednio wy-

kształconym specjalistom zrzeszonym w spółdzielniach lub 

pracującym w państwowych przedsiębiorstwach, dając tym 

samym zielone światło rozwojowi tego przemysłu. Nie re-

klamowano firmy czy przedsiębiorstwa produkującego dany 

towar, ale sam produkt opatrzony adresem lub nazwą sklepu, 

gdzie można było go nabyć. Wychodzono bowiem z założe-

nia, że dla klienta nie jest istotne, kto produkuje daną rzecz, 

lecz gdzie ją można kupić. Wobec powyższego stwierdza-

no, że każda reklama towaru w ustroju socjalistycznym była 

aktem propagandy politycznej mówiącej językiem prostym 

i przemawiającej do świadomości mas.

REKLAMA W SŁUŻBIE NARODU

Neony w Łodzi pojawiły się na długo przed czasem PRL-u. Najwięcej znajdowało się ich na ul. Piotrkowskiej, 
np. nad wejściami do sklepu firmowego zakładów E. Wedel, kina Casino (z lewej strony kadru, nr 67), 
kina Grand czy redakcji „Głosu Porannego” (z prawej strony, odpowiednio nr. 72 i 70), lata międzywojenne
Fot. Włodzimierz Pfeiffer, ze zbiorów APŁ
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Reklama w służbie narodu

Z wielkiego znaczenia reklamy świetlnej zdawano so-

bie sprawę również w czasach gospodarki socjalistycz-

nej, światło bowiem przyciągało wzrok i jak nic inne-

go działało sugestywnie na odbiorców. Jedyny problem 

stanowiło mniejsze oddziaływanie tego środka reklamy 

w dzień, ale i z tym sobie radzono. W połowie lat 50. 

XX w. wyróżniano następujące środki reklamy świetlnej: 

świecące, prześwietleniowe i projekcyjne3. Do pierwszej 

grupy zaliczono żarówki i neony; do drugiej – podświe-

tlone od wewnątrz gabloty ze szklanymi ścianami, na 

których umieszczano plakat lub malowano napisy (pro-

toplasta dzisiejszych citylightów); do trzeciej natomiast 

wyświetlane filmy albo statyczne obrazy reklamowe na 

ścianach lub innych odpowiednio przygotowanych no-

śnikach. Największą popularność zyskały neony, z racji 

stosunkowo niewielkiego kosztu wytworzenia i eksplo-

atacji. Z powodu niskiego poboru energii elektrycznej 

zdeklasowały one w swojej grupie żarówki.  

Zanim reklamę świetlną zdominowały neony, 
w podkładach literowych umieszczano rzędy żarówek. 
Zdjęcie sugeruje, że zapalały się one i gasły cyklicznie, 
co dawało złudzenie ruchu. Kinoteatr Luna znajdował się 
w budynku przy ul. Tuwima 1/3 (dawniej ul. Przejazd), 
lata międzywojenne  
Fot. z archiwum APŁ

Fotografia przedstawia różne rozwiązania w dziedzinie oprawy witryn sklepowych: z lewej strony widoczne szyldy 
malowane na szybie, pośrodku neon wewnętrzny, z prawej strony zaś kaseton nad oknem wystawowym. Jednocześnie każdy 
szyld prezentuje inne rozwiązanie charakterystyczne dla danego rodzaju reklamy świetlnej, kolejno: użycie światła z wnętrza, 
własne światło rury neonowej oraz podświetlenie, ul. Piotrkowska róg ul. Roosevelta, początek lat 60. XX w.
Fot. z archiwum WBP w Łodzi
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  Neon to rura jarzeniowa, czyli lampa wyładowcza, pra-

