Spacer przez centrum Białegostoku.

Oprowadzają: Ewa i Magda Karczewskie.

Białystok – stolica Podlasia. Znajduje się w północno-wschodniej Polsce i jest położone na Nizinie Północno-podlaskiej nad rzeką Białą.
Białystok liczy 297 585 mieszkańców (30 czerwca 2020) i zajmuje powierzchnię 102,12 km².Jest wśród miast wojewódzkich dziesiąty pod
względem liczby ludności i drugi pod względem gęstości zaludnienia. Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i
kulturalnego centrum regionu.
Miasto, w którym mieszkamy posiada wiele wspaniałych miejsc wartych uwagi. Część z nich mijamy codziennie nie zwracając na nie
uwagi. Sporo z nich ma bogatą i ciekawą historię, o której mało kto wie.
Proponujemy wycieczkę po naszym mieście, gdzie skupiliśmy się na budynkach i ich historii. Spacer jest tak ułożony, aby wszędzie
można było dojść pieszo, a zwiedzający mógł w niektórych miejscach odpocząć i zjeść coś dobrego.

Dworzec PKP
Kino Syrena
Bazylika Mniejsza
Kamienica Moesa
Kamienica Ginzburga
Cerkiew św Magdaleny
Lipowa 28
Pałac Nowika
Plac Zamenhofa
Rynek Kościuszki i ratusz
Kościół Czerwony
Pałac Branickich

Start naszej przygody z Białymstokiem rozpoczynamy od:

1. Dworca PKP.
Budynek dworca został wybudowany podczas powstania linii warszawsko-petersburskiej w 1861r w stylu klasycystycznym. Pierwszy pociąg
osobowy, przemierzający całą trasę z Warszawy do Petersburga, przyjechał do Białymstoku we wrześniu 1862 r. Zwiększająca się liczba
przewozów pod koniec XIX w. sprawiła, że dworzec rozbudowano. Podczas I wojny światowej budynek został spalony przez wycofujące się
wojska rosyjskie. Po zakończeniu działań wojennych dworzec odbudowano. Podczas II wojny światowej dworzec został zbombardowany.
Dworzec po wojnie został odbudowany. W 1989 roku PKP rozpoczęły prace modernizacyjne dworca, które trwały 14 lat. Odnowiony budynek
dworca został oficjalnie otwarty 28 listopada 2003. Według rankingu Gazety Wyborczej z 2008 r. dworzec PKP w Białymstoku został uznany za
najpiękniejszy dworzec w Polsce, na drugim miejscu był obiekt w Lublinie, a na trzecim w Częstochowie. Białostocki budynek otrzymał 71
punktów na 100 możliwych. 22 października 2018 PKP podpisały z Budimexem umowę na kompleksową przebudowę dworca kolejowego wraz
z placem przydworcowym co miało na celu przywrócenie jego pierwotnego wyglądu. Na początku listopada rozpoczęły się prace budowlane, a
4 stycznia uruchomiono kontenerowy dworzec tymczasowy. Dworzec po remoncie oddano do użytku 1 października 2020 roku.

Rysunek 1. Dworzec PKP Białystok - widok z kładki nad torami.

Rysunek 2. Ja z siostrą na tle dworca – początek naszego spaceru..

Rysunek 3. Piękne zdobienia wewnątrz budynku.

Rysunek 4. Wejście główne.

Rysunek 5. Piękne zdobienia wewnątrz budynku.

Po przejściu przez kładkę nad torami kierujemy się na ulicę Św. Rocha, gdzie czeka na odkrycie kolejny budynek.

