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How are you?

„Światło, nosisz je w sobie” – śpiewała Natalia Kukulska 
w 1996 roku. Zapewne pani Natalia nie miała na my-
śli kryzysu energetycznego, który nastąpi prawie 30 lat  
od premiery jej piosenki, a jedynym ratunkiem będzie dla 
nas faktycznie nasza energia wewnętrzna. Tylko… czy coś 
tam jeszcze mamy w swoich wewnętrznych zasobach ener-
getycznych? 

Pewnie nikt z nas nie myślał o tym, że możliwy zmierzch 
energii elektrycznej jest bliżej niż sądzimy, a perspektywa 
życia bez lodówki, telewizora, piekarnika, kuchenki elek-
trycznej, światła, internetu, telefonów, komputerów jest  
w jakikolwiek sposób prawdopodobna. Podpięliśmy się 
do prądu wszystkim, co mamy. Dosłownie. Podpięliśmy 
nasze emocje, a nawet fizyczność relacji. Ile razy byliście 
ze znajomymi na kawie, a ile razy rozmowa kończyła się 
tylko na wymianie wiadomości na takim lub innym komu-
nikatorze? Jesteśmy zamknięci w energii elektrycznej; 
powierzyliśmy jej całe nasze życie i bycie. Czy patrzymy 
właśnie na zmierzch człowieka?

Najnowsze badania wskazują na postępujący kryzys przy-
tulania. Najgorzej jest podobno w USA i w Japonii. Tam 
energia wewnętrzna, którą dzielimy się z innymi, podobno 
ledwo się tli.

Czy ludzie, którzy ledwo potrafią zadbać o siebie i relacje 
z innymi, są w stanie uratować coś większego? Na przy-
kład całą naszą cywilizację? Albo planetę?

Może nie ma co się martwić. Jak Ziemia nie da rady,  
to nas stąd wygoni.

Agnieszka Charkot

CHOdz NA SŁÓWKO
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ZMlERZCH ClAŁALecisz, start jest mocny, a potem po prostu 
dryfujesz...

Co dla mnie oznacza zmierzch? Przede wszystkim spo-
kój. Pogodzenie się i powrót do siebie. Zmierzch ciała 
można rozumieć jako zmierzch możliwości cielesnych, 
które były, ale to jest domeną nie tyle ciała, ile myśle-
nia o nim i tego, jak chcemy je wykorzystać. Zmierzch 
oznacza zmianę. Jest więcej refleksji. I odkrycie,  
że wcale nie trzeba wiele. Choroby, starzenie się ciała. 
Wszystko to jest normalne i idzie w pakiecie – choć 
niepokoi. Podchodzę inaczej do ruchu, do ćwiczeń. 
Jednocześnie cały czas mam tę świadomość, że nie 
mam na to takiego wpływu, jak bym chciał. Na pew-
no zaszkodziłem sobie wiele razy, ale to jest historia 
zapisana w tym ciele. Moja historia. Nie chcę wróżyć,  
co będzie. Cieszę się z tego, co jest.

To tak, jak z rakietą kosmiczną. Lecisz na paliwie,  
z silników bucha ogień. Start jest mocny. Wbijasz się 
w przestrzeń i niby znikasz. Ale ta rakieta porzuca sil-
niki, wpada na orbitę i na siłach grawitacji kosmicz-
nej zaczyna po prostu dryfować. Młodość to jest takie 
rzucanie się pod fale. A teraz to jest falowanie z tym,  
co jest. Rozpoznawanie rzeczywistej sytuacji.

I choć nie zrobisz jakiegoś skoku, który kiedyś robi-
łeś, to możesz pokazać sytuację ludzką – człowieka,  
który już nie skacze i to też jest pewna sceniczna  
i życiowa prawda. Nie musisz się obrócić, ale możesz 
dać idee, że coś się obraca. W tym zmierzchu wyda-
je mi się, że wiele rzeczy robię lepiej, niż jak byłem 
młody. Po prostu można się czasem zatrzymać, kiedy 
chce się biec.

W tym zmierzchu jeszcze raz patrzę na siebie, widzę 
się inaczej, w innym świetle. Jeśli mowa o ciele, to je-
stem bardziej nim niż swoimi myślami, więc się nie 
nauczam, odpuszczam sobie nieodrobione lekcje.  
Teraz widzę, że nie muszę starać się być wielki.

Artur Borkowski, 57 lat, 36 lat w zawodzie
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Dziewczyno! Ogarnij się!