cująca przy wysokim napięciu, wypełniona gazami szla-

chetnymi i ewentualnie parami metali pod niskim ciśnie-

niem. Te reklamy świetlne wykonuje się w postaci długich 

rur szklanych, często wewnątrz pokrytych warstwą lumino-

foru; na obu końcach rury wmontowane są elektrody. Świe-

cenie rur jarzeniowych wywołują zjawiska elektrolumine-

scencji oraz fluorescencji. Pierwsze z nich, podstawowe 

dla istoty działania neonu, to luminescencja spowodowana 

wyładowaniem elektrycznym (jarzeniowym) w gazach pod 

niskim ciśnieniem. Fluorescencja jest natomiast zjawiskiem 

wtórnym (i opcjonalnym), polegającym na świeceniu sub-

stancji zwanej luminoforem pod wpływem światła ultrafio-

letowego powstającego równolegle ze światłem widzialnym 

podczas jarzenia się gazu w rurze. Aby przełożyć powyższe 

zjawiska fizykochemiczne na język praktyki, należy sobie 

uświadomić, że gama kolorów dostępnych jedynie w wy-

niku elektroluminescencji gazów jest dosyć uboga. Gazy 

szlachetne używane do wypełniania rur neonowych świecą 

w następujących kolorach: neon na czerwono, hel na biało 

(biało-różowo), krypton na biało, ksenon na fioletowo, a ar-

gon na niebiesko. Co więcej, przezroczyste rurki tworzące 

napis, w dzień są praktycznie niewidoczne. Aby zwiększyć 

liczbę kolorów w reklamie neonowej, zaczęto stosować bar-

wione rurki, mieszaniny gazów szlachetnych, dodatek do 

samych gazów w postaci oparów rtęci lub wreszcie lumi-

nofory, którymi pokrywano wewnętrzne ścianki rur szkla-

nych. W zależności od zastosowanego koloru barwionego 

szkła, można było nieco zmodyfikować świecenie danego 

gazu, np. neon w rurce czerwonej miał barwę ciemnoczer-

woną, a w czerwonej opalowej (mlecznej) – jasnoczerwo-

ną. Hel natomiast w rurce żółtej miał barwę żółtą, ale jego 

słabe światło żarzenia uniemożliwiało zastosowanie innych 

kolorów rur (neon byłby zbyt ciemny, np. w rurze barwio-

nej na niebiesko). Zastosowanie oparów rtęci jako dodatku 

do gazu szlachetnego, zwiększało intensywność koloru, ale 

nie w każdym przypadku. Mieszanie ze sobą gazów rów-

nież nie dawało spektakularnych efektów, przejawiając się 

jedynie zmianą odcienia podstawowego koloru świecenia. 

Dopiero użycie substancji zwanych luminoforami, pozwala-

ło na uzyskanie pełnego spektrum barw, jakże potrzebnego 

w przemyśle reklamowym, obejmującego także kolory pa-

stelowe oraz wszystkie inne cechujące się dużą intensywno-

ścią. Dzięki zastosowaniu różnych luminoforów i ewentual-

nie rur ze szkła barwionego, uzyskuje się ponad 30 różnych 

barw światła. W wyniku działania wspomnianego wcześniej 

zjawiska fluorescencji, wolframian sodu i wolframian wap-

nia świeci na niebiesko, krzemian kadmu i krzemian cyn-

kowo-berylowy na żółto-pomarańczowo, krzemian cynku 

na zielono, boran kadmu na czerwono, wolframian kadmu 

na żółto i halofosforan na biało. Przykładowo, rurka wy-

pełniona neonem wraz z luminoforem seledynowym dawa-

ła światło pomarańczowe; wypełniona mieszaniną neonu 

z argonem z tymże luminoforem świeciła na seledynowo, 

z innymi natomiast na jasnoniebiesko, jasnoróżowo, biało 

czy kremowo. Popularność technologii związanej z lumino-

forami opierała się na względnie niskich kosztach takiego 

wytwarzania neonów.

BUDOWA I DZIAŁANIE      NEONÓW

Współczesna tabela kolorystyki neonów pokazuje 
bogactwo barw uzyskiwanych dzięki stosowaniu 
rozmaitych kombinacji gazów świetlnych, 
luminoforów i kolorowego szkła. Próbki 101 i 102 
to przezroczyste rurki napełnione odpowiednio 
neonem i mieszaniną argonu i neonu (w stosunku 1:5), 
seria 200 – szkło kolorowe bez luminoforu, 
seria 300 – szkło przezroczyste z luminoforem, 
seria 400 – szkło kolorowe z luminoforem
Materiały firmy Kapilar
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Końcowy projekt reklamy jarzeniowej składa się 

z trzech mniejszych projektów: plastycznego, elektrycz-

nego i konstrukcyjnego. Autorami pierwszej części byli 

artyści plastycy, często zaznajomieni z procesem wy-

twarzania neonów w takim stopniu, by założenia kon-

cepcyjne bez trudu zostały wdrożone podczas kolejnych 

etapów produkcji reklamy. Następnie wykwalifikowany 

elektryk tworzył projekt połączeń między elektrodami 

i resztą aparatury sterującej neonem. Na końcu tech-

nik rozrysowywał koncepcję konstrukcji wsporczej 

i szczegóły wykonania podkładów. Neon nie powstałby 

jednak bez szklarza, którego wirtuozeria w umiejętnym 

wyginaniu rurek, decyduje o końcowym efekcie rekla-

my świetlnej. Działał on w oparciu o projekt plastyczny, 

mając na uwadze oczywiście dwa pozostałe. Projekto-

waniem reklam neonowych zajmowali się najczęściej 

absolwenci wyższych szkół plastycznych z Łodzi i in-

nych miast, zrzeszeni w rozmaitych spółdzielniach pra-

cowniczych, najczęściej o charakterze artystycznym. 