2. Kino Syrena
Tato i mama mówili, że w miejscu, które przedstawiamy mieściło się kiedyś obecnie nieistniejące kino Syrena. Okazuje się, że pierwotnie
ten budynek miał inne przeznaczenie. Misja Barbikańska przy ulicy Św. Rocha została wzniesiona z funduszy angielskiego Towarzystwa
Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów. Zbudowana w latach 1927-1930 według projektu Rudolfa Macury. W budynku mieściła się kaplica
pod wezwaniem św. Pawła, w której oprócz nabożeństw prowadzono kursy katechetyczne i przygotowawcze do przyjęcia chrztu. "Misja" była
wyznania ewangelicko-reformowanego, obrządku anglikańskiego. Białystok miał być ośrodkiem centralnym całej akcji na terenach Polski. Obok
kaplicy znajdował się dom katechumenów oraz kancelaria i mieszkanie pastora- superintendenta. Funkcję tą, przez cały czas sprawował
pochodzący z Homla Piotr Gorodiszcz. W 1928 roku w Misji uruchomiono drukarnię i rozpoczęto wydawanie pisma w dwóch językach- jidysz
"Dos Wort" i po polsku "Dwa światy". Od 1934 roku Misja organizowała bezpłatne ambulatorium oraz prowadziła bibliotekę i czytelnię. Niestety
liczba nowych wyznawców nie była zbyt wielka. Działalność Misji ustała w 1939 roku, a w 1941 roku jej członkowie zostali zamknięci przez
Niemców w getcie, gdzie podzielili los wyznawców judaizmu. Po wojnie zburzono wieżę, która znajdowała się na froncie, a budynek
przeznaczono na salę widowiskową. W 1956 roku w przebudowanym obiekcie powstało kino "Syrena". W dawnym domu katechumenów
mieścił się przez wiele lat Ośrodek Kształcenia Nauczycieli. Zachowany do dnia dzisiejszego budynek jest już jednym z ostatnich obiektów
starej jeszcze przedwojennej zabudowy ulicy
św.Rocha. (W okresie PRL nosiła ona nazwę
Manifestu Lipcowego).

Rysunek 6. Obecny wygląd budynku. Tato kiedyś chodził tu na filmy…

Rysunek 7. Pierwotny wygląd budynku.

Rysunek 8. Obecny wygląd budynku.

Idąc dalej ulicą Św. Rocha zobaczymy kolejny punkt naszej wycieczki:

3. Bazylika Mniejsza Św. Rocha.
Historia budowy kościoła na wzgórzu św. Rocha, gdzie znajdowała się kaplica pod tym wezwaniem, zbudowana przez Jana Klemensa
Branickiego w 1750 r. pojawiała się już w zamiarach białostoczan od połowy XIX w. Odżyła też w czasie okupacji miasta przez wojska
niemieckie od 1915 r. Wiadomo, że w 1918 r., gdy ks. dziekan Antoni Songajło przekazywał parafię białostocką ks. Lucjanowi Chaleckiemu,
przekazał też mu zebrane ofiary na budowę kościoła św. Rocha. Sprawa nowej parafii i budowy kościoła nabrała konkretnych kształtów w 1925
r., kiedy to biskup wileński Jerzy Matulewicz mianował ks. Adama Abramowicza, na własną jego prośbę, proboszczem powołanej wkrótce do
życia parafii św. Rocha. Miał on za zadanie zorganizować drugą parafię w Białymstoku i zbudować kościół przy kaplicy św. Rocha na
nieczynnym od lat cmentarzu. Po przybyciu do Białegostoku rozpoczął przygotowania do budowy kościoła. W 1926 r. rozebrano kaplicę
cmentarną i wzniesiono kaplicę tymczasową. W 1927 r. przystąpiono do prac budowlanych przy kościele. W 1935 r. zakończono budowę
kopuły nad nawą centralną, a w roku następnym nastąpił koniec prac przy wznoszeniu 78-metrowej wieży. Razem ze świątynią budowano też
duży dom parafialny, w którym miał być również dom starców. Do wybuchu II wojny światowej kościół jeszcze nie był gotowy. Za okupacji
sowieckiej, w 1940 r., aby uchronić kościół przed zabraniem na cele świeckie, ks. Abramowicz przeniósł do niego nabożeństwa parafialne.
Niemal przez całą wojnę trwały prace przy kościele, choć sam ks. Abramowicz był parokrotnie więziony, a raz nawet był już nad dołem do
rozstrzelania. Kierownikiem budowy do 1945 r. był inż. K. Straszak, a następnie inż. arch. Stanisław Bukowski. Świątynię konsekrował abp
Romuald Jałbrzykowski 18 VIII 1946 r. Kościół św. Rocha jest jednym z najciekawszych polskich kościołów XX wieku, a znawcy coraz częściej
zwracają uwagę, iż pod względem architektury jest jedną z bardziej oryginalnych budowli pierwszej połowy XX stulecia na świecie. Wnętrze
kościoła odnowiono w 1990 r., później odremontowano wieżę.

