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Pałac Kultury i Nauki (PKiN) jest pod każdym względem „naj”. Gdy go otwarto 60 lat temu, 
był najwyższym budynkiem w Polsce. I ze swoimi ponad 230 metrami – licząc do szczytu igli-
cy – wciąż dzierży palmę pierwszeństwa wśród polskich drapaczy chmur. Jego pojawienie się 
w środku miasta zmieniło Warszawę. Pałac zdominował ścisłe centrum, zagarniając dla siebie 
fragment Śródmieścia, wypełniony kiedyś gęsto miejską zabudową.

Żaden powojenny budynek w Polsce nie był świadkiem tylu ważnych wydarzeń. W 1955 roku 
defilowała przed nim lewicowa młodzież, która ze świata zjechała do Warszawy na swój festiwal. 
Rok później w tym samym miejscu nieprzebrane tłumy wiwatowały na cześć nowego przywódcy 
Władysława Gomułki i zapowiadanej przez niego politycznej odwilży. W 1987 roku PKiN stał się 
tłem dla ołtarza, przy którym papież Jan Paweł II odprawił mszę. W Sali Kongresowej raz odbywały 
się zjazdy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, partyjne plena albo akademie na cześć Milicji 
Obywatelskiej, występowały też gwiazdy światowej muzyki. Z tej samej sceny, z której w 1968 roku 
Gomułka rzucił hasło do antysemickiej nagonki, rok wcześniej elektryzował polską publiczność 
zespół The Rollig Stones, grając między innymi swój wielki przebój „Satisfaction”.

Żaden też budynek nie doczekał się tylu wierszy, książek i artykułów. „(...) Będzie piął się wysoko 
do góry, / Tam gdzie ptaki, obłoki i chmury / Dar przyjaźni – nasz Pałac Kultury. / W sercu Polski, 
widoczny z daleka, / Będzie trwał tak jak wiara w człowieka, / Będzie trwał tak jak miłość do dziecka, 
/ Będzie trwał tak jak miłość radziecka” – napisał Brzechwa w wierszu „Pałac Kultury”.

 PKiN jest bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnym gmachem Warszawy. By się o tym prze-
konać, wystarczy spytać zagraniczne wycieczki, jaki obiekt najlepiej zapamiętają ze stolicy Polski. 
Dziennikarze „Gazety Stołecznej” nie raz przeprowadzali taką sondę i większość turystów wskazy-
wała właśnie na Pałac Kultury. Dobrze wiedzą o tym producenci i sprzedawcy pamiątek. Dlatego 
sklepy z suwenirami pełne są gadżetów z wizerunkiem PKiN-u. Jego charakterystyczny kształt 
widnieje na kubkach, koszulkach, notesach, breloczkach na klucze, znaczkach do przypinania, 
magnesach na lodówki itp.

Pałac Kultury i Nauki to również obiekt wywołujący największe emocje – od podziwu po nie-
chęć i żądanie rozbiórki. Wielu ludziom, zwłaszcza starszego pokolenia, wciąż kojarzy się z cza-
sami stalinowskimi. Ale dziś, gdy otaczają go coraz nowsze komercyjne drapacze chmur, PKiN 
staje się jednym z nich. Jakże jednak innym od pozostałych, wyróżniającym się architekturą, 
solidnym wykonaniem i niezwykłymi wnętrzami projektowanymi przez plejadę wybitnych polskich 
architektów i artystów.

60 LAT
PAŁACU KULTURY I NAUKI



REPREZENTACYJNE  
WNĘTRZA
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rzą się bardziej ze sztuką art deco lat dwudziestych 
niż socrealizmem. 

Uzupełnieniem są mosiężne rozetki zdobiące 
kamienne ościeża otworów, w które wprawiono 
drzwi. Dawniej były to drzwi obrotowe z drewna 
i szkła, kilkanaście lat temu zastąpiono je lżejszy-
mi drzwiami z automatycznie rozsuwającymi się 
skrzydłami. Wprawdzie łatwiej nimi wejść i wyjść 
niż dawnymi drzwiami obrotowymi, wyglądają jed-
nak dużo mniej efektownie niż oryginały.

