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HISTORIA • ZABYTKI
ARCHITEKTURA

Rynek Kościuszki, fot. Urząd Miejski w Białymstoku
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ZARYS HISTORII MIASTA
POCZĄTKI OSADY
Legendarne początki Białegostoku sięgają XIV wieku i wiążą się z postacią wielkiego księcia litewskiego Giedymina,
dziada Władysława Jagiełły. Książę, tak samo zresztą jak jego
królewski wnuk, kochał polowania. Podczas którejś z szaleńczych pogoni za zwierzyną oddalił się od ludzkich siedzib
i musiał spędzić noc w dzikiej kniei. Nad ranem urzekł go
widok pięknej okolicy, a zwłaszcza niewielkiej, ale wartkiej
rzeczki, z której zaczerpnął wody. Wkrótce w miejscu, które zachwycony Giedymin nazwał Białym Stokiem (czystym
strumieniem), wzniesiono gród.
Nigdy się nie dowiemy, gdzie swoje obozowisko rozbił Giedymin (zwłaszcza że legenda, choć jest urokliwa, to pozostaje historycznie nieprawdopodobna), dzięki wykopaliskom
archeologicznym znamy jednak miejsca zasiedlane znacznie wcześniej – w czasach prehistorycznych. Nad rzeką Białą
obozowali już mezolityczni łowcy podążający za stadami
zwierzyny, a około 5000 lat temu pojawili się tu pierwsi
rolnicy. Najstarsza trwała osada w obrębie Białegostoku
funkcjonowała pomiędzy III i IV wiekiem naszej ery na terenie obecnego dziedzińca pałacu Branickich. W tym samym
miejscu ponad 1000 lat później rozpoczęła się historia dzisiejszego miasta.
Miejscowość o nazwie Białystok została wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie z 1514 roku, ale
dobra białostockie powstały
znacznie wcześniej – prawdopodobnie w latach 30. XV
wieku. Pierwszym ich właścicielem był Jakub Raczko
Tabutowicz, syn litewskiego
bojara. Majątek pozostawał
w rękach jego potomków
do połowy XVI wieku. Raczkowie wznieśli drewniany
dwór usytuowany na miejscu dzisiejszego dziedzińca
wstępnego pałacu Branickich
i prawdopodobnie ufundowali

Artystyczna wizja herbu Łabędź, którym
pieczętowali się pierwsi właściciele
dóbr białostockich, na kamienicy przy
Rynku Kościuszki, fot. A. Tarasewicz

pierwszy białostocki kościół.
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CZASY WIESIOŁOWSKICH
Po bezpotomnej śmierci ostatniego z Raczkowiczów, Mikołaja Bakałarza, dobra pozostały na krótko w rękach jego
małżonki, Katarzyny z Wołłowiczów. W 1547 roku przepisała je drugiemu mężowi, Piotrowi Wiesiołowskiemu. Był on
dworzaninem ostatnich Jagiellonów i przyjacielem Zygmunta
Augusta. Podobno uratował królowi życie podczas łowów –
wykorzystując swą nadzwyczajną siłę, „na oszczepie osadził”
rozpędzonego żubra, który pędził w kierunku monarchy.

Kościół Wniebowzięcia NMP ufundowany przez Piotra Wiesiołowskiego,
fot. A. Grabowski

Kolejnym właścicielem dóbr był jego syn, Piotr młodszy –
marszałek nadworny litewski. Do historii miasta przeszedł
jako fundator najstarszego zachowanego do dziś budynku
– białostockiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. W czasie, gdy Piotr Wiesiołowski zarządzał włościami,
zmieniła się ich przynależność państwowa. W 1569 roku król
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Zygmunt II August inkorporował Podlasie do Korony. Przez
miasteczko (dzisiejszymi ulicami Skorupską i Daleką) zaczęła przebiegać granica między Koroną Królestwa Polskiego
a Wielkim Księstwem Litewskim. Ten stan utrzymywał się
do 1795 roku.
Po zgonie Piotra w 1621 roku majątek objął Krzysztof Wiesiołowski, marszałek wielki litewski. Wraz z małżonką – Aleksandrą z Sobieskich (ciotką króla Jana III) – uposażali kościoły
i szpitale w swoich włościach, m.in. w Białymstoku. Po bezpotomnej śmierci Krzysztofa, na mocy jego testamentu, dobra
białostockie zostały włączone w granice włości tykocińskiej.
Stały się częścią uposażenia tamtejszej twierdzy i alumnatu
dla weteranów wojennych, a po śmierci Aleksandry zostały
przekazane Rzeczypospolitej. W tym czasie w Białymstoku
istniała już wielkopańska rezydencja, której kluczowym gmachem był murowany dwór, zwany w źródłach kamienicą.
W 1661 roku włości tykocińskie i białostockie zostały przekazane przez sejm Stefanowi Czarnieckiemu za zasługi w walce ze Szwedami. W tym samym roku król Jan Kazimierz
zezwolił plebanowi białostockiemu na wolny handel w dobrach kościelnych, co doprowadziło do powstania trójkątnego targowiska. Ten kształt wynikał z układu przecinających
się traktów do Suraża, Choroszczy i Wasilkowa. Z łatwością
odnajdziemy go w dzisiejszym układzie Rynku Kościuszki.
Był to pierwszy krok na drodze do powstania miasta.

Białostocki trójkątny rynek, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

ROZWÓJ MIASTA ZA CZASÓW BRANICKICH
Sam Czarniecki nigdy w Białymstoku nie mieszkał. Majątek
przekazał córce, Katarzynie Aleksandrze, a ta 20 lat później
oddała go w dziedzictwo swemu synowi ze związku z Janem
Klemensem Branickim herbu Gryf – Stefanowi Mikołajowi.
W ten sposób w grodzie nad Białą pojawił się ród, który najmocniej zapisał się w historii miasta.
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Stefan Mikołaj – uczestnik wyprawy wiedeńskiej, stolnik
królewski i wojewoda podlaski – przeniósł do Białegostoku
siedzibę rodową z Branic w Małopolsce. Na potrzeby własnej
rezydencji rozpoczął przebudowę dworu Wiesiołowskich.
W tym celu zaangażował wybitnego architekta, Tylmana
z Gameren. Jednocześnie w 1692 roku doprowadził do lokowania miasta, czyli nadania praw magdeburskich, przez króla
Jana III Sobieskiego. Prawa miejskie Białegostoku potwierdziły dokumenty wystawione przez Augusta III Sasa w 1749,
a następnie w 1760 roku.
Dzieło rozbudowy miasta i rezydencji kontynuował i rozwinął na wielką skalę syn Stefana Mikołaja i Katarzyny Scholastyki z Sapiehów, Jan Klemens Branicki, który stał się jedną
z najbardziej wpływowych osób w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Sprawował urząd hetmana wielkiego koronnego.
Był wojewodą krakowskim i – co za tym idzie – pierwszym
senatorem Rzeczypospolitej. W czasie ostatniej elekcji kandydował do tronu królewskiego. Za jego rządów Białystok
stał się jednym z ważniejszych punktów zarówno na mapie
politycznej, jak i kulturalnej ówczesnej Rzeczypospolitej. Na
dworze hetmana bywali nie tylko magnaci, wybitni artyści
i zagraniczni posłowie, lecz także koronowane głowy, ze
szwagrem Branickiego, Stanisławem Augustem Poniatowskim, na czele.