Rysunek 9. Bazylika Mniejsza Św. Rocha - obecnie. Drzewo zasłoniło nam trochę widok 

Naprzeciwko Bazyliki Mniejszej Św. Rocha znajduje się okazała:

4. Kamienica Augusta Moesa.
Budynek wzniesiono w latach 90. XIX w. jako siedzibę zarządu spółki Augusta Moesa, właściciela m.in. fabryki kortów i sukna w
Choroszczy. Mieścił się tam również skład hurtowy oraz biura i mieszkania gościnne. W okresie międzywojennym kamienicę zajmowała
przychodnia Kasy Chorych, drukarnia i warsztaty. Po II wojnie światowej budynek przejął Skarb Państwa (zlokalizowano w nim najpierw szpital
kolejowy, potem szpital dermatologiczny), który zajmował kamienicę do 2003 roku. W 1974 r. wykonano renowację fasady. W 2009 r.
przekazano pusty budynek miastu z przeznaczeniem na Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. W latach 2011 - 2012 dokonano
generalnego remontu obiektu. Kamienica usytuowana w pierzei ul. św. Rocha, kalenicą równolegle do ulicy, w centralnej części miasta przy
skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i św. Rocha. Neorenesansowa, w formie wczesnorenesansowego pałacu włoskiego. Budynek na rzucie
prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, murowany z cegły ceramicznej, tynkowany. Dach dwuspadowy, kryty blachą. Elewacja pn.
główna 14-osiowa, na cokole, dolna kondygnacja boniowana do gzymsu między kondygnacjami, zakończona gzymsem okapowym. Okna
prostokątne, w części centralnej i bocznej zakończone półkoliście, wsparte na gzymsach, na drugiej osi od strony ul. Krakowskiej prostokątny
otwór wejściowy, w górnej kondygnacji dwa porte-fenêtry. Elewacja południowa 11-osiowa, w dolnej części boniowana, okna prostokątne,
wejście na głównej osi. Elewacje szczytowe czteroosiowe, okna środkowe zakończone półkoliście, w dolnej części boniowanie. Wnętrze
trzytraktowe, klatki schodowe trzybiegowe. Obiekt dostępny dla zwiedzających z zewnątrz.

Rysunek 10. Kamienica Moesa - widok z tarasów Kościoła Św. Rocha.

Tuż obok Kamienicy Moesa znajduje się:

5. Kamienica Ginzburga.
Kamienica Ginzburga jest prawdopodobnie najokazalszą kamienicą w Białymstoku. Znajduje się na rogu ulic Krakowskiej i Świętego Rocha
naprzeciwko kościoła Św. Rocha. Została zbudowana przed 1906 rokiem. Należała do żydowskiego kupca Szeftela Ginzburga, a potem do jego
żony i syna. W okresie międzywojennym mieścił się w niej Hotel Metropol, który był przykrywką największego domu publicznego w mieście.
Funkcjonował on z przerwami, wynikającymi z interwencji policyjnych w latach 1922-1923. Znajdowały się tam też kawiarnia, herbaciarnia i
gabinet ginekologiczny. Po wojnie zabytkowa trzypiętrowa kamienica w stylu eklektycznym została przeznaczona na mieszkania i biura.

Rysunek 11. Kamienica Gizburga - widok z widok z tarasów Kościoła Św. Rocha.

Idąc ulicą pomiędzy kamienicą Gizburga i Moesa po 5 min dojdziemy do wzgórza na którym znajduje się