Ciąża – rewolucja, koniec starej Pauliny i dawnego 
ciała. Rodziłam przy pomocy cesarskiego cięcia,  
więc te przecięte mięśnie wymagały innego rodzaju 
pracy i powrotu do formy. Świadomość ciała dla każdej 
kobiety jest ważna, a zwłaszcza dla tej, która ciałem 
pracuje, a ciało jest swoistym instrumentem.

Siedem miesięcy po urodzeniu Mai wróciłam do pracy. 
W ciąży sporo przytyłam i szybko schudłam, więc kręgo-
słup i nogi zwariowały. Zaraz rozwaliło się moje kolano, 
konieczna była operacja, która unieruchomiła mnie na 
dziesięć miesięcy, dokładnie wtedy, kiedy Maja zaczyna-
ła chodzić. A mnie ciągnęło na scenę! No i tutaj musia-
ła się dogadać mama z artystką. Jak być mamą-artystką?  
I jak być mamą-artystką z kontuzją?

Dziewczyno! Ogarnij się! Zbierałam siły, bo tu trzeba 
zupełnie innego języka, innego podejścia. Zmierzch 
– oddzielenie tego, co było, grubą kreską. Szukanie 
nowego podejścia do ciała, a to zaczyna się w głowie: 
powiedzieć sobie, że może coś już nie działa, ale ja 
znajdę nowy język dla mojego ciała. Podjęłam trenin-
gi indywidualne. Spotkałam osobę, która pokazała mi 
pilates i dzięki niemu na nowo spotkałam się z ciałem.  
To mi uratowało życie i radość z pracy. Nagle poczu-
łam też, że balet, od którego uciekałam, bo uważałam, 
że maltretuje moje ciało, może mi służyć jako autotera-
pia. Poczułam, że nie muszę uciekać od tego wszyst-
kiego, co mam, tylko sięgać do tego świadomie. To był 
dla mnie również pewnego rodzaju zmierzch traktowa-
nia ciała opresyjnie, często na granicy bólu.

Teatr pantomimy daje możliwość każdemu ciału.  
Nie ma znaczenia, czy ono jest perfekcyjne, w pojęciu 
anatomicznym, czy jest młode, czy stare. Albo to ciało 
„gada” i opowiada nam w sposób sprawny jakąś hi-
storię i ta historia do nas trafia, albo nie. Ciało to tylko 
narzędzie, najważniejsze jest w głowie i w sercu.

Paulina Jóźwin, 43 lata, 20 lat w WTP

GATUNKI WYMARŁE: tarpan, tur   GATUNKI ZANIKŁE LUB PRAWDOPODOBNIE ZANIKŁE W POLSCE: drop, jaszczurka zielona, jesiotr zachodni, karliczka, kobczyk, krzyżodziób sosnowy, norka europejska, nur czarnoszyi, PILNE

Paulina Jóźwin, jako Martirio;  
„Dom Bernardy Alba”, reż. Z. Szymczyk; 

fot. B. Sowa

Artur Borkowski, jako Maurycy naukowiec; 
„Ballady i romanse”, reż. P. Soroka, Z. Pszczołowska, 
B. Peszek; fot. N. Kabanow
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rys. Grzegorz Myćka

Inna jakość

Nie nazwałbym tego okresu zmierzchem, tylko przejściem na zupełnie inny poziom, zarówno 
świadomości, jak i akceptacji ograniczeń, jakie stwarza starzejące się ciało. Ten fakt świetnie 
wykorzystywała w swoim teatrze tańca Pina Bausch. Starsi tancerze uczestniczyli w przed-
stawieniach, trochę jak „nauczyciele przewodnicy”. Oczywiście mieli już ograniczony ruch  
i sami decydowali, na ile mogą sobie pozwolić. Pina Bausch stworzyła fenomen całościowego 
spojrzenia na kondycję człowieka, odczarowując medialny kult urody, witalności i nieśmier-
telności. Miałem przyjemność oglądania przedstawień Piny na żywo i widziałem spektakle,  
w których grali starsi tancerze z zespołu. Widać było, że młodzi aktorzy fruwają, a u starszych 
– to ciało już jest, jakie jest, ale moc w nich ogromna. To nie był popis cielesny, ale popis 
skondensowania. Często jest tak, że młodzi tancerze, chcą być precyzyjni, energetyczni, 
szybcy i widowiskowi, ale dla dopełnienia brakuje tego innego elementu: dystansu, uspoko-
jenia, osadzenia i kumulowania energii. W przypadku pokazów Piny połączenie tych dwóch 
aspektów: młodzieńczej siły i dojrzałej jakości cieszyło oko. Niezapomniana uczta. Teatr ruchu 
potrzebuje właśnie tej dojrzałości. Więc ja tak widzę przyszłość starszych aktorów-mimów. 
Widzę ich na poczesnym miejscu, w zespole, wśród młodych ludzi, niosąc ze sobą tę moc 
dojrzałego wina. I tak sobie myślę o tym zmierzchu… nie jak o zmierzchu, ale przejściu  
w inną jakość.