Jan Klemens Branicki,
ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Jan Klemens słynął z doskonałego gustu i przekształcił Białystok w prawdziwy polski Wersal. Przy rozbudowie rezydencji
działali najwybitniejsi architekci i artyści, w pałacu zgromadzono wiele cennych dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego.
Ogrody zapierały dech w piersiach. Działał teatr z własnym
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baletem i orkiestrą. Funkcjonowała pierwsza w Polsce uczelnia wojskowa.
Hetman bardzo dbał o rozwój miasta. Wznosił reprezentacyjne budowle, ingerował w układ urbanistyczny. Ściągał
rzemieślników, by osiedlali się w Białymstoku i pracowali na
potrzeby dworu, nadawał im przywileje cechowe. Organizował targi i jarmarki. XVIII-wieczny Białystok słynął z dobrej
organizacji, czystości i urody.
Po śmierci hetmana w 1771 roku miasto i pałac trafiły w ręce
jego małżonki. Izabela z Poniatowskich zarządzała dobrami
do 1808 roku. W pamięci mieszkańców zapisała się jako troskliwa gospodyni, założycielka szkoły KEN i nowatorskiego
Instytutu Położnictwa. Była świadkiem wydarzeń pieczętujących upadek Rzeczypospolitej i przejęcia Białostocczyzny
przez Prusy w III rozbiorze.

Izabela Branicka
z Poniatowskich,
ze zbiorów Muzeum
Podlaskiego
w Białymstoku

Zaborcy objęli władzę w mieście w styczniu 1796 roku
i uczynili je stolicą departamentu wchodzącego w skład Prus
Nowowschodnich. Białystok stał się siedzibą wielu urzędów i garnizonu wojskowego. Liczył ówcześnie około 5000
mieszkańców. W 1802 roku zarówno miasto, jak i kompleks
pałacowo-ogrodowy zostały sprzedane władzom pruskim.
Izabela pozostała na miejscu. Jako rezydentka dożyła jeszcze
kolejnej zmiany granic.
W 1807 roku Napoleon, tworzący Księstwo Warszawskie,
przekazał okręg białostocki carowi na mocy traktatu w Tylży.
Od tej pory miasto wchodziło w skład Imperium Rosyjskiego. Stan ten utrzymał się aż do odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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MANCHESTER PÓŁNOCY
XIX wiek był okresem, w którym dokonała się olbrzymia
metamorfoza Białegostoku. Z barokowego, schludnego miasteczka stał się tętniącym fabrycznym życiem Manchesterem
Północy. Liczył prawie 100 000 mieszkańców. Po powstaniu
listopadowym Rosjanie w ramach represji wprowadzili granicę celną pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem. Wielu
przemysłowców z Kongresówki zaczęło przenosić interesy na
Podlasie. Represje gospodarcze władz carskich paradoksalnie
przyczyniły się do szybkiego rozwoju Białegostoku. W drugiej
połowie XIX wieku jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać
fabryki włókiennicze. Większość z nich było niewielka i zatrudniała kilku czy kilkunastu pracowników. Z czasem w mieście
zaczęły funkcjonować zakłady zatrudniające po kilkaset osób.
Białystok stał się największym ośrodkiem przemysłowym
w zachodnich guberniach Rosji. Podlaskie wyroby można było
znaleźć w całym Imperium, a nawet na Dalekim Wschodzie.
Wraz z rozwojem przemysłu włókienniczego gwałtownie
wzrosła liczba mieszkańców miasta. Do Białegostoku napływali nie tylko robotnicy. Nowe możliwości ściągały przedsiębiorczych fabrykantów, często pochodzenia niemieckiego.
W ten sposób jeszcze bardziej urozmaicona stała się
mozaika narodowości i wyznań mieszkańców
miasta.
Oprócz Polaków, Żydów, Rosjan i Niemców mieszkali tu
także
Białorusini,
Ukraińcy i Litwini.
Obok
katolików,
prawosławnych
i ewangelików żyli
wyznawcy judaizmu
i islamu. Nic dziwnego, że właśnie
Rzeźba Merkurego
z fabryki Beckera,
która stała się
symbolem rozwoju
przemysłu w Białymstoku,
fot. A. Tarasewicz
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Kamienica z początku XX wieku przy ul. św. Rocha, fot. A. Tarasewicz

w tym tyglu kultur powstała idea utworzenia jednego, ponadnarodowego języka. Ludwik Zamenhof, twórca esperanto, urodził się w Białymstoku w 1859 roku. Tu spędził lata
dzieciństwa i wczesnej młodości, tu także rozpoczął pracę
nad dziełem swego życia.
Ważnym impulsem do rozwoju miasta było powstanie linii
kolejowych. Pierwsza z nich, relacji Warszawa–Petersburg,
przecięła Białystok w 1862 roku. Z tego okresu pochodzi zabytkowy dworzec, od ponad 150 lat stanowiący piękną wizytówkę miasta.

TRUDNY WIEK XX
Rozwój przemysłu włókienniczego zahamowały działania
zbrojne I wojny światowej. W 1915 roku z Białegostoku wycofali się Rosjanie, wywożąc wyposażenie większości fabryk
i niszcząc obiekty o znaczeniu strategicznym. Z nieba zniknęły
rosyjskie sterowce stacjonujące w białostockim lesie Pietrasze.
Nastała trwająca ponad 3 lata okupacja niemiecka, zakończona
dopiero 19 lutego 1919 roku. Białystok był kluczowym punktem
na kolejowej trasie ewakuacji żołnierzy niemieckich z frontu
wschodniego, dlatego też musiał czekać na odzyskanie niepodległości kilka miesięcy dłużej niż inne polskie miasta.
W dwudziestoleciu międzywojennym Białystok stał się stolicą województwa, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju
miasta. Z tego okresu pochodzą ciekawe zabytki modernistyczne z powszechnie docenianą bazyliką św. Rocha na
czele. Centrum zyskało wielkomiejski wymiar dzięki nowym
gmachom administracyjnym. Powstały wspaniałe, zielone
bulwary. Śmietankę towarzyską przyciągał hotel Ritz. Białostoczanie spędzali czas w macedońskich buznach i tureckich
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cukierniach. Równie często
jak język polski na ulicach
było słychać jidysz. Cały
ten barwny, wieloetniczny
świat zniknął po wybuchu
II wojny światowej.
Niemcy wkroczyli do Białegostoku 15 września 1939
roku, by tydzień później
przekazać Podlasie Rosjanom. Miasto stało się
stolicą
proklamowanej
przez okupantów Republiki Zachodniej Białorusi.
Ludność bardzo szybko
doświadczyła rosyjskiego
terroru. Najbardziej tragiczne w skutkach okazały się
deportacje w głąb ZSRR,
których doświadczyło około 20 000 białostoczan.
27 czerwca 1941 roku do
Białegostoku
wkroczyli
Bazylika św. Rocha, fot. A. Grabowski
Niemcy. Już tego samego
dnia rozpoczął się krwawy terror. Wkrótce okupanci utworzyli
getto, przez które przewinęło się około 60 000 osób – mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Ich losy zostały
przypieczętowane latem 1943 roku, mimo wybuchu heroicznego powstania w getcie. Prześladowania nie ograniczały się
do ludności żydowskiej, tysiące białostoczan trafiło do niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych. Miasto otoczył
pierścień masowych grobów.
Doświadczony przez dwie okupacje Białystok stracił znaczną
część swoich mieszkańców i prawie 80% budynków w centrum. Potwornie zniszczony i wyludniony, odzyskał wolność
wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej 27 lipca 1944 roku.
Niedawni okupanci występowali teraz w roli wyzwolicieli, ale
białostoczanie doskonale pamiętali okres rosyjskich rządów
„za pierwszego Sowieta”. Polityka ówczesnych sprzymierzeńców tylko na pozór różniła się od prowadzonej w latach
1939–1941. Rozpoczęły się prześladowania podziemia niepodległościowego, Podlasie znowu spłynęło krwią. Przez pewien
czas przynależność państwowa tych ziem nie była przesądzona. Ostatecznie Białystok znalazł się w granicach Polski.
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Czasy powojenne były okresem odbudowy i rozbudowy miasta oraz napływu nowych mieszkańców. Prężnie rozwijał się
przemysł, zwłaszcza mające długie tradycje włókiennictwo.
Wizytówką regionu zostały Zakłady Przemysłu Bawełnianego
w Fastach. Jednocześnie Białystok stawał się stopniowo ważnym ośrodkiem akademickim. Działalność rozpoczęły: Akademia Medyczna (dziś Uniwersytet Medyczny), Politechnika
Białostocka, Filia Uniwersytetu Warszawskiego przekształcona
z czasem w niezależny Uniwersytet w Białymstoku oraz Wydział Sztuki Lalkarskiej (filia Akademii Teatralnej w Warszawie).