WŚRÓD PRAWIE 3,3 TYSIĄCA
pomieszczeń Pałacu Kultury i Nauki jest kilka-
dziesiąt reprezentacyjnych wnętrz o wyjątkowym 
wystroju. Przy ich wykończeniu wszystko musia-
ło być najwyższej jakości – od kamienia i stiuku, 
poprzez różne gatunki drewna, do metalu i krysz-
tałowego szkła. Część materiałów i gotowych ele-
mentów przywieziono z ZSRR. Tak było na przy-
kład z białym marmurem wydobytym w kamienio-
łomach na Kaukazie, którego w PKiN-ie użyto do 
obłożenia ścian i stopni schodów. Z ZSRR przy-
jechały także alegoryczne płaskorzeźby, wykona-
nane w fabryce im. Bułganina w Moskwie, który-
mi w Pałacu ozdobiono klatki schodowe łączące 
główny korpus gmachu z kuluarami Sali Kongre-
sowej. Wiele elementów wykończenia wnętrz ma 
jednak polski rodowód. Marmury na ścianach 
Sali Marmurowej wydobyto w Sławniowicach na 
Dolnym Śląsku, zaś przepiękne szklane żyrandole 
w formie bukietów wiszące w Sali Rudniewa, są 
dziełem polskich projektantów, odlanym w hucie 
w Szklarskiej Porębie. 

Na szczęście, większość reprezentacyjnych po-
mieszczeń przetrwała do dziś w niemal niezmie-
nionym stanie, niekiedy nawet z zaprojektowanym 
specjalnie dla nich oryginalnym umeblowaniem. 
Pełne wyposażenie sprzed 60 lat – stoły, krzesła, 
kabiny tłumaczy itd. – zachowała Sala Rudniewa. 
Komplet mebli z tamtego czasu jest też w gabi-
netach Polskiej Akademii Nauk. PKiN z powodze-
niem można uznać za muzeum reprezentacyjnych 
wnętrz lat 50. 

Hol Główny
W chwili otwarcia Pałacu Kultury, było to jedno 
z największych tego rodzaju wnętrz w Warszawie. 
Do dziś zresztą uderza monumentalnością. Wyrazu 
 surowości nadaje mu oblicowanie ścian jasnym 
piaskowcem. 

Portale drzwi wejściowych – o misternej, klasy-
cyzującej dekoracji – i kraty osłaniające grzejniki 
tworzą jedną, przemyślnie zaprojektowaną kompo-
zycję z kamienia, szkła i złocistego mosiądzu. Koja-
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Z SUFITU Holu Głównego zwisają wykonane 
z kutego i czernionego żelaza latarnie. Powstały 
w warszawskiej spółdzielni Brąz Dekoracyjny, czyli 
znacjonalizowanej po wojnie słynnej warszawskiej 
odlewni Braci Łopieńskich. 

Sprawiają wrażenie wykonanych ręką kowala, 
kojarzą się z latarniami ulicznymi podobnymi do 
tych, jakie w latach 1953-1955 montowano na ulicz-
kach rekonstruowanego właśnie Starego i Nowego 
Miasta.  

Jak pisze Anna Demska na łamach „Renowacji 
i Zabytków” z 2005 roku, spółdzielnia Brąz Dekora-
cyjny na przełomie lat 40. i 50. przeżywała szcze-
gólny rozkwit, spowodowany dużą liczbą zamó-
wień publicznych. Zlecenia te gwarantowały stały 
przydział materiałów reglamentowanych – metali 
kolorowych. Wykonywano tam ozdobne kraty, ba-
lustrady schodów i elementy oświetlenia w gma-
chach Rady Państwa, Sejmu oraz kandelabry na 
warszawskim MDM-ie. 