Jan Kochanowski, 56 lat, 32 lata w zawodzie
Opracowanie: Katarzyna Radomska

W NlEDZlELĘ        

      ALBOVictor Ficnerski

to było wtedy w niedzielę albo
w sobotę kiedy
życie kruszyło się 
w dłoniach brzmiał świat
całkiem niegroźnie to
było wtedy
pomniejsz i owiń
na palec

ZAGROŻONE: bekasik, dzierzba czarnoczelna, dzierzba rudogłowa, gadożer, głowacica, głuszec zwyczajny, iglicznia, pardwa mszarna, pustułeczka, sęp płowy, siewka złota, strepet, suseł moręgowany   GATUNKI KRYTYCZNIE PILNE

Jan Kochanowski, jako terapeuta;
„Tiki i inne zabawy”, reż. D. Knapik; 
fot. N. Kabanow



fot. Rafał Skwarek
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kozica, kraska, kulon, łęczak, łosoś, mornel, morświn, nagórnik zwyczajny, orlik grubodzioby, orzełek włochaty, pomurnik, rybitwa czubata, rybitwa popielata, sokół wędrowny, świstun, wąż Eskulapa, żołędnica europejskaPILNE



graf. Wiktoria Vogel 
support

Przytulanie to ogromny zasób. Wspomaga w redukcji napięcia, nieprzyjemnych emocji, 
stresu. Może działać też wzmacniająco na układ odpornościowy. Zaspokaja potrzebę bli-
skości, przynależności, bezpieczeństwa, kontaktu. Pełni funkcjęę informacyjną. Przytula-
nie pozwala na zauważenie własnych granic cielesnych oraz poziomu bliskości z drugim 
człowiekiem. Taki rodzaj dotyku, bliskości uaktywnia głównie dwa hormony: oksytocynę  
i dopaminę. Ten pierwszy odpowiedzialny jest m.in. za więź, bliskość, a drugi za motywację 
i nastrój. Dzięki temu możemy regulować stany, emocje i bezpośrednio wpływać na swoje 
samopoczucie. Osiągamy to, przytulając nie tylko drugiego człowieka, ale i zwierzę. Warto też 
sprawdzić jak to jest przytulić samego siebie. W tym celu znajdź spokojne miejsce, zamknij 
oczy i otul się rękoma. Pozostań we własnym uścisku tyle, ile potrzebujesz. Pamiętaj o powol-
nym oddechu. Daj sobie chwilę na doświadczenie bliskości i czułości ze sobą. Na koniec 
zastanów się: Co teraz jest we mnie żywe? Jak mi jest w tym kontakcie?

Agnieszka Kozak, psycholożka
11

morski, nocek łydkowłosy, nocek orzęsiony, orzeł przedni, parposz, podgorzałka, podkowiec mały, rożeniec, smużka GATUNKI ZAGROŻONE: bojownik batalion, biegus zmienny, brodziec pławny, cietrzew, koza złotawa, minóg PILNE



Jan — dziennikarz
Na nocne zmiany pracuje od pierwszej obejrzanej 
na żywo oscarowej gali, gdy Billy Crystal wjechał na scenę 
jako Hannibal Lecter.

Jaka jest noc z perspektywy Twojej pracy?
Kiedy pracuję, noc zawsze wydaje się piękna, pojemna i uniwersalna.

Jak sobie radzisz ze snem na nocnej zmianie?
Znakomicie. Nigdzie nie zasypia się z taką łatwością jak na nocnym  
dyżurze.

Co wyjątkowego jest w nocnym życiu? 
Jest uspokajająco mniej kolorowe.

Jak to jest zasypiać, gdy inni budzą się do życia? 
Przeciwnie to przyjemne.

A czy nocą strach ma wielkie oczy?
Nie. Dopiero w dzień, gdy owoc nocy trzeba skonfrontować ze wszystkimi.

12 13

NOCNA ZMIANA
Małgorzata — pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym 
Na nocne zmiany pracuje od 34 lat. 