6. Cerkiew Św. Magdaleny.
Świątynia
ta
ufundowana
została
przez Jana
Klemensa
Branickiego w
1758
jako katolicka kaplica przydrożna pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Kaplica należała do altarii św. Rocha,
którą hetman Branicki ufundował w 1750. Świątynia została wzniesiona w stylu barokowym w
formie rotundy na wysokim wzgórzu, które w XVIII w. położone było poza obrębem miasta. W związku z
przepełnieniem istniejących cmentarzy, prawdopodobnie w 1807 przy kaplicy powstał nowy cmentarz katolicki,
wówczas nazywany parafialnym. Według przypuszczeń księdza Tadeusza Krahela w 1814 wydzielono na
cmentarzu część unicką i prawosławną. Trudna do ustalenia jest data przejęcia kaplicy przez Cerkiew
prawosławną. Białostocki historyk Piotr Chomik uważa, że z pewnością nie był to rok 1865 jak pisał ksiądz Jan
Kurczewski. Już w 1860 bowiem z inicjatywy prawosławnej (pierwotnie greckokatolickiej aż do skasowania unii
brzeskiej przez władze rosyjskie w 1839) parafii św. Mikołaja przeprowadzany był remont i rozbudowa kaplicy.
Kaplica wyświęcona została w obrządku prawosławnym 25 lipca 1861 a w przebudowana 1865.W 1891
świątynię ogrodzono. W latach 1970–1973 w pobliżu kaplicy władze miejskie realizowały szeroko zakrojony
projekt rewitalizacyjny, wpisujący się w program przygotowań do Dożynek Centralnych (1973 r.). Polegał on na
wkopaniu we wschodnie zbocze wzgórza amfiteatru o pokaźnych rozmiarach. Budowa obiektu i towarzyszącej
mu infrastruktury doprowadziła do zniszczenia wielu grobów. Argumentem przemawiającym, zdaniem władz,
za takim rozwiązaniem, była skrajna dewastacja i zapomnienie nekropolii. W 1970 r. ze zrujnowanego
grobowca anonimowego rosyjskiego oficera artylerii wydobyto lufy czterech armat, które zostały
przekazane Muzeum Wojska w Białymstoku. W latach 1957–1958 toczył się proces przed Sądem Powiatowym
w Białymstoku pomiędzy Cerkwią prawosławną a Kościołem rzymskokatolickim o prawo własności do
cmentarza i kaplicy. Wyrok przyznawał 2/3 cmentarza oraz świątynię katolikom. Obie strony złożyły odwołanie,
jednak do sprawy nie doszło ze względu na przejęcie przez miasto spornej nieruchomości z zamiarem
Rysunek 12. Cerkiew św Magdaleny widok obecny.
urządzenia na niej parku miejskiego. W 1964 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wydało ostateczną
decyzję, w której poinformowano Cerkiew, że może ona wydzierżawić od miasta kaplicę i teren wokół niej.
Sprawę uregulowano prawnie dopiero w 1991, przekazując część wzgórza (409 m²) Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi
Prawosławnemu (decyzję zatwierdzono w 2006). Teren cmentarza na wzgórzu św. Marii Magdaleny był od 2002 r. obiektem badań
archeologicznych, które szczególnie nabrały na intensywności w 2006 r. w związku z likwidacją starego amfiteatru i budową gmachu Opery i
Filharmonii Podlaskiej. W 1995 powstała wojskowa parafia Świętych Piotra i Pawła, dla której cerkiew św. Marii Magdaleny stała się świątynią
parafialną (funkcję tę pełniła do października 2020 r.). Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 20 października 1966.

Wracamy z powrotem na ul. Lipową.

7. Lipowa 28
Przy tej ulicy znajduje się najbardziej orientalny ze wszystkich budynków na ul. Lipowej. Mający trzy kondygnacje budynek, wybudowany
został w 1900 roku. Jego właścicielem był Jankiel Rozenberg, następnie jego syn Izrael. Po 1944 została znacjonalizowana a w latach 90. XX
wieku sprywatyzowana. Ma jeden element, który wyróżnia ją spośród białostockich zabytkowych kamienic. To okna zakończone tzw. oślim
grzbietem. Przez wiele lat, mimo że kształt okien był widoczny, to na ścianie frontowej kamienicy brakowało pierwotnych zdobień. Była on też
otynkowana na szaro i niczym się nie wyróżniała. Zmieniło się to, gdy trafiła w ręce prywatnych właścicieli, którzy zadbali o to, żeby znów
przywrócić jej wygląd jak najbardziej zbliżony do dawnego. Przeprowadzono inwentaryzację, która posłużyła za podstawę do projektu.
Wystarano się też o publiczne środki na remonty. Właściciele dwa razy dostawali pieniądze w miejskich konkursach – raz na wymianę stolarki
okiennej i remont dachu, drugi raz na remont frontowej ściany. Dzięki tej ostatniej inwestycji, nie jest ona już szara, tylko piaskowa. Odnowiono
również wspomniany detal okalający okna i zamontowano nowe zdobione balustrady.

Rysunek 13.Lipowa 28.

Rysunek 14.Lipowa 28.

Udajemy się dalej ulicą Lipową. Po krótkim czasie docieramy do kolejnego ciekawego miejsca.