Hol Główny z rzeźbą „Przyjaźń” Aliny Szapocznikow. Zdjęcie zrobiono  
w dniu otwarcia Pałacu, 22 lipca 1955 roku. Dziś nie wiadomo, gdzie znajduje się rzeźba
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Detal jednego  
z odkutych w piaskowcu portali

PRZED zamykającą Hol Główny kamienną ścia-
ną z zegarem przez prawie czterdzieści lat stał 
pomnik „Przyjaźń” – socrealistyczne dzieło Aliny 
Szapocznikow. Z początku planowano ustawienie 
tu posągu Mikołaja Kopernika, który ostatecznie 
znalazł się przed wejściem do PKiN-u. 

Konkurs na projekt rzeźby poświęconej przy-
jaźni polsko-radzieckiej ogłoszono w 1953 roku. 
Pierwszą nagrodę zdobyła praca Magdaleny Wię-
cek, ale do realizacji przeznaczono dzieło Aliny 
Szapocznikow, która właśnie przyjechała z Francji. 
Wykształcona w Pradze i Paryżu artystka, była wte-
dy pierwszą damą polskiej rzeźby. Trzymetrowej 
wysokości pomnik stanął na wprost wejścia, na ni-
skim cokole, na tle ściany. Przedstawiał trzymające 
sztandar dwie postacie w braterskim uścisku.

W 1992 roku, na fali porządków po komuniz- 
mie, ówczesny dyrektor Pałacu Kultury zarządził 
wyrzucenie „Przyjaźni” na złom. – To stało się 
pewnej nocy. Gdy rano pracownicy weszli do 
budynku, rzeźby już nie było. Zdjęto również ze 
ściany mosiężne litery, które do dziś są przecho-
wywane w Pałacu – mówi Hanna Szczubełek, 
kronikarka PKiN. Podczas demontażu posągom 
odjęto ręce i sztandar, bo kompozycja nie mieści-
ła się w drzwiach. 

Pomnik nie trafił jednak do huty, ale na poses- 
ję – należącą do właściciela firmy prowadzącej 
w PKiN-ie prace remontowe – w Józefowie koło 
Otwocka. Tam też oglądała pomnik dziennikarka 
„Gazety Wyborczej” Dorota Jarecka. „W 1998 r. 
jeszcze go widziałam na jednej z podwarszawskich 
posesji, dziś nie wiem, co się z nim dzieje. Przez la-
ta nie interesowało się nim żadne polskie muzeum, 
co oznacza, że ideologia patrzenia na sztukę sięga 
głębiej niż poziom władzy” – pisała („Gazeta Wy-
borcza” 14.05.2007 roku).

Po wpisaniu gmachu do rejestru zabytków, 
zarząd PKiN-u opowiedział się za odzyskaniem 
pomnika i ustawieniem go w dawnym miejscu. 
Starania o powrót „Przyjaźni” podjęło też Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej. Nowy właściciel dzie-
ła Aliny Szapocznikow nie chciał jednak o tym 
rozmawiać.

Mosiężna rozetka zdobiąca  
kamienne ościeża Holu
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NA WPROST wejścia do Holu widzimy dwa odkute 
w piaskowcu portale, ujmujące wielkie otwory prze-
bite w ścianie niczym w antycznej świątyni. Zdobi 
je niezwykle dekoracyjny ornament geometryczno-
-roślinny, kontrastujący z surowością kamiennych 
ścian.

Za nimi znajduje się wyłożony marmurami 
reprezentacyjny przedsionek przed holem win-
dowym, z którego kursują szybkobieżne windy 
na taras XXX piętra. Wciąż obsługują je siedzące 
w kabinach panie windziarki.