Czy sen zawsze przychodzi o zmierzchu?
Nie może, bo trzeba pracować, ale zawsze przychodzi znużenie i zmę-
czenie. Tak już jesteśmy zaprogramowani, że organizm w nocy, gdy jest 
ciemno, chce spać. W takich momentach trzeba się poruszać, znaleźć 
sobie zajęcie. Ale w nocy mam więcej siedzącej pracy, bo pacjenci 
śpią. Wtedy zazwyczaj przechodzę się po oddziale, zajrzę do zabiego-
wego, popatrzę przez okno... Nawet zwykłe wyjście do toalety pomaga.  
Kiedyś czytałam też dużo książek, gdy nic się nie działo, ale teraz przy 
słabym świetle bardzo męczą mi się oczy.

Strach ma wielkie oczy? 
W mojej pracy, gdy wszyscy śpią, słychać każdy szmer, ale ciemność  
i cisza nie budzą we mnie strachu. Choć to chyba nie kwestia przyzwycza-
jenia, bo 35 lat temu też się nie bałam.

Co wyjątkowego jest w nocnym życiu?
To nie jest przyjemna pora. Człowiek jest bardziej zmęczony, trudniej 
się skupić. Marzysz o tym, żeby już było rano. Wszystko jest głośniejsze, 
bardziej drażniące. Nie masz tak ochoty rozmawiać z nikim, jak za dnia.  
Teraz na szczęście jestem na takim oddziale, że faktycznie wszyscy śpią, ale 
gdy czasem ktoś się przybłąka ‒ odsyłam do łóżka, nie podejmuję rozmowy.

Jak to jest zasypiać, kiedy świat budzi się do życia?
Nie mam z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chcę się położyć,  
to się kładę. Zazwyczaj jednak musi minąć trochę czasu. Zaraz po przyjściu 
nie chce mi się spać. To trochę paradoks – zbyt duże zmęczenie, żeby 
zasnąć. Organizm jest zbyt rozproszony, nie potrafi się wyciszyć. Mogę 
też spać tylko 1,5 godziny, maksymalnie 2. Jeżeli sen w dzień jest zbyt 
długi, to nie nadaję się do niczego – ani do towarzystwa, ani do zrobienia 
czegokolwiek. Jest gorzej, niż gdybym w ogóle się nie położyła. Nie śpię 
też przepisowych 8 godzin po pracy, bo znowu w nocy nie będę spać,  
a następnego dnia często muszę iść na 7 rano…

A w dni wolne od pracy? Też Pani wstaje o zmierzchu?
Nie, nie da się złamać zegara biologicznego. Noc jest od spania.  
Może inaczej jest z osobami, które pracują tylko na zmianę nocną. Ja pra-
cuję w innym trybie. Mam i nocki, i dniówki. Mój organizm nie może się 
więc w pełni przestawić, czeka na to do emerytury.

stepowa, suseł perełkowany, strzebla błotna, szlachar (tracz długodzioby), świstak alpejski (świstak tatrzański), troć jeziorowa, zając bielak, żółw błotny, żbik, żubr   GATUNKI NARAŻONE NA WYGINIĘCIE: bączek, błotniak zbożowy, PILNE



Julia — sexworkerka 
Na nocne zmiany pracuje około 8 lat z przerwami.

Czy sen zawsze przychodzi o zmierzchu?
Praca na nocki zmienia trochę rytm dobowy. Zawsze, kiedy się przesta-
wiam na ten nocny tryb, to sen raczej przychodzi nad ranem, ale ja lubię 
spać do południa, więc jest ok. Zdarza się też czasem, że sen przyjdzie 
w środku nocy. Pomaga wizja pieniędzy i fakt, że to tylko dwa, trzy dni  
w tygodniu, więc można się spiąć i wytrzymać. No i dużo kawy, a w klubie 
też i alkohol. 

Strach ma wielkie oczy?
Ja mam ten luksus, że pracując w klubie, wychodzę rano, a przychodzę 
wieczorem, więc ta noc jest bezpieczna, bo w pomieszczeniu. Ale nocne 
wędrówki bywają mrożące krew w żyłach. Ta praca pozwala jednak przy-
zwyczaić się do nocy, oswoić ją. Widok podpitej osoby w ciemnej alejce 
tak nie straszy, bo wiesz, że wyszła z baru tak jak ty. Wiadomo, miałam 
kilka nieciekawych sytuacji. Staram się mieć przy sobie alarm osobisty 
i gaz pieprzowy, brać taksówki, a jak nie to mieć oczy dookoła głowy.  
Jest też pomoc ochrony.

Co wyjątkowego jest w nocnym życiu?
Ludzie chcą się bawić, przynajmniej w moim nocnym życiu. Szukają od-
skoczni od pracy, od rodziny, od obowiązków i problemów. Ja staram się 
im to na różne sposoby ułatwić. W moim odczuciu to forma alternatywne-
go życia do tego, co za dnia.