Duża część łódzkich neonów powstała w instytucjach 

takich jak: Pracownie Sztuk Plastycznych oddział Łódź, 

Usługowo-Produkcyjna Studencka Spółdzielnia Pra-

cy „Puchatek”, Doświadczalne Pracownie Plastyczne 

Związku Polskich Artystów Plastyków, czy Państwo-

we Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych „Reklama” 

w Łodzi. 

PROJEKTOWANIE NEONÓW

Szkice do projektu oprawy neonowej kina Iwanowo 
przy ul. Limanowskiego 200, lata 70. XX w. 
Rys. Sławomir Arabski

Dwa projekty neonu dla kawiarni „Baśka” w pawilonie 
w pasażu ZNP (obecnie opuszczony budynek w pasażu 
Rubinsteina). Pierwszy z nich ukazuje kolorystykę reklamy, 
drugi – miejsce i sposób instalacji. Neon zrealizowano, 
lecz jakiś czas później nazwę zmieniono na „Dziekanka”. 
Projekt w 1975 r. wykonał Sławomir Arabski we współpracy 
z Jackiem Arabskim 
Dokumentacja z archiwum Sławomira Arabskiego

Projektowanie neonów



Praca nad każdym projektem plastycznym rozpoczynała 

się od inwentaryzacji budynku, uwzględniającej dokładne 

rozmieszczenie okien, parapetów, gzymsów i innych detali 

elewacji. Na ten szczegółowy rysunek nanoszono projekt 

neonu, który musiał: zwięźle przekazywać informacje, 

być dobrze widoczny w dzień i w nocy oraz wkompono-

wywać się w otoczenie (zarówno pobliskich budynków, 

jak i innych reklam). Właśnie to mistrzowskie połączenie 

wszystkich tych aspektów przynosiło efekty w postaci naj-

bardziej udanych realizacji. Już na poziomie wstępnego 

projektu plastycznego twórca musiał dobrać odpowiednią 

wielkość napisu, właściwie zaprojektować podkłady lite-

rowe, wkomponować całość w układ architektoniczny bu-

dynku i jednocześnie dostosować styl reklamy do innych 

znajdujących się w pobliżu. Sama wielkość neonu była 

kompromisem pomiędzy długością przekazywanej treści, 

zwięzłością komunikatu, wielkością, np. okien wystawo-

wych lub wejścia, nad którym miał znajdować się neon, 

a jego proporcjami do całego budynku. Zgodnie z wymo-

gami stawianymi wówczas reklamie, napis musiał infor-

mować o istnieniu sklepu danej branży lub konkretnego 

punktu usługowego, dlatego dominowały neony z nazwą 

sklepu (np. „Sezam”) lub danej branży (np. obuwie, ryby), 

czasem opatrzone dodatkową informacją o administracyj-

nej przynależności placówki (PSS, MHD). Zapewniało to 

jasny przekaz. Dzięki temu napisy najczęściej mieściły się 

Niezrealizowany neon 
sklepu PSS Śródmieście 
o wdzięcznej nazwie 
„Czarodziejka” 
przy ul. Piotrkowskiej 33. 
Projekt autorstwa 
Romana Szybilskiego 
szczegółowo wskazuje 
kolorystykę oraz 
rozwiązania techniczne, 
1963 r.  
Z archiwum UMŁ

Projekt oprawy neonowej dla sklepu MHD „Odzież” 
przy ul. Piotrkowskiej 14 (róg ul. Rewolucji 1905 r.). 
Oprócz napisów nad oknami zaproponowano neon 
wysięgnikowy w kształcie kobiecej sylwetki, 1961 r. 
(konstrukcja ta wisi do dziś; 2014 r.) 

Z archiwum UMŁ
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w jednej linii, a ich szerokość była zwykle równa szerokości 

okna wystawowego lub drzwi wejściowych. Odpowiedni do-

bór techniki mocowania zapewniał dobrą czytelność rekla-

my w dzień – podkłady literowe stanowiły element widoczny 

w świetle dziennym, ponieważ wtedy rurki neonu były mniej 

dostrzegalne. Sama reklama nie mogła dominować czy też 

zasłaniać istotnych elementów architektonicznych budynku, 

miała podkreślać jego walory, a nie wybijać się na pierw-

szy plan, zwłaszcza w przypadku obiektów zabytkowych. 