Zachwycają tu ściany z białego marmuru kau-
kaskiego oraz posadzki z czarnego marmuru, wy-
dobytego w podkrakowskim Dębniku, i czerwonego 
marmuru Salieti. To stosunkowo wąskie pomiesz-
czenie jest bardzo wysokie, a pewnej tajemniczo-
ści i zarazem monumentalności dodaje mu sufit 
ze szklanymi kasetonami, oświetlonymi ukrytymi 
lampami. Samo wnętrze w porównaniu z innymi 
reprezentacyjnymi salami Pałacu, mimo użycia 
drogich materiałów wykończeniowych, wydaje się 
dość ascetyczne.

NA PRAWO od podestu, na którym kiedyś stała 
„Przyjaźń”, przed wejściem do Sali Ratuszowej, wisi 
zaskakujące płótno „Moja podświadoma Warsza-
wa” pędzla australijskiego malarza Charlesa Bilicha 
z 1998 roku. Obraz wzbudził wielkie kontrowersje 
i stał się przedmiotem burzy w mediach, jednak 
nie z powodu wątpliwych wartości artystycznych. 
Szokowała cena, za jaką panoramę zamówiła miej-
ska spółka Holding Wars – 150 tysięcy dolarów. 
Wszystkie rachunki (promocja, przewóz, kopie) 
zamknęły się kwotą 560 tysięcy złotych. 

Dzieło miało stać się wizytówką Warszawy i Hol-
dingu Wars. Okazało się, delikatnie mówiąc, mało 
wartościowe. To panorama z ważnymi budynkami, 
zabytkami architektury, pomnikami i górującymi 
nad wszystkim wieżowcami wzniesionymi w sto-
licy w połowie lat 90. XX wieku. Z prawej strony 
kompozycji wyrasta wieżowiec Daewoo, czyli dzi-
siejszy Warsaw Trade Tower. W chwili powstawa-
nia obrazu, wieżowiec był dopiero w planach, a jego 
wizerunek namalowany został z projektu architek-
tonicznego.

„Moja podświadoma  
Warszawa” Charlesa Bilicha
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Elementy ozdobnych krat  
na grzejnikach i detale  
zdobiące drzwi
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Z HOLU Głównego można też zejść schodami 
w dół, do głównego holu windowego z szatniami 
– w których zachowały się oryginalne kontuary, 
ławki i wieszaki z lat 50. – toaletami oraz nie-
dużym pasażem ze sklepami i barami, powsta- 
łym częściowo w miejscu dawnej stołówki pra-
cowniczej. 

Windy numer 7, 8, 9 i 10 zawiozą nas tylko do 
wysokości narożnych baszt gmachu: „siódem-
ka” i „ósemka” obsługują piętra od I do XII, zaś 
„dziewiątka” i „dziesiątka” – od I do XIII. Windy 
z drzwiami wychodzącymi na wewnętrzny kory-
tarz kursują w samym rdzeniu wieży budynku. 
Mają numery 1-6 i dojedziemy nimi na piętra VI, 
XIII-XXVII. Dwie ostatnie windy zwożą osoby, któ-
re odwiedziły taras na XXX piętrze. 

Pałac Kultury i Nauki jest obsługiwany przez 
33 windy. Są wśród nich dźwigi osobowe i towa-

rowe, małych rozmiarów (do przewożenia książek 
lub posiłków) i ogromne (do transportu dekoracji 
teatralnych). Sześć pasażerskich wind zainstalo-
wanych obok siebie w części wieżowej porusza się 
z prędkością 3,5 metra na sekundę, czyli w nieca-
łą minutę pokonuje 26 pięter.

W holu windowym przyjrzyjmy się kamiennej 
okładzinie ścian. W części mieszczącej sklepy 
i wejścia na klatki schodowe, zobaczymy biały 
marmur sprowadzony z Kaukazu. Z kolei przy 
windach ściany obłożono brązowokawowym mar-
murem z Bolechowic.

Z dwóch stron dolnego holu windowego znaj-
dują się wejścia do klatek schodowych prowadzą-
cych na 6. piętro. Zaprojektowano je z pewnym 
rozmachem. W ich dolnej części zachowały się 
drewniane kabiny telefoniczne z przeszklonymi 
drzwiami. 