WSPÓŁCZESNE OBLICZE MIASTA
W XXI wieku Białystok wszedł do pierwszej dziesiątki największych miast w Polsce. Liczy ponad 297 000 mieszkańców. Jest nie tylko stolicą województwa, ale także ważnym
ośrodkiem akademickim, kulturalnym i sportowym. Zyskał
nowoczesny wymiar, nie zatracając przyjaznego, kameralnego charakteru. Rokrocznie zajmuje bardzo wysokie pozycje w rankingach miast najlepszych do życia. Współczesną
wizytówką Białegostoku stały się: nowoczesny kompleks
kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego, imponujący budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej, stadion miejski
i najpiękniejsze w Polsce murale.
Zachęcamy do zwiedzania Białegostoku przy wykorzystaniu
miejskich szlaków turystycznych, których opis można znaleźć
na stronie odkryj.bialystok.pl
W mieście zostały wytyczone:
•
•
•
•
•
•

Szlak rodu Branickich
Szlak białostockich fabrykantów
Szlak Bojar
Szlak architektury drewnianej
Szlak esperanto i wielu kultur
Szlak białostockich świątyń

Mural „Smok-kurczak”, fot. A. Tarasewicz
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BIAŁYSTOK BRANICKICH
Gdy spojrzymy na okazałą makietę barokowego Białegostoku znajdującą się w Muzeum Historycznym (str. 88), jak na
dłoni zobaczymy, że mówiąc o XVIII-wiecznym mieście, miało się na myśli przede wszystkim założenie pałacowo-ogrodowe Branickich. Składało się ono z głównego gmachu pałacu, przeróżnych budynków użytkowych na potrzeby dworu
(oranżerii, arsenału itd.) oraz ogrodów z pawilonami i zwierzyńców wraz ze stawami i kompozycjami wodnymi. Samo
miasto z rynkiem i kościołem stanowiło w pewnym sensie
funkcjonalny dodatek do polskiego Wersalu. Jednak poza
zajmowaniem się swoją rezydencją Jan Klemens i Izabela
Braniccy inwestowali także w rozwój miasteczka. Z zachowanych dokumentów wynika, że jaśniepaństwo osobiście
decydowali o wielu sprawach społecznych i gospodarczych
dotyczących Białegostoku. Dbali o jego wygląd, choć czasem

Historyczne centrum miasta, fot. Urząd Miejski w Białymstoku
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Pałac Branickich nocą, fot. K. Jakubowski

jedynie powierzchowny (znany jest m.in. dekret hetmana
o obowiązku murowania tylko frontowych ścian domów dla
lepszej ich prezencji od strony ulicy). Dzięki fundacji Branickich powstały liczne budowle, które – zrekonstruowane po
wojnie – do dziś cieszą oczy przechodniów. Odrestaurowane
w jednorodnych barwach z epoki (bladożółtej i białej), stanowią w przestrzeni miejskiej czytelne dziedzictwo znamienitego rodu XVIII-wiecznych właścicieli.

PAŁAC BRANICKICH
ul. J. Kilińskiego 1

Historia
Początki siedziby dworskiej w tym miejscu sięgają XV wieku, kiedy to rozległe dobra nad rzeką Białą otrzymał Jakub
Raczko Tabutowicz herbu Łabędź. Było to jedno z większych nadań na tych terenach. Prawdopodobnie najstarszy
syn Jakuba, Michno, zlecił budowę drewnianego dworu.
W pierwszej połowie XVI wieku, gdy dobra białostockie
były w posiadaniu rodziny Wiesiołowskich herbu Ogończyk,
Piotr Wiesiołowski starszy, oboźny króla Zygmunta Augusta,
uczynił z Białegostoku główną siedzibę rezydencjonalną.
Według projektu królewskiego architekta Joba Bretfusa został wybudowany murowany dwór obronny („kamienica”).
Gdy w drugiej połowie XVII wieku Stefan Mikołaj Branic-
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Brama Wielka pałacu Branickich, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