Obostrzenia w wielkości i umiejscowieniu neonu wynikały 

również ze względów bezpieczeństwa – osoby postronne 

nie mogły mieć do niego dostępu zarówno z dołu, jak i np. 

z okna powyżej. Wreszcie projekt danej reklamy musiał 

wpisywać się w styl innych neonów na danym budynku, uli-

cy czy w okolicy. Wymagało to nie lada umiejętności, gdyż 

od każdego nowego projektu żądano oryginalności. Trzy 

teczki zawierające rysunek budynku z naniesionym wstęp-

nym projektem neonu przekazywano do zatwierdzenia in-

westorowi, wykonawcy oraz gremium odpowiedzialnemu 

za estetykę miasta. Tym ostatnim były w różnych latach: 

Wydział Budowlany Rady Narodowej, plastyk miasta lub 

Wydział Architektury Urzędu Miasta Łodzi. 

O estetyce neonu, a co za tym idzie o jego udanej reali-

zacji, decydował przede wszystkim właściwy dobór kroju 

pisma i kolorystyki. Po zatwierdzeniu wstępnej koncepcji, 

przystępowano do tworzenia projektu kolorystycznego, spo-

rządzanego w skali 1:50 lub 1:100, najczęściej na czarnym 

tle. Autorzy prześcigali się w stosowaniu coraz ciekawszych 

krojów pisma, których wzory czerpali z podręczników typo-

grafii albo tworzyli własne. Szybko okazało się, że sama rur-

ka neonowa nie daje takich możliwości w oddawaniu kroju 

pisma, jakie zapewnia podkład literowy, wiernie odwzorowu-

jący kształt danego znaku, dodatkowo zapewniając doskona-

łą widoczność reklamy w dzień. Odtąd korzystano zarówno 

z rurek, jak i podkładów, zwiększając możliwości twórczej 

ekspresji projektantów neonów. Nie zapominano jednak 

o napisach prowadzonych jednym ciągiem jak pismo odręcz-

ne (stąd określenie pisanka) i stosowano je czasem w róż-

nych realizacjach (taki krój zyskał także miano neonowego). 

Istotną kwestią była kolorystyka neonów, którą przypisywa-

no do poszczególnych branż czy zadań. Najczęściej sklepy 

mięsne otrzymywały neony w kolorze czerwonym, jubiler-

skie – fioletowym, warzywniaki – zielonym itp. Gmachy 

użyteczności publicznej zdobiły przeważnie neony w kolo-

rze niebieskim, czasami białym. Zachodziła również kore-

lacja pomiędzy rangą obiektu a krojem czcionki: szacowne 

instytucje mieniły się neonami opartymi o pismo blokowe, 

sklepy ozdabiano mniej oficjalnymi krojami, często pozwa-

lając sobie na jakiś element graficzny, a punkty kosmetycz-

ne, jubilerskie czy gastronomiczne otrzymywały lekkie neo-

ny oparte o tzw. krój odręczny. 

Kolejny etap tworzenia reklamy świetlnej stanowił ry-

sunek roboczy w skali 1:1 na papierze, w dwóch kopiach. 

Jedna trafiała do szklarza, a druga do konstruktora. Zanim 

jednak to nastąpiło, plastycy musieli przewidzieć układ 

rurek składających się na napis. Sposobów poprowadze-

nia rury neonowej na podkładzie literowym było bardzo 

wiele: można było umieścić uproszczone litery obliczone 

jedynie na oświetlanie; wiernie odtworzyć kształt danego 

znaku poprzez prowadzenie rurki po jego obrysie; dosto-

sować do wielkości neonu obwódki (mogły być podwójne 

lub potrójne). W przypadku wielkich liter (np. dachowych) 

stosowano wypełnienie z wielu rzędów poziomych rurek. 

Teoretycznie rura neonowa mogła mieć dowolną długość, 

jednak w praktyce ze względu na wytrzymałość szkła 

stosowano ograniczenie do 2 lub 2,5 m, o czym plastycy 

musieli pamiętać już podczas pierwszych etapów projek-

towania neonu. Nanosili oni ułożenie rurek o odpowied-

niej długości na rysunek roboczy, decydując jednocześnie, 

gdzie zostaną umieszczone otwory w podkładach litero-

wych będące miejscem zarówno mocowania, jak i wpustu 

końcówek rur z zatopionymi w nich elektrodami. Rysunki 

takie wymagały odpowiednio dużych metrażów – czasem 

wystarczał szeroki stół w pracowni, ale w przypadku wiel-

kich neonów dachowych należało wynająć salę gimna-

styczną w pobliskiej szkole.

Zestawienie różnych krojów pisma przygotowywano 
dla inwestora na wstępnym etapie projektowania 
neonu w celu ustalenia wyglądu przyszłej reklamy, 
lata 70. XX w.  
Rys. Sławomir Arabski


