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Troskę o osobiste sprawy pozostawiała zawsze na ko�cu, starając się pom�c potrzebującym pracy 
kolegom, czy cho�by pocieszy�. W ostatnich kilku latach życia, pracując w Muzeum Dwory Karwacjan�w 
i Gładysz�w, jako kierownik oddziału Kasztel w Szymbarku, skierowała swoje pasje na rzecz 
upowszechniania kultury. Jej niezwykłej inwencji, szesnastowieczny kasztel w Szymbarku, zawdzięcza wiele 
udanych przedsięwzię� artystycznych i muzealnych, kontynuowanych z powodzeniem, także dzisiaj. 
Do legendy przeszły kolejne „Noce w muzeum”, ekspozycja muzealna „Trzy stoły. Kuchnia rzecz pospolita”, 
szereg wystaw plastycznych w foyer kasztelu i oficynie dworskiej, czy wreszcie wspaniały projekt „Sens 
renesansu”. Obserwując zaangażowanie Ewy i jej bezsporne sukcesy, odnosili�my wrażenie, że wreszcie 
rozpoczęła prawdziwe życie i tworzy co�, co oczekiwało na nią przez długie lata zmaga� z codzienno�cią.

Do prezentacji wystawy prac Ewy Piotrowskiej-Kukli, 
w Galerii gorlickiej przymierzali�my się już 
kilkakrotnie. Projekty te ko�czyły się przeważnie, na 
kolejnym przesunięciu terminu z jakich� tam 
ważnych powod�w. Lata mijały i nikt z nas, 
w najczarniejszych scenariuszach nie przypuszczał, 
że ta pełna życia i nowych pomysł�w dziewczyna, 
odejdzie nagle, w tak dramatyczny spos�b.
Kiedy, odprowadzali�my urnę z jej prochami na 
gorlicki cmentarz nie do ko�ca byli�my przekonani, 
że ceremonia ta dotyczy Ewy.

Ewa Piotrowska-Kukla uko�czyła Wydział Rze�by na 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mimo całkiem 
obiecującego dyplomu, rze�ba nie okazała się jej 
życiową pasją. Obdarowana przez los wieloma 
talentami, Ewa poszukiwała swojego tw�rczego 
„ego” przez całe życie, nie zatrzymując się zbyt długo 
przy kolejnych fascynacjach. Była �wietną 
portrecistką, potrafiła pięknie pisa�, toczyła 
namiętne i kompetentne spory literackie, miała 
niewątpliwe zdolno�ci menadżera kultury.

Ewa Piotrowska-Kukla
(1963 - 2019)

Zdzisław Tohl
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