Hol  
windowy
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Salę Marmurową zdobią żyrandole  
w formie potrójnych wieńców
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Sala Marmurowa 
Z lewej strony Holu Głównego znajduje się ogrom-
na Sala Marmurowa. Ma 1150 metrów kwadrato-
wych. Jej inauguracją było wielkie przyjęcie wydane 
tu 31 lipca 1955 roku, z okazji otwarcia V Świato-
wego Festiwalu Młodzieży i Studentów. W kronice 
Pałacu Kultury zachowała się długa lista zaproszo-
nych gości, młodzieżowych działaczy komunistycz-
nych z obydwu stron żelaznej kurtyny.

Sala jest długa, trójnawowa, z rzędami filarów 
o przekroju kwadratu, dźwigających ozdobny strop. 
Choć, jak wszędzie w Pałacu Kultury, wystrój został 
podany w konwencji socrealistycznej, całość wy-
raźnie odwołuje się do wzorów architektury klasy-
cyzmu. Łatwo możemy sobie wyobrazić wchodzą-
ce do Sali Marmurowej postaci z powieści „Wojna 
i pokój” Lwa Tołstoja.

Na dwóch końcach sali z sufitu zwisają niesły-
chanie efektowne żyrandole w formie potrójnych, 
zwężających się ku górze wieńców, utworzonych 
z metalowej obręczy grawerowanej liśćmi dębu. 
Ponad nimi wyrastają klosze z mlecznego szkła, 
rozchylające się ku górze niczym kielichy otwar-
tych kwiatów.

Warto zwrócić uwagę na dekorację sufitu. Żyran-
dol otoczony jest kolejnym wieńcem wykonanym ze 
sztukaterii i obwiedziony wstęgami, palmetami oraz 
motywem rozetek. Spójrzmy też na podłogę: jej for-
ma w tym miejscu odpowiada żyrandolowi i sztu-
katerii sufitu – stoimy na wielobarwnej posadzce 
z marmuru z motywem gwiazdy wpisanej w koło. 

Neoklasycystyczny charakter mają też cztery 
ogromne kryształowe kandelabry, stojące w mar-
muryzowanych niszach nawy głównej. Osadzono 
je na postumentach i pokrytych mosiądzem kolum-
nach ozdobionych dekoracją roślinną, plecionka-
mi i rozetkami. Ponad nimi – niczym egzotyczny 
kwiat – wyrasta sześć wąskich i wysokich kloszy, 
złożonych z nałożonych na siebie listków. Mają szli-
fowane, wieloboczne powierzchnie dające refleksy 
świetlne. Wykonano je nie ze szkła, lecz z przezro-
czystego tworzywa sztucznego. Identyczne kande-
labry znajdują się w Sali Ratuszowej. 

W nawie głównej, nad naszymi głowami ciąg- 
nie się długi kasetonowy świetlik z kilkudziesięciu 
modułów ujętych ramą z mosiądzu. Każdy moduł 
podzielony jest na cztery pola. W czasach budowy 
Pałacu Kultury było to niewątpliwie rozwiązanie 
bardzo nowoczesne. 

Ozdobna kratownica 
osłaniająca kaloryfery
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Były też bale karnawałowe. Miały swój elitar-
no-proletariacki charakter. I tak w 1976 roku 600 
osób bawiło się w Salach Redutowych na Balu Mi-
strzów Techniki Huty Warszawa.