Jak to jest zasypiać, kiedy świat budzi się do życia?
Czasem trochę smutno, bo wydaje ci się, że coś cię omija. 

A w dni wolne od pracy? Też Pani wstaje o zmierzchu?
Gdy pracuję, staram się budzić koło południa i zrobić wszystko, co mam 
do zrobienia. A gdy nie pracuję ‒ chodzę spać około północy. Jakoś tak mi 
się udało, że ten zegar biologiczny bardziej słucha się mnie, niż ja jego. 
Tak to sobie poukładałam, że daję radę.
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Ania — pracowniczka linii produkcyjnej z żywnością
Na nocnych zmianach pracuje od 2 lat.

Czy sen zawsze przychodzi o zmierzchu? 
Te nocki nie są przyjemne. Najgorzej jest między 3 a 4 rano. Wtedy naj-
bardziej chce się spać. Kawę? Tak. Piję kawę. A co ja mogę innego zro-
bić? Jak zasypiam na stojąco. Zasypiam i czekam, aż ta noc szybko minie.

Strach ma wielkie oczy? 
Pewnie tak. Ale jak wracam po nocnej zmianie, to nie myślę o niczym 
innym tylko o tym, żeby pójść spać. Chociaż żal bierze, że dzień dopiero 
się zaczyna, a dla mnie się właśnie kończy.

Co wyjątkowego jest w nocnym życiu?
W takim życiu? Nie ma nic wyjątkowego. Ogólnie to nikt nie powinien 
pracować w nocy, bo człowiek wcale nie jest wtedy dobrym pracownikiem. 
Noc jest od spania.

Jak to jest zasypiać, kiedy świat budzi się do życia? 
Trudno zasypiać, jak budzi się dzień. Przestawia się wtedy noc z dniem. 
Wszystko się miesza. Ta świadomość, że muszę spać, pomimo że jest 
dzień, jest najtrudniejsza. Zimą jest lepiej, bo dni są krótkie. Najgorzej 
jest latem. Życie ucieka, jakoś bardziej, kiedy śpisz za dnia. Po całym tygo-
dniu nocek muszę się znów przestawić na spanie nocą. To bardzo trudne  
dla organizmu. 

A w dni wolne od pracy? Też Pani wstaje o zmierzchu?
No cóż, w dni wolne też wstaję bardzo wcześnie. Tak z przyzwyczajenia. 
A może po prostu z wiekiem tak się ma, że nie potrzebuje się dużo snu.

Rozmowy przeprowadzili: Katarzyna Radomska, 
Sylwia Wanot, Piotr Soroka
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borowiaczek, dennik, dubelt,  dzięcioł trójpalczasty, gniewosz plamisty, kulik wielki, minóg rzeczny, ostrygojad zwyczajny, piekielnica, rybołów, sieweczka obrożna, sowa błotna, wodniczka   GATUNKI BLISKIE ZAGROŻENIA: ciosa, PILNE



ZAPAMIĘTUJE: pozytywny wpływ snu przejawia się przede wszystkim  
w pamięci deklaratywnej (związanej ze zdarzeniami) oraz proceduralnej 
(związanej z umiejętnościami motorycznymi i zdolnościami).
OSZCZĘDZA ENERGIĘ: pomaga zachować lub przywrócić energię utraconą 
w ciągu dnia.
UCZY SIĘ: zapamiętuje czynności motoryczne, takie jak jazda samocho-
dem, kroki taneczne czy machanie rakietą tenisową, sprawiając, że czynność  
ta staje się automatyczna. Podczas fazy REM mózg przenosi informacje pa-
mięci krótkotrwałej przechowywane w korze ruchowej do płatu skroniowego, 
gdzie stają się pamięcią długotrwałą.
NAPRAWIA: sen jest niezbędny do zwalczania codziennego zmęczenia  
i przywracania organizmu do pierwotnego stanu.
POSZUKUJE ROZWIĄZAŃ: im dłużej w fazie REM, tym bardziej kreatywne 
rozwiązania jesteśmy w stanie znaleźć.
SPRZĄTA: oczyszcza z toksyn, przestrzeń pomiędzy komórkami mózgu 
zwiększa się podczas snu, co pozwala na wypłukanie toksycznych molekuł, 
które gromadzą się w ciągu dnia.
UKŁADA: porządkuje informacje, z którymi mierzyliśmy się w ostatnim cza-
sie. Tworzy katalogi wspomnień i znajduje powiązania między sytuacjami  
z przeszłości, których nie zauważyliśmy wcześniej.
LECZY RANY: nabiera dystansu do problemów i traum, dlatego często rano 
czujemy się oczyszczeni ze złych emocji. Zasypiamy z problemem, a rano 
budzimy się z głową pełną pomysłów na jego rozwiązanie.
UPIĘKSZA: skóra podczas snu staje się jędrna, a w komórkach zachodzą 
procesy regeneracyjne. Uwalniany jest hormon wzrostu, odpowiedzialny  
za odnowę naskórka.
PODEJMUJE DECYZJE: przetwarza informacje i przygotowuje się na różne 
czynności, podczas snu efektywnie podejmując decyzje w stanie naszej nie-
świadomości.