ki przenosił siedzibę rodową z podkrakowskich Branic do
Białegostoku, wymagało to przekształcenia dworu po Wiesiołowskich na bardziej okazałą, wygodną i funkcjonalną
rezydencję. Zgodnie z nowymi trendami architektonicznymi
przebudowy w duchu barokowym podjął się wybitny ówczesny architekt, Tylman z Gameren.
Kolejnej modernizacji i rozbudowy założenia pałacowo-ogrodowego w stylu uwzględniającym nowe prądy w architekturze europejskiej dokonał syn Stefana Mikołaja Branickiego, Jan
Kazimierz, który na cześć swojego dziada zmienił nadane mu
na chrzcie imię na Jan Klemens. Do prac budowlanych i remontowych zatrudniał znamienitych, często związanych z dworem
królewskim architektów, rzeźbiarzy, malarzy i rzemieślników,
m.in.: Jana Henryka Klemma, Jakuba Fontanę, Pierre’a Ricauda
de Tirregaille`a, Jana Chryzostoma Redlera, Antoniego Herliczkę, Sylwestra Augustyna Mirysa czy Szymona Czechowicza.
Powstały wspaniała rezydencja i okazałe założenie ogrodowe.
Białostocki pałac zachwycał przepychem i przyciągał znamienitych gości nie tylko z kraju, ale też z zagranicy. Odwiedzali go także monarchowie przyjmowani zgodnie z ceremoniałem królewskim, m.in.: August II Mocny, August
III Sas, Stanisław August Poniatowski. Śmierć hetmana,
ostatniego przedstawiciela rodu, zamknęła okres świetności
białostockiej rezydencji określanej w XVIII wieku mianem
„Wersal Polski”.
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W XIX stuleciu dawna siedziba Branickich została sprzedana
przez spadkobierców carowi Aleksandrowi I. Rosyjskie władze zajęły pałac w 1809 roku i udostępniły go instytucjom
wojskowym. Najbardziej reprezentacyjne wnętrza przeznaczono na apartamenty carskie, pozostałą część użytkowali
urzędnicy. W 1837 roku Mikołaj I przekazał gmach na siedzibę
Instytutu Panien Szlacheckich. Rozpoczęły się remont i kolejna przebudowa pałacu dostosowująca budynki do nowych
potrzeb. W sierpniu 1914 roku Instytut został zamknięty
z powodu zbliżającego się frontu, a kilka miesięcy później
przeniesiony do Petersburga. Podczas ewakuacji elementy
dawnego wyposażenia budowli zostały wywiezione do Pałacu Gubernatorskiego w Wilnie oraz do Sankt Petersburga.
W latach 1915–1918 białostocka rezydencja była wielokrotnie
plądrowana przez wojska niemieckie i rosyjskie. Grabiono
wszystko, co miało jakąkolwiek wartość: obrazy, rzeźby, dzieła sztuki, a nawet klamki.
W dwudziestoleciu międzywojennym w pałacu funkcjonował urząd wojewódzki. Po wkroczeniu do Białegostoku
wojsk niemieckich (w 1941 roku) okupanci usytuowali tu
siedzibę Zarządu Cywilnego Okręgu Białystok pod dowództwem Ericha Kocha.
W 1944 roku budowla uległa olbrzymim zniszczeniom, które
oszacowano na 70%. Ze względu na wyjątkowe znaczenie
obiektu podjęto decyzję o jego odbudowie. Po wojnie w zabytkowym budynku pałacu planowano umieścić muzeum,
w roku 1950 przekazano go jednak na potrzeby tworzącej się
Akademii Lekarskiej, funkcjonującej obecnie jako Uniwersytet Medyczny. W latach 70. XX wieku wykonano polichromię
sieni głównej pałacu i klatki schodowej, a w następnej dekadzie rozpoczęto odtwarzanie kaplicy pałacowej i stworzono
pseudohistoryczny wystrój dzisiejszej Auli Magna. W latach
2004–2007 przywrócono elewacjom oryginalną, XVIII-wieczną kolorystykę oraz wykonano iluminację pałacu.

Założenie pałacowe

Do pałacu prowadzi murowana Brama Wielka w formie
łuku triumfalnego. Na obecnym miejscu została wzniesiona około roku 1755 według projektu Jana Henryka Klemma.
Do jej budowy użyto materiału pozyskanego z poprzedniej
bramy, stojącej pomiędzy dziedzińcami – tam, gdzie dziś
znajdują się rzeźby Herkulesów. Zwieńczenie wieży bramy
stanowi przedstawienie gryfa na złotej kuli trzymającego
owalną tarczę ze złotym monogramem JB umieszczonym na
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Dziedziniec wstepny i paradny, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

błękitnym polu. Poniżej tarcz zegarowych widnieją panoplia
z wyobrażeniem Jowisza jako zlatującego orła, a w fasadzie
zewnętrznej – ślepe okna pokryte iluzjonistycznymi malowidłami wiernie naśladującymi rzeczywiste okna.
W pomieszczeniu nad przejazdem usytuowany jest najstarszy w Białymstoku mechanizm zegara (z gongami kwadransowym i godzinowym) skonstruowany ponad 250 lat temu
dla Jana Klemensa Branickiego. Obecnie w sezonie turystycznym, kiedy w bramie działa Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej (str. 111), w weekendy i dni świąteczne
można bezpłatnie zwiedzać obiekt z przewodnikiem PTTK.
To wyjątkowa okazja do obserwacji, jak działa ten potężny,
metalowy mechanizm posadowiony na solidnej, dębowej
konstrukcji, oraz dowiedzenia się, dlaczego zegar bywa kapryśny i czasem spieszy się lub spóźnia.
Brukowana aleja główna prowadzi przez dziedziniec
wstępny flankowany po obu stronach niewielkimi budynkami tzw. studni. Dziedziniec, zgodnie ze znanym rysunkiem
projektowym z połowy XVIII wieku, obsadzony jest podwójnym szpalerem młodych lip holenderskich i ozdobiony zrekonstruowanymi fontannami we wgłębnikach.
Dziedziniec wstępny od paradnego oddzielony jest bramą
strzeżoną przez rzeźby Herkulesów, z których jeden walczy
ze smokiem, a drugi z wielogłową hydrą. Wykonał je z piaskowca Jan Chryzostom Redler i były to w czasach Branickich
największe rzeźby w Białymstoku.
Budynek główny i dwie boczne oficyny otaczające dziedziniec paradny tworzą układ przypominający podkowę.
W XVIII wieku w oficynie północnej znajdowały się pokoje
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gościnne oraz niewielka stajnia mogąca pomieścić dwadzieścia cztery konie. Obecnie w prawym skrzydle znajduje
się wejście do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, które
umożliwia zwiedzanie pałacu z przewodnikiem (str. 89).
W oficynie południowej znajdowały się pomieszczenia gospodarskie: kuchnie, spiżarnie, skarbiec, apteka oraz izby
dla służby. Obok usytuowana była mała wozownia. Kolejne
budynki za oficyną kuchenną również miały przeznaczenie
gospodarcze. Mieściły się tam: paszteciarnia, piekarnia, cukiernia, mieszkania urzędników i służby dworskiej, oranżerie owocowe i kwiatowe, figarnia, stajnie oraz zbrojownia,
w której gmachu dziś działa ceniona Galeria Arsenał (str. 87).
Korpus główny pałacu jest trójkondygnacyjny z ozdobnym
balkonem w części centralnej. Powyżej wejścia głównego w tympanonie umieszczono herb Branickich – Gryf, nad
nim góruje rzeźba Herkulesa w roli Atlasa dźwigającego
kulę ziemską. Fasady pałacu oraz oficyn ozdobione zostały
rzeźbami umieszczonymi we wnękach i na konsolach. Liczne
przedstawienia Herkulesa oraz pozostały wystrój rzeźbiarski
elewacji tworzą program ikonograficzny apoteozujący Jana
Klemensa Branickiego jako antycznego herosa. Pojawiające
się panoplia przedstawiające elementy uzbrojenia wojennego miały wskazywać na główną cechę Branickich Gryfitów
– waleczność. Dach pałacu z dwoma barokowymi hełmami
otoczony jest attyką.

Tzw. Grupa Herkulesa nad wejściem do pałacu, fot. A. Tarasewicz
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Do wnętrza prowadzi obszerna sień (westybul), która
w czasach Branickich podkreślała rozmach rezydencji i dobry
gust jej właścicieli. Utrzymana była w tonacji szarej i zielonej z iluzjonistycznym malarstwem na ścianach. Z westybulu
na pierwsze piętro prowadziła imponująca klatka schodowa,
podtrzymywana przez rzeźby dwóch atlantów. Przy wejściu
na schody ustawiono marmurową postać Rotatora, czyli szlifierza. Autorem rzeźb klatki schodowej był Jan Chryzostom
Redler. Na parterze znalazły się prywatne apartamenty Jana
Klemensa i Izabeli Branickich, jadalnia z pokojami kredensowymi, pokoje łazienkowe (zamienione w okresie późniejszym na pokoje gościnne) oraz paryskie. Apartament
Branickiego był utrzymany w barwach zielonych, a Izabeli
w tonacji karmazynowej.
Pierwsze piętro stanowiło część reprezentacyjną pałacu,
tzw. piano nobile. Przyjmowano tu gości, wydawano przyjęcia, a w najprzedniejszych apartamentach gościnnych nocowały szczególnie ważne osobistości odwiedzające siedzibę
Branickiego. Znajdowały się tu Sala Wielka (balowa), Pokoje
Chińskie, Sala Stołowa (jadalnia), kaplica, pokój bilardowy,
Pokoje Złote oraz
Pokoje Królewskie.
Wnętrza dekorowane były rzeźbieniami,
sztukateriami
oraz
freskami. Pokoje
wypełniały bogato
zdobione meble, lustra, rzeźby i obrazy.
Pomieszczenia były
ogrzewane piecami
gdańskimi i saskimi,
a także marmurowymi kominkami. W latach 50. XVIII wieku
założono w pałacu
imponującą bibliotekę. W bogato zdobionych szafach zgromadzono setki dzieł
w językach:
francuskim, łacińskim,
polskim i włoskim,
a także mapy, gloWestybul, fot. I. Czajkowska busy oraz teleskop.
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Pałac Branickich, widok od strony ogrodów, fot. A. Tarasewicz