8. Pałac Nowika.
Pałac Nowika – dawna rezydencja białostockiego fabrykanta Chanona-Hersza Nowika i jego żony Chany. Budynek został wybudowany w
latach 1910–1912 lub 1900 – 1910 – w źródłach widnieją te dwie daty. Nowik był właścicielem największej w Białymstoku fabryki sukna i
kapeluszy „Nowik i synowie”, położonej przy ul. Augustowskiej. W 1912 r. Nowik przekazał ½ praw własności na rzecz swojej żony. Od 1925 r.
właścicielami rezydencji byli spadkobiercy Nowika. Wynajmowano w niej reprezentacyjne mieszkania, szczególnie przedstawicielom wolnych
zawodów. Część pomieszczeń wydzierżawiono wojsku, które umieściło w nich Powiatową Komendę Uzupełnień, we wrześniu 1939 r. w pałacu
mieścił się sztab obrony Białegostoku. W czasie II wojny światowej właściciele zginęli, a budynki zostały zajęte przez Garnizonowy Szpital
Wojskowy. We wrześniu 1945 r. posesja została przejęta przez Tymczasowy Zarząd Państwowy na województwo białostockie. Od 1946 r.
obiekt został przekazany w dzierżawę wojsku, które po przeprowadzeniu remontu urządziło w nim Wojskową Komendę Uzupełnień. Wewnątrz
zachowała się oryginalna, secesyjna polichromia. Za pałacykiem znajdowały się trzy budynki gospodarcze (zachował się jeden) i ozdobny
ogród (pozostało po nim jedynie kilka drzew).

Rysunek 15. Pałac Nowika

Ruszamy dalej. Idąc w wzdłuż Lipowej docieramy do skrzyżowania z ulicą Icchoka Malmeda w którą skręcamy. Zaraz za pierwszym budynkiem
docieramy na:

9. Plac Zamenhofa.
Urządzony został w samym Centrum Białegostoku w trójkącie utworzonym przez ulice dr n. med. Ireny Białówny, Icchoka Malmeda i
Spółdzielczą. Icchok Malmed był bohaterem getta białostockiego, który zginął podczas walk na tej właśnie ulicy. Choć skwer skrywa mroczne
tajemnice żydowskiego getta z drugiej wojny światowej, to ma swój styl i miły klimat. Należy do najbardziej urokliwych skwerów w Białymstoku.
Otoczony jest odrestaurowanymi kamienicami, mniej wyrazistym budownictwem powojennym i tchniętą w ten rejon architekturą nowoczesną. W
1973 roku w wyeksponowanym miejscu ulokowano tam pomnik twórcy języka esperanto Ludwika
Zamenhofa. Wykonany jest on jako popiersie ustawione na kolumnie. Niekwestionowaną atrakcją skweru
jest unikalna w formie fontanna z kamienną kulą obracaną strumieniem tryskającej spod niej wody, którą
wykonano w 1998 roku. Fontannę otacza zazwyczaj mnóstwo gołębi. Rejon ten stanowi doskonałe
miejsce do odpoczynku i chwili refleksji przy przemierzaniu Centrum miasta. Skwer otrzymał nazwę Placu
Ludwika Zamenhofa w 2009 roku, wcześniej nosił nazwę skweru przy ulicy Malmeda. Mała ciekawostka.
Czy wiecie jak brzmi „dzień dobry” w języku Esperanto?

Rysunek 16. Fontanna - Kula - zimą nie prezentuje się tak okazale. No i nie ma gołębi.
Rysunek 17. Ja z siostrą przy pomniku

Wracamy na ulicę Lipową gdzie na jej końcu jest:

10. Rynek Kościuszki i ratusz.
Początki białostockiego rynku, posiadającego dość nietypowy, trójkątny kształt, sięgają czasów, kiedy miasta jeszcze w ogóle nie było.
Była natomiast wieś targowa i skrzyżowanie traktów, łączących znacznie wówczas ważniejsze ośrodki, jak Suraż, Wasilków, Supraśl i
Choroszcz. Kiedy w początkach wieku XVIII, a więc po dwustu latach istnienia Białegostoku, dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu
zainicjowano powstanie pierwszego „planu urbanistycznego” miasta – uporządkowano także tereny placu targowego, czyli dzisiejszego rynku.
Chociaż właściwie dla obecnego kształtu tego placu, największy wpływ miał pożar z roku 1753. Jeżeli wierzyć zapisom „Kalendarza
politycznego lwowskiego na rok Pański 1754”, to przyczyną tego tragicznego w skutkach pożaru /miasto spłonęło niemal doszczętnie/, był
alkohol. Kalendarz donosił: „…od kurzenia gorzałki przez Żyda miasto Białystok i wieś Odolany z kretesem zgorzało…”. Rynek, który po
odbudowie /a i przebudowie/ powstał, stanowił jakby wypadkową dawnego układu oraz świadomej, barokowej w zamyśle kompozycji. Ratusz
wzniesiony z fundacji Jana Klemensa Branickiego w latach 1745-1761. Jest ciekawym przykładem ratusza alkierzowego. Nigdy nie pełnił funkcji
administracyjnych. Ale ratusz to też wieża - powiedziałby kto... W 1761 roku, czyli tuż po jej zbudowaniu, była ona niższa niż dzisiaj. Druga
kondygnacja pojawiła się dopiero w 1798 roku. W wieży mieścił się areszt i sala sądowa. Wraz z wybudowaną od strony zachodniej wagą, był
śródmiejskim obiektem handlowym. W XIX wieku znajdowało się tu około 120 sklepików, w których sprzedawano żywność, odzież, wyroby
rzemieślnicze. Dla wielu przechodzących obok ratusza najbardziej podoba się jednak zegar. Pojawił się on dopiero w 1868 roku i bez wątpienia
ułatwił życie białostoczanom Od 1898 roku wieża ratuszowa służyła strażakom jako punkt obserwacyjny. W 1939 roku ratusz został rozebrany
przez Sowietów. Odbudowany w latach 1953-1958 jest główną siedzibą Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Rysunek 18. Ratusz i rynek zimą. Latem rynek tętni życiem. No i są gołębie.