Dlaczego mówimy „Prześpij się z tym”?

Faza snu REM służy również emocjonalnemu radzeniu sobie z problemami 
poprzedniego dnia. Mózg podczas snu „obrabia” te zdarzenia na różne 
sposoby, co pozwala spojrzeć na nie z innej perspektywy.

Opracowanie: Katarzyna Radomska 

NAD CZYM PRACUJE MÓZG, KlEDY ŚPlMY?

dzięcioł białogrzbiety, głowacz pręgopłetwy, kania czarna, kania ruda (rdzawa), kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, koszatka leśna, minóg strumieniowy, minóg ukraiński, mroczek pozłocisty, niedźwiedź brunatny, nocek Bechsteina, PILNE

graf. Julia Wakuła
Plan naprawy całego swojego życia przychodzi o zmierzchu, ale najczęściej o trzeciej w nocy
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POWÓDŹNajpopularniejsze koszmary 
(według badań przeprowadzonych 
przez psychologa Michaela Schredla): 

Spadanie

Byciu ściganym

Śmierć bliskiej osoby

Zwierzęta

Bycie sparaliżowanym

Potwory

Konflikty wojenne

Spóźnienia

Oblane egzaminy

Własna śmierć

Wypadki

Katastrofy lotnicze
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Paulina Zielińska 

Zasypiamy w ramionach laptopa
laptop nas utula
netflix kołysze do snu

można też usnąć u boku telefonu
przytulonym do ciepłego policzka ekranu

zasypiamy kołysani szumem
jeszcze gdzieś w oddali
majaczą seryjni mordercy
tolerancja podcastów
instruktaż medytacyjny audio
dupa jednej z Kardashianek
idealna i piękna
niczym prosto z salonu samochodowego
jeszcze czuć nowością

zasypiamy
ale nie śni nam się nic
albo gorzej
śni nam się
WSZYSTKO

błądzimy pchani jednym kliknięciem
prosto w paszczę drugiego

skazani na pastwę przepływu danych
mamy dna dziurawe
dane sączą się nam do środka

byle dalej byle jak
byle z prądem

głupia jestem
łudzę się
że można inaczej
pod prąd
choćby i wpław

już dawno
staliśmy się bardziej śnięci
niż zdechłe ryby

graf. Wiktoria Słowik
Potwory przychodzą o zmierzchu

piskorz, płochacz halny, podróżniczek, popielica, puchacz, różanka, rybitwa białoczelna, rybitwa białoskrzydła, ryjówka średnia, ryś, sapa, tchórz stepowy, traszka grzebieniasta, wilk szary, zielonka, żaba zwinka, żołna   PILNE
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ZMlERZCHU

NAJLEPlEJ PRZYCHODZlĆ PO 
Ta historia jest jak z filmu ze słodkim początkiem 
i happy endem. Rok 2005 Tomasz Kosmalski ku-
puje pierwszy, przeznaczony już na złom neon 
„Cukierniczy”. W kolejnych latach nabywa na-
stępne niechciane szyldy pochodzące m.in. 
ze sklepów, kin czy zakładów przemysłowych. 
Szybko znikające z ulic i frontów budynków neo-
ny znalazły swoje nowe miejsce w magazynie 
fundacji Neon Side. Ratowanie neonów przed 
zniszczeniem i/lub śmietnikiem pamięci trwa. 
W 2014 roku współpraca Neon Side i Gminy 
Wrocław przynosi efekt w postaci Galerii Neon 
Side w podwórku przy ul. Ruskiej 46. Przypa-
dek? Nie, tu w latach 60. poprzedniego stulecia 
działało największe na Dolnym Śląsku przedsię-
biorstwo produkujące neony. Historia zatoczyła 
koło, a zmierzch reklam świetlnych przyniósł 
nowy początek 22 z nich.