Obecnie, z uwagi na przeznaczenie budynku na siedzibę
uczelni wyższej, wnętrza są tylko częściowo odtworzone
zgodnie z XVIII-wiecznym wystrojem. Warto zwrócić uwagę
na zachowane zabytkowe elementy wyposażenia z czasów
Branickich: rzeźby atlantów w klatce schodowej, marmurową
figurę Rotatora przy wejściu na schody, kolumny z czarnego
marmuru w holu, dwie płyty kominkowe z herbami (Gryf
Branickich i Ciołek Poniatowskich) w pomieszczeniach czytelni, fragmenty dawnych sztukaterii w kaplicy pałacowej
oraz w dwóch gabinetach dawnych Pokojów Złotych (obecnym gabinecie rektora Uniwersytetu Medycznego), a także
szczątkowy wystrój malarski na ścianach. Decydując się na
zwiedzanie z przewodnikiem z Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji, mamy możliwość wejścia także do Auli Magna,
kaplicy i pałacowych piwnic. O dawnym dworze Wiesiołowskich przypominają: wykończone ostrołukowo okienko piwniczne odsłonięte w elewacji ogrodowej, kolebkowe sklepienia piwnic, odsłonięte fragmenty fundamentów czy ceglana
posadzka w jednym z piwnicznych pomieszczeń.

OGRODY BRANICKICH
Opierając się na opiniach współczesnych znawców tematu,
można bez większej przesady stwierdzić, że salon ogrodowy
Branickich jest nie tylko najpiękniejszym, ale także najlepiej zrekonstruowanym ogrodem barokowym epoki saskiej
w Polsce. Zadecydowała o tym bez wątpienia drobiazgowość, z jaką autorzy rekonstrukcji poszukiwali historycznych
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źródeł, zarówno pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, jak i reliktów archeologicznych. W przypadku wątpliwości posiłkowali się analizami porównawczymi rozwiązań
zachowanych w innych europejskich ogrodach barokowych.
Głównymi autorami koncepcji rewitalizacji założenia ogrodowego byli ks. dr Jan Nieciecki, dr inż. Dorota Sikora i arch.
Tomasz Rogala.
Hetman Branicki rozwijał założenie ogrodowe od lat 30. XVIII
wieku, a z czasem, wraz ze zdobywanymi godnościami,
wzbogacał jego program ideowy. Zgodnie z duchem epoki
w założeniach pałacowo-ogrodowych tamtego okresu posługiwano się symboliką mitologiczną, czytelną dla arystokracji całej Europy.
W Białymstoku Branicki zaplanował część ogrodową na wzór
mitologicznego ogrodu Hesperyd pełnego tryskających źródeł,
w którym rosły złote jabłka nieśmiertelności, a bogowie spacerowali, spotykając się od czasu do czasu ze śmiertelnikami. Odzwierciedleniem tej idei były liczne fontanny oraz duże posągi
po obu stronach głównej alei, prezentujące mitologicznych bogów stojących często naprzeciw związanych z nimi śmiertelników, jak np. Diana i Akteon. Z ponad 200 barokowych posągów
i rzeźb do naszych czasów dotrwało zaledwie 13 (ustawiono
je w ogrodzie przed 1755 rokiem, o czym mówią umieszczone
na nich tabliczki). Brakujące rzeźby w głównej alei uzupełniono
w latach 50. XX wieku. Posągi zostały podpisane, co pomaga
w identyfikacji programu ideowego kompozycji i w odczytywaniu powiązań między postaciami.
Górny ogród opierał
się na głównej osi
widokowej, biegnącej
od bramy pałacowej
przez dziedzińce, pałac, centralną aleję, aż
po zwierzyńce. Składał się z ośmiu parterów bukszpanowych,
w tym czterech z fontannami.

Rzeźby w Ogrodach Branickich
fot. K. Pierwienis

Na
bukszpanowych
parterach otoczonych
bordiurą
kwiatową
ustawiono na postumentach
postacie
dzieci uosabiających
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mitologiczne pierwowzory znaków zodiaku oraz cztery żywioły. Wszystko stanowiło część rozbudowanego programu
astronomicznego mającego w zamyśle hetmana Branickiego
dostarczać spacerowiczom rozrywki umysłowej.
Roślinność salonu ogrodowego również nie była przypadkowa – Branicki osobiście nakazywał sadzić kwiaty nawiązujące do postaci mitologicznych, m.in. narcyzy, anemony, hiacynty, które wymieniano kilkakrotnie w ciągu roku (obecnie
miasto także dba o nasadzenia wiosenne, letnie i jesienne).
Latem na trawniki wśród parterów bukszpanowych wystawiane były rośliny kubłowe – drzewka pomarańczowe,
których owoce uważano za symbol złotych jabłek nieśmiertelności, i laurowe, nawiązujące do wieńców laurowych
symbolizujących chwałę.
Wzory bukszpanowych haftów oraz bordiury kwiatowe na
parterach można podziwiać także z pałacowego balkonu,
dostępnego w sezonie turystycznym.
Na granicy salonu ogrodowego
i ogrodu dolnego zainteresowanie wzbudza zrekonstruowany Pawilon pod Orłem.
W budowli tej swoje ukoronowanie znalazły treści herkulejskie obecne w całym programie założenia. Oto mamy
do czynienia z momentem,
w którym do leżącego na łożu
śmierci Herkulesa przylatuje
Jowisz w postaci złotego orła,
przynosi mu w dziobie złote
jabłko i ofiarowuje nieśmiertelność. Herkules zamieszkuje
w siedzibie bogów, gdzie za
żonę pojmuje boginię młodości
Hebe (popiersia obu małżonków flankują wejście do pawilonu). Nad wszystkim domiPawilon pod Orłem,
nuje dekoracja symbolizująca fot. Urząd Miejski w Białymstoku
męstwo i waleczność herosa
(biało-złota kompozycja różnych rodzajów broni i akcesoriów
wojennych umieszczona na skórze lwa), do którego chciał być
porównywany Branicki.
Na XVIII-wiecznych rycinach prezentujących ogród zobaczymy jeszcze znane z innych europejskich realizacji boskiety,
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czyli wysokie na 5–6 m ściany misternie strzyżonych zarośli
grabowych tworzących formy architektoniczne i labirynty.
Niszczone podczas zawieruch historii i przez lata niepielęgnowane, przetrwały w formie romantycznego parku. Wejść
do tej zielonej przestrzeni strzegą przedstawienia mitologicznych bóstw przyrody – Wertumnusa i Pomony od strony
pałacu oraz Pana i Syrinks od strony mostku nad kanałem.
Spacerując pomiędzy drzewami, odnajdziemy kolejne zabytkowe budowle z czasów Branickich: pawilon włoski
z kolumnami, pawilon toskański nad wyschniętym stawem
w ogrodzie dolnym oraz tzw. ściankę parawanową z wyobrażeniem Matki Boskiej Ostrobramskiej z okresu międzywojennego.
Na krawędzi dolnego ogrodu w nieistniejącym już dziś budynku znajdował się jeden z najznakomitszych teatrów
dworskich ówczesnej Rzeczypospolitej. Gmach z muru pruskiego wzniesiony prawdopodobnie w latach 1749–1766
przetrwał do pierwszej połowy XIX wieku. Obiekt mógł pomieścić około 400 osób.
Ogród Branickich jest nieodpłatnie dostępny dla zwiedzających. Robi wrażenie o każdej porze roku, jednak najpiękniej
jest tam latem, gdy kwitną kwiaty i tryskają fontanny.