„Organizatorzy owych bali przysięgali na 
wszystkie świętości, że będą one demokratyczne, 
ludowe i dla wszystkich. W rzeczywistości były one 
tak samo elitarne, klasowe i zamknięte jak przed 
wojną (…). Dobry bal poznaje się bowiem m.in. 
po tym, że ktoś, kto by bardzo chciał, nie jest nań 
zaproszony. Były bale przodowników pracy, auto-
mobilistów i gałganiarzy. (...) Okazją do urządzenia 
balu stał się znów, jak za dawnych czasów – karna-
wał… Panie znów zaczęły mdleć (Boże nie zdążę 
do fryzjera), a panowie zapoznali się ze słowem 
kotylion” – pisała Agnieszka Osiecka w książce 
„Szpetni czterdziestoletni”.

Za czasów Gierka bale w Pałacu Kultury or-
ganizowała już partia. Nosiły nazwę Balów Przo-
downików Pracy, goście byli starannie wybierani. 
Bawiła się na nich cała góra partyjna z I Sekreta-
rzem KC PZPR Edwardem Gierkiem i premierem 
Piotrem Jaroszewiczem. Pałacowe sale pękały 
w szwach. 

W 1978 roku Sylwestra w Pałacu Kultury świę-
towało ponad 4 tysiące osób. A rok później – 3,5 
tysiąca. Większość tych, którzy przyjechali tu wie-
czorem 31 grudnia 1979 roku, musiała wracać do 
domów na piechotę, bo w noc sylwestrową przy-
szedł ogromny mróz, a miasto zasypał taki śnieg, 
że nad ranem ulice były nieprzejezdne. Zaczęła się 
„zima stulecia”. 

Przyszedł kryzys lat 80. W grudniu 1983 roku 
do dekoracji wnętrz kupiono ogromną liczbę prze-
cenionych balonów, które pękały z hukiem w trak-
cie imprezy. Bal w roku 1987 uznano za wyjąt-
kowo nieudany. Uczestniczyło w nim wprawdzie  
2 tysiące osób, ale – jak czytamy w kronice Pałacu 
– „nie zapewniono należytej obsługi kelnerskiej, 
do tańca grała tylko jedna, nie najlepsza orkiestra, 
a w salach panował tłok”. 

Kres wielkich bali przyniósł rok 1989, kiedy to 
w Pałacu Kultury i Nauki bawiło się zaledwie 400 
osób.

Miłośnicy architektury i sztuki pierwszej poło-
wy XX wieku powinni zwrócić uwagę na drobny 
detal, jakim jest obudowa kaloryferów. Otrzyma-
ła ona formę pałacowego kominka, osłoniętego 
jednak metalową kratą z ozdobami w formie zło-
cistych rozetek. Kaloryfery takie zobaczymy w sa-
lach Marmurowej i Ratuszowej, tuż przy oknach 
wychodzących na plac Defilad. Na podobne roz-
wiązania natrafimy też w innych miejscach Pałacu 
Kultury i Nauki. Jak czytamy w książce „Budowa 
PKiN”, projektanci wieżowca zastosowali dwa ro-
dzaje dekoracyjnych zasłon grzejników: „Jeden 
nie osłabiający wymiany ciepła i drugi stosowany 
w pomieszczeniach reprezentacyjnych, wymaga-
jący zwiększenia powierzchni grzejnej o 15-20%”.

AŻ DO KOŃCA PRL-u w Sali Marmurowej, kulu-
arach Sali Kongresowej oraz reprezentacyjnych 
pomieszczenia czwartego piętra odbywały się słyn-
ne bale sylwestrowe. Przychodziło na nie od 2,5 
tysiąca do 4 tysięcy osób. W każdej dużej sali znaj-
dowała się estrada, na której grała na żywo orkie-
stra. – Goście przypisani byli jedynie do stolików. 
Tańczyć mogli wszędzie. Jak ktoś chciał tańczyć 
walce wiedeńskie, to szedł do jednej sali, a jak ktoś 
twista, to przenosił się do innej z sal – wspomina 
kronikarka Pałacu Kultury Hanna Szczubełek.