W czasie swojej działalności fundacja Neon 
Side ocaliła ponad 60 historycznych neonów  
z Wrocławia i Dolnego Śląska. Galerię Neon 
Side można odwiedzać codziennie, bez uma-
wiania i biletów, ale najlepiej, jeśli przychodzi 
się o zmierzchu.

O końcu, czyli nowym początku kilku z kultowych 
neonów opowiada założyciel fundacji Neon Side 
— Tomasz Kosmalski.
 
Wrocław Główny — pierwotnym miejscem  
neonu było wejście na dworzec główny PKP 
„Wrocław Główny”. Zaprojektowany w latach 
70. przez Tadeusza Ciałowicza i jego zespół, był  
widoczny w całej okolicy. 
Tomasz Kosmalski: Bardzo długo trwały pod-
chody, żeby pozyskać ten i resztę neonów 
dworcowych. Firma remontująca dworzec nie 
traktowała mnie poważnie, mimo że miałem już 

fundację, założoną głównie po to, żebym nie był odbierany jak zbiez dworca nie. Kultowe 
kasy biletowe zostały przy demontażu totalnie wytłuczone. Duże neony — czerwony i nie-
bieski, wiszące nad halami peronowymi zostały zdemontowane już bez szkła i w większości 
zniszczone. W pakiecie na szczęście udało się również pozyskać neon kina dworcowe-
go. Ten neon pokazuje, że wtedy wzrosła już świadomość wartości neonów, ponieważ przy 
remoncie większość tych na dworcu została odtworzona.
 
Modny strój — neon dawnego sklepu odzieżowego przy ul. Wita Stwosza, drugie życie 
dostał w Galerii Neon Side, kolejne w Oscarowym filmie Pawła Pawlikowskiego „Ida”. 
TK: Pani prowadząca butik likwidowała go po chyba czterdziestu latach istnienia.  
Miała zdać lokal miastu i nie bardzo miało to dla niej znaczenie, czy zda go z neonem 
nad wejściem czy bez. W ogóle było wtedy bardzo wesoło. Pamiętam, że właścicielka 
proponowała mi i kolegom sprzedaż bikiniarskich garniturów, które odkopała po latach 
gdzieś na zapleczu. Uważała, że skoro interesuje nas stary neon, to powinna nas także 
zainteresować jugosławiańska bawełna. Zamiast garniturów kupiłem jednak neon i fajne 
manekiny odzieżowe z lat 60., które i tak trafiłyby na śmietnik.

Dom handlowy — dawny znak rozpoznawczy dawnego Domu Handlowego, który znajdo-
wał się przy ul. Robotniczej. 
TK: Zazwyczaj do demontażu neonów zapraszałem przyjaciół, kumpli, ale czasami  
musiałem opłacić profesjonalną ekipę. W tym przypadku nie dało się załatwić nikogo. 
Były ferie, mróz (minus dziesięć stopni), no i każdy grzecznościowo jakoś się wykręcił. 
Byłem zmuszony wynająć do pomocy pana Tadeusza, który stał pod sklepem z alkoholem.  
Błędem niestety okazało się przekazanie dzień wcześniej zaliczki na poczet porannych 
prac. Pan Tadziu sumiennie zjawił się rano na miejscu akcji, jednak widząc wysokość  
i gabaryty neonu… zwyczajnie uciekł, nie zwracając zaliczki. Neon zdemontowałem sam, 
wtedy na szczęście potrafiłem już trzymać w ręku szlifierkę kątową. Dopiero ileś lat później 
dowiedziałem się, że źle nią tnę, w sposób tzw. pod włos, ale jakoś poszło.
 
Hermes — neon wisiał dawniej przy pawilonie handlowym na ul. Grabiszyńskiej. 
TK: Jeden z pierwszych, przy których wzrosły wydatki… ekipa remontująca sklep zażyczy-
ła sobie odstępne za neonowe litery, ale jednocześnie musiałem go sam zdemontować.  
Nie bardzo potrafiłem wtedy używać narzędzi. Szczytem moich możliwości była wymiana 
koła w samochodzie, więc tym bardziej nie potrafiłem posługiwać się szlifierką kątową.  
Niestety musiałem zapłacić panom także za usługę demontażu. Najwyraźniej nie mieli ochoty 
tego robić, jednak byli bardzo zdziwieni, kiedy wróciłem z bankomatu. „Jak już wrócił z kasą,  
to zdejmiemy mu te litery”. I zdjęli.  