Pałacyk Gościnny
ul. J. Kilińskiego 6

W niewielkiej odległości od głównego założenia pałacowego
położony jest uroczy barokowy budynek mieszczący obecnie
urząd stanu cywilnego i kancelarię prezydenta Białegostoku.
Gmach nakryty mansardowym dachem z lukarnami stanowi
wytworne zwieńczenie perspektywy ulicy Jana Kilińskiego
od strony katedry.
Pałacyk, nazywany gościnnym, powstał z fundacji Jana Klemensa Branickiego, choć sam hetman nie doczekał końca
budowy, zmarł bowiem w rok po jej rozpoczęciu. Z zachowanych źródeł wynika, że wnętrza „kamienicy skarbowej” nie
zostały wówczas ukończone.
Wbrew dzisiejszej nazwie pałacyk prawdopodobnie nie
mieścił pokojów dla gości, ponieważ pod koniec życia Branicki przyjmował ich już niewielu. Zapewne miał być to
modny wówczas maison du plaisance – miejsce swobodnego spędzania wolnego czasu z dala od głównej rezydencji i dworskiej etykiety. Taki charakter obiektu oraz potrzeba dopasowania do obecnie pełnionych przez budynek
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Pałacyk Gościnny, fot. K. Jakubowski

funkcji legły u podstaw aranżacji wystroju zrealizowanej
na początku XXI wieku. Stworzono wnętrza, jakie mogłyby powstać w XVIII stuleciu, gdyby pałacyk ukończono.
Autorem całej koncepcji był najlepszy znawca mecenatu
Branickich, ks. dr Jan Nieciecki, a prace malarskie wykonywali m.in. Robert Stpiczyński i Witold Górynowicz, których
portrety lub kryptoportrety można odnaleźć we wnętrzach,
jeśli wystarczająco wytęży się wzrok. Pozostałe elementy
stałego wystroju zaprojektował i wykonał Wojciech Lachowicz, natomiast meble – Krzysztof Makowski.
Zgodnie z duchem epoki w pałacyku panuje przepych, który
podlega jednak stopniowaniu: od skromnej sieni dolnej poprzez okazałą oprawę schodów i sień górną dekorowaną wizerunkami rezydencji Branickiego po główną salę zdobioną
białymi drewnianymi boazeriami ze złoconymi listewkami.
W pomieszczeniu tym da się wydzielić trzy części: wspólny
przedpokój oraz dwie sale, Izabeli i Jana Klemensa Branickich, dekorowane bliźniaczymi ornamentami w wersji żeńskiej i męskiej oraz ogromnymi portretami fundatorów.
Wyjątkowo bogate w treści jest ostatnie pomieszczenie na
piętrze – gabinet nawiązujący do modnych w drugiej połowie
XVIII wieku pokojów groteskowych. Poprzez symbolikę mitologiczną komnata ukazuje związki Izabeli Branickiej z dwoma najważniejszymi mężczyznami w jej życiu – królewskim
bratem, Stanisławem Augustem Poniatowskim, i generałem
Andrzejem Mokronowskim. Choć historia tej skrytej miłości
nie jest udokumentowana twardymi dowodami, to rozpala
wyobraźnię i do dzisiaj budzi emocje.
O ile górna część pałacyku ma wystrój barokowy, ale już
klasycyzujący, o tyle pomieszczenia urzędu stanu cywilnego
na parterze pozostają w nurcie kwiecistego rokoka z czasów
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Wnętrze Pałacyku Gościnnego, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Ludwika XV. Wnętrze, w którym odbywają się śluby, nawiązuje do tzw. pokojów ogrodowych z wyobrażeniami egzotycznych roślin, zwierząt i antycznych ruin, z kwiecistymi dywanami i obiciami mebli. Drugie pomieszczenie przenosi nas
do altany ogrodowej, z której okien wyglądamy na ogrody
Branickiego i jego pawilony: Chiński i pod Orłem.
Pałacyk gościnny czynny jest w dni powszednie w godzinach
pracy urzędu miejskiego oraz w soboty przy okazji ceremonii
zaślubin. Przy odrobinie szczęścia można uzyskać zgodę na
wejście do wnętrz lub skorzystać z organizowanego co jakiś
czas zwiedzania z przewodnikiem.

Stary kościół farny
ul. Kościelna 2

Najstarszy zachowany zabytkowy budynek w Białymstoku
nie rzuca się zbytnio w oczy, gdyż stanowi część zespołu
archikatedry białostockiej. Jego historia sięga XVII wieku,
kiedy to w 1617 roku Piotr Wiesiołowski rozpoczął wznoszenie murowanego kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Fundator
nie doczekał zakończenia budowy, zmarł w 1621 roku,
a prace kontynuował jego syn, Krzysztof Wiesiołowski.
W 1626 roku biskup wileński Eustachy Wołłowicz dokonał
konsekracji. Wzniesiono budowlę w stylu późnego renesansu, jednonawową, z wyodrębnionym w części wschodniej prezbiterium zamkniętym absydą oraz z kwadratową,
masywną wieżą nad wejściem. Gmach przetrwał do naszych czasów, ale z pewnymi zmianami. W połowie XVIII
wieku z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego przebudowano kościół i wymieniono jego wyposażenie.
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W XIX wieku w związku z powiększającą się
liczbą
mieszkańców
Białegostoku rozpoczęto starania o budowę
nowej świątyni. Władze carskie nie wyraziły
na to zgody, pozwoliły
jedynie na rozbudowę
już istniejącej. W 1902
roku, podczas prowadzonej
przebudowy,
rozebrano XVII-wieczne
prezbiterium, a ołtarz
główny umieszczono
w płaskiej ścianie.
Do wnętrza kościoła
prowadzą masywne
drzwi z okuciami osadzone
w ozdobnym
późnorenesansowym
portalu z jasnego piaskowca. W jego tym- Stary kościół farny, fot. A. Grabowski
panonie znajduje się
płaskorzeźba ze sceną koronacji Najświętszej Maryi Panny.
W zewnętrzną ścianę świątyni wmurowano tarczę herbową,
pochodzącą prawdopodobnie z pomnika nagrobnego Piotra
Wiesiołowskiego młodszego. Widnieją na niej herby: Ogończyk Wiesiołowskich, Bogoria Wołłowiczów, Jastrzębiec i Korczak (herby babek Piotra Wiesiołowskiego). Obok znajduje
się czarna płyta (według legendy pocięta kozackimi szablami
w XVII wieku) pochodząca z pomnika Gryzeldy Wodyńskiej
zmarłej w 1633 roku.