Za Gomułki bale sylwestrowe w PKiN-ie urzą-
dzała Rada Zakładowa. – Dekoracje przygotowy-
waliśmy sami. Wynajmowaliśmy orkiestry i obsługę 
z warszawskich restauracji. Wejściówki na nie mo-
gli kupować ludzie z miasta. Dochód szedł na dzia-
łalność związkową. Nigdy Pałac Kultury nie miał 
tylu pieniędzy na działalność socjalną, co wówczas 
– z rozrzewnieniem opowiada Hanna Szczubełek. 
Bale organizowano na przykład pod hasłem „Przo-
downicy czynu zjazdowego dla robotników wol-
skich zakładów pracy”. 

W grudniu 1968 roku na bal przybyło 2400 osób, 
a w poszczególnych salach do tańca przygrywały 
orkiestry pod dyrekcją Namysłowskiego, Jagiełły, 
Gawrycha, zespoły Terno i Trubadurzy. Gości syl-
westrowych witała orkiestra podwórkowa siedząca 
w dorożce konnej ustawionej w Holu Głównym.
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Sala im. Haliny Mikołajskiej, poniżej 
fragment dekoracji pomiędzy oknami

DO SALI Marmurowej przylegają mniejsze sale.
Sala nr 216 im. Janusza Korczaka pełni rolę 

przedsionka innych pomieszczeń pałacowych, 
wiedzie przez nią droga z Sali Marmurowej do Ki-
noteki. Ma skromny, ale reprezentacyjny charakter. 
Ściany obiega ozdobny fryz z motywem palmet. 
W tę sztukatorską dekorację harmonijnie wkompo-
nowano ozdobne kratki w formie rozetek, maskują-
ce otwory wentylacyjne. Dekoracji służą też wyko-
nane ze sztukaterii portale i obramienia głębokich 
nisz w ścianach z wzorami liści i plecionek. 

Sala nr 224 im. Haliny Mikołajskiej zaskoczy 
nas może nie tyle rozmiarami, co wysokością 
dwóch kondygnacji. Pasy siedmiu wielkich, dwu-
kondygnacyjnych okien oświetlają wnętrze z dwóch 
stron; część okien wychodzi na dziedziniec przed 
głównym wejściem do PKiN-u, część na dziedzi-
niec przed Kinoteką. 

Pomieszczenie ma prawdziwie pałacową kom-
pozycję. Każdej parze okien po drugiej stronie sali 
odpowiada wysoka na dwie kondygnacje płycina, 
w połowie wysokości dzielona dekoracyjnymi fryza-
mi, w których wyobrażone zostały maski Komedii 
i Tragedii. Spoglądając na nie, łatwo sobie wyobra-
zić, że tuż za ścianą znajduje się Teatr Dramatyczny. 

Pałacowy charakter sali dodatkowo podkreślają 
grzejniki w ozdobnych obudowach, wyglądające jak 
ciąg kominków. 

Sala nr 217-220 im. Henryka Sienkiewicza, 
to wysokie pomieszczenie ożywione rytmem fi-
larów.

Sala nr 230 mieściła kiedyś urząd pocztowy. 
Wnętrze zdobiły wykonane na drewnianym podkła-
dzie wizerunki Pałacu Kultury wpisanego w mapy 
Polski. W głębokich niszach znajdowały się kabiny 
telefoniczne. Wszystko to znikło, gdy zlikwidowa-
no pocztę. Dziś pomieszczenie jest puste i wyko-
rzystywane w trakcie imprez targowych. Warto tu 
spojrzeć na las kwadratowych filarów dźwigających 
sufit, i modułowe plafoniery świetlne. 
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mi i wódkę, ale też na potańcówki na małym parkie-
cie. Bywalcy Trojki na ogół lubili dużo wypić. Potem 
zdarzały się burdy między filarami Sali Marmuro-
wej, w której zamroczone alkoholem towarzystwo 
nie raz się gubiło. 