NEON SIDE WROCŁAW
Wstęp Piotra Soroki

GATUNKI NAJMNIEJSZEJ TROSKI: bąk, bielik, czapla purpurowa, czeczotka, darniówka tatrzańska, hełmiatka, mewa mała, mroczek posrebrzany, morświn, nornik śnieżny (polnik śnieżny), ohar, orlik krzykliwy, podkowiec duży, WAŻNE



Przygaszone lampy były zapowiedzią tego, co ma na-
dejść. Zwykle za mniej więcej dwadzieścia minut.  
Co wybrać tym razem? Nie miałem pojęcia. Garst-
ka (nawet jeśli jest ich dużo, wolę myśleć, że to tylko 
garstka) przypadkowych ludzi wpatrzonych we mnie  
z nadzieją na najlepsze dwie godziny z całego tygodnia. 
Czułem presję, a zwykle wtedy wpadam na najgorsze po-
mysły. 

Spokojnie, wdech-wydech. Skoro tutaj są, ufają two-
im wyborom. Nie wybrali cię przypadkiem. No, może  
ci w ostatnim rzędzie. Komedia może rozczarować tych 
od dramatu i odwrotnie. Feel-good movie nie wszystkim 
robi good. A film drogi u niektórych powoduje mdło-
ści. Wybrałem tę pracę by być w cieniu. Jak skończyłem  
w samym centrum ustawiony frontem do nich wszystkich?!

Wdech-wydech. Spróbujcie, to serio pomaga.

Gasną światła, co oznacza, że na decyzję zostało 
mi jakieś kilkanaście sekund w towarzystwie planszy  
o zakazie palenia. Mam z nią dość toksyczną relację,  
ale to temat na kiedy indziej.

Kompletna ciemność. Nagle przypominam sobie,  
że po zmroku mogę być kim chce. Mienię się kolorami  
i historiami, dla których jestem tylko tłem. Wciskam play.

Karolina Ginowicz
Kino Nowe Horyzonty
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W 2001 roku Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie wydało pierwszy tom 
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – Kręgowce. Naukowcy z całego kraju ze Zbigniewem 
Głowacińskim na czele, zawarli w niej listę gatunków zwierząt kręgowych występujących  
w Polsce, które zbliżają się do zmierzchu lub całkowicie wyginęły. Polska Czerwona Księ-
ga Zwierząt określa również stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich  
występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony. A jednak wpływ działalności 
człowieka sprawia, że współcześnie na świecie wymiera od 5 tysięcy do 500 tysięcy gatunków 
rocznie. Szacuje się, że co 25 min ginie jeden gatunek roślin lub zwierząt. Zmierzch wydaje 
się być widoczny na horyzoncie.

Opracowanie: Piotr Soroka

graf. Maryna Silikova
Emptiness

puszczyk mszarny, puszczyk uralski, rybitwa białowąsa, rzęsorek mniejszy, sóweczka, ślepowron, traszka karpacka, wąsatka, włochatkaWAŻNE
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Drugi numer ZINA ukaże się pod tytułem  
SZCZYT WSZYSTKIEGO.  
Jeżeli chcesz twórczo ZINterpretować temat  
kolejnego numeru ‒ prześlij nam zgłoszenie  
na adres: sylwia.wanot@pantomima.wroc.pl
Więcej info na www.pantomima.wroc.pl

Patryk Różycki 
Pogrzeb mojej siostry. 
Pogrzeb mojego brata

ZINA redagują: Agnieszka Charkot,  
Katarzyna Radomska, Sylwia Wanot, Piotr Soroka
ZINA składa: Michał Matoszko

Pytania i odpowiedzi,  
ale też kontakt: sylwia.wanot@pantomima.wroc.pl

Obraz przedstawia dwa ważne, ale też niesamowite trudne i traumatyczne doświadczenia 
śmierci najbliższych mi osób. Przywołuję te momenty, by przedstawić rodzinę, jako wspólnotę 
wytworzoną wokół tego przeżycia. Członkowie i członkinie rodziny gromadzą się nad trumną 
zmarłej osoby i opłakują jej stratę. Sytuacja bycia razem w tamtym momencie jest dla mnie  
próbą przyjrzenia się temu, w jaki sposób każde z nas przeżywało utratę i żałobę. Przypo-
minając sobie te doświadczenia, mam wrażenie, że każde z nas było pozostawione samemu  
sobie, nigdy wspólnie nie wypowiedzieliśmy tego, co czuliśmy. Mimo że wspólnie, jako rodzi-
na doświadczyliśmy straty, to żałoba nigdy nie miała dla mnie wymiaru łączącego nas przeżycia  
i warunkującego nas, jako rodzinę. Sam obraz ma też dla mnie znaczenie w sensie rozpoczę-
cia rozmowy o naszych emocjach i przepracowanie rodzinnej traumy.

Patryk Różycki 


