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– historyk sztuki, doktor nauk hu
manistycznych, absolwentka histo
rii sztuki Katolickiego Uniwersyte
tu Lubelskiego Jana Pawła II. Były
pracownik Instytutu Leksykografii
KUL – redaktorka i autorka haseł
z zakresu sztuki religijnej, zamiesz
czonych w Encyklopedii katolickiej.
Przez lata współpracowała z redak
cjami lubelskich i warszawskich pe
riodyków, publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu
historii ubioru, mody i rzemiosła
artystycznego. W ramach prac zwią
zanych z gromadzeniem informa
cji o stratach kultury polskiej, pro
wadzonych przez Wydział do spraw
Strat Wojennych Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego,
przygotowała kilkadziesiąt kart
obiektów rzeźbiarskich z XIX i XX
wieku utraconych podczas II woj
ny światowej. Obecnie współpracu
je z Instytutem Sztuki PAN w War
szawie, a także Redakcją Polskiego

Słownika Biograficznego, pisząc bio
gramy polskich artystów, przewi
dziane do kolejnych tomów obu
słowników. Utrzymuje stały kon
takt jako wykładowca z Uniwersy
tetem Trzeciego Wieku w Lublinie,
Tomaszowie Lubelskim oraz Świd
niku, a także z Filharmonią Lubel
ską, przygotowując tam, w ramach
Akademii Muzyki i Plastyki, pre
zentacje z zakresu sztuk plastycz
nych, wpisujące się w określone te
maty muzyczne (oferta jest skiero
wana do szkół ponadpodstawowych
Lublina i regionu). Od paru lat zwią
zana jest z Domem Kultury LSM
w Lublinie, gdzie w ramach tema
tów przewodnich „Niespiesznie po
Lublinie”, „Czy artysta może być ko
bietą”, „Galeria arcydzieł”, prowa
dzi cykliczne wykłady z historii sztu
ki, popularyzujące wiedzę o zna
nych i mniej znanych artystach oraz
artystkach, a także wybranych ar
cydziełach sztuki europejskiej.

Jest autorką książki „Wierzę
w cuda nie od dziś”. Religia w ży
ciu i twórczości Jana Matejki (Lu
blin 2007), współautorką albumo
wego opracowania Matejko. Obra
zy olejne. Katalog (Warszawa 1993),
autorskich rozdziałów w kilku pu
blikacjach zbiorowych dotyczących
ikonograficznej obecności zwierząt
w dziełach sztuki, referatów pose
syjnych podejmujących problema
tykę sztuki religijnej oraz kilkudzie
sięciu publikacji naukowych i po
pularnonaukowych z zakresu
ikonografii chrześcijańskiej i ma
larstwa polskiego. Jest członkiem
Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
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„Jedni widzieli w nim ciężką rosyj
ską pięść położoną na mieście, inni ła
mali ręce nad jego antywarszawską ska
lą, marksiści jąkali się z zachwytu, a lud
warszawski ochrzcił go z miejsca „Pe
kinem”, co stanowi dowcipny skrót je
go nazwy, a jednocześnie pogardliwą,
popularną nazwę wielkiej kamienicy
czynszowej, która stoi na rogu Złotej
i Żelaznej […]” – tak o Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie pisał Leopold Tyr
mand, autor między innymi „Złego”
oraz „Dziennika 1954”, w sposób tyleż
prześmiewczy, co prawdziwy, opisują
cy rodzinne miasto z lat powojennych.

O warszawskim Pałacu Kultury
i Nauki napisano już wiele. Powstawa
ły i poważne opracowania naukowe,
i serie żartobliwych pamfletów. Pisano
o nim z zachwytem, a także z nieskry
waną krytyką i wręcz jawną pogardą.
Ten najwyższy w Polsce budynek, wraz
z iglicą i antenami liczący 231 metrów
wysokości jest niezmiennie najważniej
szym „obywatelem” stolicy, budzącym
wciąż skrajne emocje – „nieznośny kicz
i cenny zabytek architektury i rzemio
sła. Pekin, pajac, strzykawka, rakieta
kosmiczna, ruski tort, piramida Stali
na. Kwintesencja sprzeczności”.

Wokół jego budowy narosły legen
dy. Niektóre fakty zostały wymyślone,
inne nieco zmodyfikowane. Prawdą jed
nak jest, że źródeł pomysłu wzniesie
nia w Warszawie wieżowca innego niż
wszystkie budynki stolicy należy szu
kać w ówczesnym polskim „sojuszni
ku”, czyli Związku Socjalistycznych Re
publik Radzieckich. To właśnie tam,
a konkretnie w Moskwie, wybudowa
no siedem pierwszych pałacówwyso
kościowców, żartobliwie nazywanych
„siedmioma siostrami Stalina”. Wzno
szono je w latach 19481954 i wszyst
kie one były niemal identyczne w swej
formie, wysokości i w rozmachu archi
tektonicznym. I wszystkie, jako żywo,
przypominają nasz rodzimy PKiN –
rozłożyste, z licznymi narożnymi wie

życzkami oraz strzelistą częścią środ
kową, zwieńczoną iglicą.

Z pomysłem wybudowania w War
szawie kolejnej repliki moskiewskich
wysokościowców wystąpił w roku 1951
Wiaczesław Mołotow (do 1949 mini
ster spraw zagranicznych ZSRR) – dla
ówczesnych władz polskiej stolicy ta
z pozoru rzucona od niechcenia propo
zycja była niemal rozkazem. Wiado
mym bowiem było, że to sam Józef Sta
lin życzyłby sobie, aby w architekturze
odbudowywanej Warszawy dominował
tak wzniosły akcent – sprawa była więc
przesądzona, a polskie władze miały
tylko wskazać odpowiednie i godne po
mysłu miejsce w stolicy. Z wielu pro
pozycji wybrano w końcu rozległy plac
u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Alei
Jerozolimskich. Datę rozpoczęcia bu
dowy ustalono w Moskwie, tam rów
nież zatwierdzono architektów odpo
wiedzialnych za całe przedsięwzięcie –
wszyscy byli obywatelami „zaprzyjaź
nionego” kraju. Już w Warszawie na
tomiast zatwierdzono plan całej budow
li oraz jej ostateczne przeznaczenie.

Ustalono, że w pałacu będzie się
znajdować m.in. Sala Kongresowa, Mło
dzieżowy Dom Kultury, Muzeum Tech
niki i cztery kina  oficjalnie obiekt miał
się nazywać Pałacem Kultury i Nauki.
W kwietniu 1952 roku podpisano umo
wę na mocy której Rosjanie mieli go
wybudować własnym nakładem sił
i środków, Polakom pozostawiając przy
gotowanie placu budowy. W trakcie naj
większego nasilenia prac w Warszawie
przebywało ponad 5 tysięcy rosyjskich
robotników i specjalistów różnych dzie
dzin. 2 maja 1952 roku wbito pierwszą
łopatę w planowane wykopy, a trzy la
ta później  21 lipca 1955 roku nastąpi
ła ceremonia przekazania PKiN przez
ZSRR narodowi polskiemu – akt pod
pisali: rosyjski ambasador Pantielej
mon Ponomarienko oraz polski pre
mier Józef Cyrankiewicz.
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