CO NIECO O… PAŁACU KULTURY I NAUKI

Witam wszystkich bardzo serdecznie 
Ostatnio poruszałam bardzo poważne tematy, dlatego w ramach
rozluźnienia

chciałabym

Wam

opowiedzieć

o

najwyższym

budynku

w Polsce, symbolu Warszawy, a jest nim oczywiście Pałac Kultury i Nauki.
Jego całkowita wysokość wynosi 237 m i w momencie oddania go do
użytku w roku 1955 był drugim najwyższym budynkiem w Europie.
Dla porównania paryska Wieża Eiffla liczy sobie 324 m, a Statua
Wolności z Nowego Jorku 93 m, więc jako symbol naszego kraju nie
wypada tak nisko .
Takich Pałaców, podobnych do naszego, na świecie jest jeszcze kilka
istniejących tzw. „Siedem sióstr Stalina”, czyli grupa siedmiu wieżowców
w Moskwie zaprojektowanych w stylu socrealizmu i wybudowanych
w latach 1947–1953.
Pałac Kultury i Nauki na początku nosił imię Józefa Stalina i był
nazywany „darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego”.

Obecnie Pałac Kultury i Nauki to bardzo imponujący budynek
zarówno na zewnątrz, jak i w środku. 2 lutego 2007 roku został wpisany
do rejestru zabytków. Posiada 46 pięter i 3288 pomieszczeń. Mieszczą się
tam muzea, teatry, sklepy, restauracje oraz ogromna sal konferencyjna.
Na 40 piętrze znajduje się zegar odsłonięty w milenijną noc
sylwestrową w 2000 roku. Jest tak duży, że pod względem wielkości
zajmuje 3 miejsce w Europie i 3 miejsce na świecie jako najwyżej
położony .
Piwnice Pałacu Kultury to domek dla kilkunastu kotków, które
chronią go przed gryzoniami
Jest wielu przeciwników istnienia Pałacu Kultury i Nauki jako
symbolu radzieckiej dominacji nad Polską. Ja osobiście uważam, że nie da
się zmienić historii - należy zawsze o niej pamiętać, a Pałac Kultury
i Nauki to piękny, imponujący budynek, który nie jest niczemu winien
i bardzo chętnie będąc w Warszawie wjeżdżam na taras widokowy
podziwiając z 30 piętra panoramę naszej stolicy i obserwuję jak szybko się
zmienia i sprawia mi to dużo radości.
Polecam.
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