Tympanon portalu starego kościoła farnego,
fot. A. Tarasewicz

We wnętrzu świątyni zachowały się
elementy
XVIII-wiecznego wyposażenia: malowidła
ścienne autorstwa
Antoniego Herliczki,
obraz Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryi Panny autorstwa Sylwestra
Augustyna Mirysa
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w ołtarzu głównym, cyborium mieszczące Najświętszy Sakrament, złocone
antepedium na frontowej
ścianie stołu ofiarnego
w ołtarzu głównym, dwa
ołtarze boczne – Najświętszej Maryi Panny
i Ukrzyżowania Pańskiego – ambona, chrzcielnica
i organy. W pobliżu ołtarzy
bocznych znajdują się dwa
marmurowe XVIII-wieczne monumenty. Pierwszy,
umieszczony po lewej
stronie ołtarza głównego,
wykonany z kolorowego
marmuru, z sercem Jana
Klemensa
Branickiego,
został ufundowany przez
żonę hetmana, Izabelę
Ołtarz główny w starym kościele
Branicką. Drugi, z czarnego
farnym, fot. A. Tarasewicz
marmuru, zawiera serca
Stefana Mikołaja Branickiego i Katarzyny Aleksandry z Czarnieckich Branickiej (ojca i babki Jana Klemensa Branickiego).
Uzupełnieniem tych pomników jest epitafium poświęcone
Izabeli Branickiej. Obraz przedstawiający wazon z kwiatami
oraz widok Białegostoku wyhaftowała jej dwórka, Weronika
Paszkowska.
W świątyni wmurowano tablicę upamiętniającą prawykonanie kolędy „Bóg się rodzi”. Było to pierwsze publiczne wykonanie Pieśni nabożnych autorstwa Franciszka Karpińskiego,
które ukazały się drukiem w Supraślu w 1792 roku.
W podziemiach kościoła znajdują się krypty. Pochowano
w nich m.in.: Piotra Wiesiołowskiego młodszego, Izabelę
Branicką i Katarzynę Poniatowską (bratanicę ostatniego króla Polski).
Od lat 80. XX wieku sukcesywnie prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie kościoła i jego wyposażenia.

ZABUDOWA RYNKU KOŚCIUSZKI
Poruszając się po Rynku Kościuszki, który jest najważniejszym
historycznym placem miasta, natkniemy się na XVIII-wieczne
budynki ufundowane przez Jana Klemensa Branickiego. Na
tle powojennej zabudowy wyróżniają się one barokowymi
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Rynek Kościuszki z ratuszem, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

formami architektonicznymi i jasnymi elewacjami w kolorach bladożółtym i białym.

Szpital

Rynek Kościuszki 2
Tuż przy bramie zespołu katedralnego znajduje się dawny
szpital dla białostockiej biedoty ufundowany przez hetmana
Branickiego w 1762 roku jako przytułek „na siedmiu dziadów
kościelnych i sześć bab”. Barokowa bryła budowli wyróżnia
się sporym ryzalitem zwieńczonym okazałym tympanonem. Na skutek późniejszych przebudów obiekt został wyposażony w salę widowiskową położoną w głębi podwórza,
w której występowali aktorzy pierwszego w XX wieku białostockiego teatru. Tablice umiejscowione po obu stronach

Dawny szpital, fot. A. Tarasewicz

29

30

B I A ŁY STO K P R Z E WO D N I K T U RY ST YC Z N Y

wejścia upamiętniają fakt, że po II wojnie światowej miały tu
miejsce pokazowe procesy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Białostoczanie pamiętają jeszcze, że w budynku
mieściło się klimatyczne Kino TON – dziś pozostał po nim już
tylko napis na fasadzie.

Cekhauz

Rynek Kościuszki 4
Budynek związany był z imponującą, choć niepopartą żadnymi sukcesami militarnymi karierą wojskową hetmana
Jana Klemensa Branickiego. Znajdowały się tu pomieszczenia dla warty wojskowej, przechowywano uzbrojenie
i sprzęt pożarniczy. Obiekt gruntownie przebudowano
w okresie zaboru pruskiego, w XIX wieku należał on do
władz miejskich, które następnie wydzierżawiły go jed-

Dawny cekhauz, fot. A. Tarasewicz

nemu z białostockich stowarzyszeń. W 1944 roku budynek
uległ zniszczeniu. Po wojnie został zrekonstruowany bez
większego nawiązania do pierwotnego kształtu. Obecnie
jest to podłużna budowla nakryta naczółkowym dachem
z facjatą, z kolumnami we wnęce zamkniętej metalową
kratą. Przy odbudowie zdecydowano się także na odsunięcie gmachu od pierzei rynku, o czym przypominają
zarysy dawnych fundamentów oznaczone czerwonymi
płytami chodnikowymi. Do niedawna mieściło się tu archiwum państwowe, a obecnie jest to jedna z siedzib białostockiej Galerii im. Sleńdzińskich (str. 87). Budynek pełni
dziś funkcję galerii na wolnym powietrzu, na ogrodzeniu
prezentowane są regularne wystawy dotyczące historii
i kultury Białegostoku.
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Klasztor Sióstr Miłosierdzia, fot. A. Tarasewicz

Klasztor Sióstr Miłosierdzia
Rynek Kościuszki 5

Dużą część przeciwległej pierzei rynku zajmuje okazały
gmach klasztoru Sióstr Miłosierdzia Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo, które Branicki sprowadził do swoich dóbr,
powierzając im opiekę nad chorymi w szpitalu. Budynek zwany jest także Domem św. Marcina, którego wizerunek widnieje w medalionie nad wejściem. Budowa klasztoru rozpoczęła
się u schyłku lat 60. XVIII wieku, więc w barokowej architekturze gmachu pojawiły się już klasycyzujące formy. Potężna
budowla przykryta jest dwuspadowym dachem z sygnaturką
umieszczoną nad środkowym ryzalitem. Siostry szarytki, pomimo zawirowań historii i częstych w XIX i XX wieku zmian
przeznaczenia budynku, ponownie są jego właścicielkami
i prowadzą przedszkole oraz działalność charytatywną.

Astoria

ul. H. Sienkiewicza 4
Kolejnym zabytkiem pamiętającym czasy Branickich jest narożny gmach należący obecnie do kompleksu gastronomicznego Astoria. Barokowy budynek nakryty mansardowym
dachem z lukarnami posiada ścięty narożnik, w którym dwie
kolumny jońskie flankują reprezentacyjne wejście. Opisywany w źródłach z XVIII wieku jako „kamienica dworska”, pełnił
w kolejnych stuleciach różne funkcje. W okresie międzywojennym mieściła się tu apteka, której właścicielem był Feliks
Filipowicz, pierwszy po odzyskaniu niepodległości w 1919
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Astoria, fot. A. Tarasewicz

roku prezes rady miasta (na budynku umieszczona jest tablica poświęcona temu znamienitemu białostoczaninowi).