Sala Ratuszowa
Z Holu Głównego lub od drugiej strony, z Sali Mar-
murowej, można dojść do bliźniaczo do niej podob-
nej Sali Ratuszowej. Przez kilkadziesiąt lat mieści- 
ła się tu jedna z największych i zarazem najlepszych 
księgarni w Warszawie. Należała do Ośrodka Roz-
powszechniania Wydawnictw Polskiej Akademii 
Nauk (ORPAN). Można było w niej kupić nie tylko 
wszystkie periodyki naukowe ukazujące się w Pol-
sce, ale od lat 70. – także zachodnie książki i tanie 
jak barszcz albumy ze Związku Radzieckiego i NRD. 
Do księgarni przychodzili głównie pracownicy na-
ukowi i studenci. 

Tu kręcono część scen filmu Andrzeja Wajdy 
„Polowanie na muchy” z 1969 roku, której główny 
bohater – Włodek (w tej roli Zygmunt Malanowski) 
– był szarym pracownikiem wielkiej księgarni. 

Sala Trojki
Tuż za Salą Marmurową, a za nią za niewielkim 
przedsionkiem z eliptyczną kopułą, znajduje się 
wnętrze o powierzchni 345 metrów kwadratowych. 
To dawna sala radzieckiej restauracji Trojka. Z jej 
prawej strony jest nisza, ozdobiona zdumiewają-
cymi dekoracjami ze szkła i stali chromowanej. 
Dekoracja zaskakuje oryginalnością. Błyszczące 
kawałki szkła i metal sprawiają wrażenie ogromnej 
zbroi, uplecionej z dziesiątków srebrnych płytek 
z rozetkami. Szklano-metalowa zbroja wykonana 
została w Czechosłowacji. Sala Trojki ma też chyba 
najpiękniejszy w Warszawie sufit kasetonowy. Od 
razu budzi skojarzenia z renesansowymi sufitami 
wawelskimi. I tak jak one, ma pola kasetonów wy-
pełnione mocno wyzłoconymi rozetkami. 

Trojka był restauracją specjalizującą się w da-
niach kuchni rosyjskiej. Miała wszystkie wady mo-
numentalnych lokali gastronomicznych czasów 
PRL-u. Przed październikiem 1956 roku była prze-
znaczona dla dyplomatów i do obsługi oficjalnych 
delegacji. Potem mogli już tu przychodzić wszyscy. 
Wpadano nie tylko na bliny, gruzińską wodę Borjo-

Sala  
Ratuszowa
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57Sala im. Stefana  
Kisielewskiego
Można do niej wejść od strony Sali Ratuszowej, ale 
również z zewnątrz – od placu Defilad (szklanymi 
drzwiami z prawej strony od głównego wejścia do 
Pałacu Kultury). 

Przez kilkadziesiąt lat znajdowała się tu pracow-
nia motorowa Pałacu Młodzieży. Na środku stały 
potężne maszyny, przy których przyszli mechanicy 
rozwijali swoje umiejętności. Dziś sala nie należy 
już do Pałacu Młodzieży. Podczas przebudowy 
zamknięto przeszklone drzwi łączące ją z pozosta-
łymi pracowniami i zasłonięto znajdujące się nad 
nimi balkony. Zbudowano też antresolę ze schoda-
mi obłożonymi zielonym marmurem.

Najciekawszym elementem tego wnętrza są 
oryginalne kolumny z 1955 roku, wzorowane na 
kolumnach ze świątyń starożytnego Egiptu. Z tą 
jednak różnicą, że ich stylizowane na wiązki pa-
pirusów trzony wykonano nie z kamienia, lecz ze 
stopu stali z aluminium, który Rosjanie stosowali 
wówczas w konstrukcjach swoich najnowszych 
samolotów.

Sala im. Stefana  
Kisielewskiego

Symbole techniczne 
znad drzwi  
w Sali Kisielewskiego  
to pozostałość  
po znajdującej się 
tu kiedyś pracowni 
Pałacu Młodzieży
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Obie klatki mają marmurowe schody  
i nieomal wawelskie stropy kasetonowe