Rysunek 19. Pięknie zdobione kamienice otaczające rynek.

Po odpoczynku na Rynku Kościuszki udajemy się w kierunku pobliskiego

11. Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Potocznie nazywany Kościołem Czerwonym jest to zespół świątynny, złożony z dwóch połączonych ze sobą budynków kościelnych: starego
(z początku XVII wieku – biały mały budynek) oraz nowego (z początku XX wieku – czerwony, znacznie większy od białego – przybudówka  ).
Bazylika stanowi główną świątynię archidiecezji białostockiej oraz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Stary kościół
(późnorenesansowy) zbudowany w latach 1617–1625, murowany, wzniesiony z fundacji Piotra Wiesiołowskiego, ukończony przez jego syna
Krzysztofa. Nowy kościół (neogotycki)- obok Starego Kościoła Farnego znajduje się o wiele większy kościół neogotycki, wzniesiony w latach
1900-1905 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu neogotyku nadwiślańskiego, długi na 90 m i wysoki na 72,5 m (wieże).Wierni
dostali od władzy carskiej zgodę tylko na rozbudowę istniejącego kościoła ufundowanego przez Wiesiołowskich, ponieważ w ramach polityki
rusyfikacji ludności polskiej nie pozwalano na budowę nowej świątyni. Jednak przybudówka, powstająca w miejscu prezbiterium Starego
Kościoła, rozrosła się i to pod okiem władzy, w dużej mierze korumpowanej przez mieszkańców.

Rysunek 20. Główna część kościoła.

Rysunek 21. Budynek na murach.
Rysunek 22. Dobudówka.

Wychodząc z Kościoła Czerwonego widzimy ostatni punkt dzisiejszej wycieczki:

12. Pałac Branickich wraz z ogrodami.
Pałac Branickich najsławniejszy zabytek Białegostoku – jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej w stylu późnobarokowym określany mianem „Wersalu Podlasia”, „Wersalem Północy”, a także „Polskim Wersalem”.
Początki pałacu sięgają XVI wieku. Murowany zamek w stylu gotycko-renesansowym został zbudowany przez królewskiego architekta Hioba
Bretfusa, znanego z budowy Zamku Dolnego w Wilnie, dworu królewskiego w Knyszynie, oraz modernizacji i rozbudowy Starego Zamku w
Kamieńcu Podolskim czy zamku w Tykocinie. Kompletnie przebudowany w stylu późnobarokowym przez trzech architektów: Tylmana z
Gameren, Jana Zygmunta Deybela i Jakuba Fontanę. Pałac został zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1946–1960. Od końca II wojny
światowej mieściła się w nim Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Rysunek 23. Pałac Branickich z lotu ptaka.

Przedstawione tu miejsca są tylko częścią atrakcji, jakie oferuje
Białystok. Przedstawione zdjęcia to tylko namiastka tego, co można u
nas zobaczyć. Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta. Jeden
dzień to za mało, aby zwiedzić całe miasto. Byśmy zapomnieli „dzień
dobry” w języku Esperanto to bonan tagon .

Rysunek 24. Pałac Branickich. Zimą też jest pięknie..

Rysunek 25. My i Kawelin w parku Branickich.
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