Ratusz

Rynek Kościuszki 10
Najważniejszą budowlą w centrum trójkątnego rynku jest
alkierzowy ratusz powstały w połowie XVIII wieku. Jako właściciel prywatnego miasta Jan Klemens Branicki w zasadzie
nie potrzebował tak okazałych pomieszczeń dla rajców, ponieważ samodzielnie władał swoimi dobrami. Jednak wzniesienie ratusza w prywatnym mieście było niezbędnym symbolem statusu, a sam budynek został przeznaczony na cele
handlowe. W kilkudziesięciu sklepikach i kramach (od czasów
Branickiego aż do II wojny światowej) sprzedawano wszelakie dobra – można powiedzieć, że znajdowała się tam pierwsza w Białymstoku galeria handlowa. Początkowo centralna
część budynku, zwieńczona wieżą, połączona była z cztere-

Ratusz, fot. Urząd Miejski w Białymstoku
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ma narożnymi alkierzami za pomocą arkad. W 1940 roku, „za
pierwszego Sowieta”, ratusz został rozebrany, a na jego miejscu władze radzieckie zamierzały wznieść pomnik wiecznej
przyjaźni Zachodniej Białorusi z macierzą. Na szczęście tego
pomysłu nigdy nie zrealizowano. Rynek pozostawał pusty aż
do lat 50., kiedy to ratusz został odbudowany w zmienionym
nieco kształcie – alkierze połączono z głównym gmachem –
i przeznaczony na siedzibę Muzeum Okręgowego. Obecnie
znajduje się tu główna siedziba Muzeum Podlaskiego z galerią malarstwa polskiego (str. 88). Patrząc z odpowiedniej
perspektywy na wieżę ratuszową, dostrzeżemy, że białostocki
ratusz uśmiecha się do przechodniów.

Cerkiew pw. św. Marii Magdaleny
ul. K. Kalinowskiego 18

Obecna cerkiew, usytuowana na wzgórzu zwanym przez białostoczan pieszczotliwie Magdalenką, ufundowana została przez
Jana Klemensa Branickiego około połowy XVIII wieku jako
kaplica rzymskokatolicka należąca do tzw. altarii św. Rocha.
W tym samym czasie wokół budynku założony został cmentarz. Na skutek przemian zachodzących we wspólnotach religijnych zamieszkujących Podlasie kaplica zmieniała właścicieli
– była miejscem modlitw zarówno grekokatolików (unitów),
jak i prawosławnych. Także cmentarz stał się z biegiem czasu
wielowyznaniowy. Obecnie cerkiew należy do Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, a część wzgórza – dawnego
cmentarza – zajmuje nowoczesny gmach opery.

Cerkiew św. Marii Magdaleny, fot. K. Jakubowski
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BIAŁYSTOK FABRYKANTÓW
W drugiej połowie XIX wieku Białystok stał się ważnym
ośrodkiem przemysłu włókienniczego, działającym tak prężnie, że niewiele ustępował Łodzi. Zyskał nawet miano Manchesteru Północy.
Namacalnym dowodem na to są zachowane do dziś budynki
fabryczne. Do niedawna wartość takiej architektury postrzegano wyłącznie w kategoriach utylitarnych. Obecnie coraz
powszechniej docenia się jej walory kulturowe i estetyczne.
Najbardziej okazałą pamiątką po okresie przemysłowej prosperity są rozsiane po mieście pałacyki wznoszone na potrzeby fabrykantów i ich rodzin.
Do naszych czasów dotrwały nie tylko zabytki, lecz także
opowieści o burzliwych losach fortun przemysłowców, o budowie włókienniczych potęg, a czasem o ich gwałtownych
upadkach. Warto zajrzeć do zabytkowych pałaców i poznać
fascynujące dzieje ich mieszkańców.

Pałacyk Nowika
ul. Lipowa 35

Pałacyk Nowika, fot. A. Grabowski

Usytuowany przy głównej, reprezentacyjnej ulicy miasta pałacyk został wzniesiony w latach 1910–1912 dla Chanona-Hersza i Sary Nowików. W bryle secesyjnej budowli dominuje
czworoboczna wieża z okazałymi wykuszami misternie dekorowanymi motywem liści oliwki. Wśród bogatych zdobień
elewacji frontowej przeważają wieńce laurowe i girlandy.
Wnętrza zostały całkowicie przekształcone i nie są udostęp-
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niane dla zwiedzających, bo od kilkudziesięciu lat budynek
stanowi siedzibę Wojskowej Komisji Uzupełnień. Nowikowie
byli potentatami w produkcji sukna i materiałów wełnianych.
Pozostałości ich fabryki – wieżę ciśnień, dawną tkalnię i fabrykę kapeluszy – można obejrzeć przy ulicy Augustowskiej.

Zakłady i pałacyk Beckera
ul. Świętojańska 15

Jednym z najpotężniejszych białostockich zakładów przemysłowych była Fabryka Jedwabnych Pluszów Towarzystwa Białostockiej Manufaktury E. Becker i s-ka, usytuowana u zbiegu
ulic Mickiewicza i Świętojańskiej. Zatrudniała kilkuset pracowników i działała nieprzerwanie do II wojny światowej.
Większość budynków fabrycznych zniszczyli wycofujący się
Niemcy, ale wkrótce ponownie podjęto produkcję włókienni-

Zabytkowy magazyn wyrobów gotowych z dawnej fabryki Beckera,
fot. A. Tarasewicz
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Pałacyk Zarządu dawnej fabryki Beckera, fot. A. Grabowski

czą pod szyldem Fabryki Zakładów Runowych „Biruna”. W XXI
wieku obiekt został całkowicie przebudowany na potrzeby
galerii handlowej, zachowano jednak wiele elementów pierwotnej, industrialnej zabudowy. Ocalał wpisany do rejestru
zabytków potężny, trójkondygnacyjny magazyn wyrobów gotowych, wzniesiony wzdłuż ulicy Świętojańskiej w 1895 roku.
Surowa fasada z czerwonej cegły z umiejscowionym centralnie płytkim ryzalitem została ozdobiona posągiem biegnącego Merkurego, rzymskiego boga handlu – stąd obiegowa nazwa budynku. Obecnie fasada Merkurego – wizualny symbol
przemysłowego Białegostoku – stanowi część elewacji centrum handlowego. W nowoczesną elewację wpisano również
ścianę szczytową najstarszego budynku fabryki, wykańczalni,
a jej dawną kubaturę zaakcentowano w formie pasażu handlowego. W przestrzeń galerii został wkomponowany także
budynek dawnej stajni i wozowni z 1911 roku, przeznaczony
obecnie na potrzeby restauracji. Centrum handlowe Alfa jest
jednym z ciekawszych przykładów tego, jak można zachować
postindustrialne dziedzictwo poprzez adaptację budynków fabrycznych na współczesne potrzeby.
W niezmienionej formie pozostał zabytkowy Pałacyk Zarządu zbudowany w latach 1902–1905 w zachodnim narożniku
zespołu fabrycznego. Budynek jest pięknym przykładem
neorenesansu francuskiego, został wzniesiony z czerwonej
cegły na cokole z ciosów kamiennych. Urody dodają mu tynkowane detale – ozdobne fryzy, szczyty z naczółkami i ob-
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ramienia okien. Do dwukondygnacyjnego korpusu przylega
trójkondygnacyjna wieża zwieńczona profilowanym gzymsem i fryzem z dekoracją z girland. Mansardowy dach jest
pokryty kamiennym łupkiem.

Pałacyk Cytronów
ul. Warszawska 37

Budynek został wzniesiony w latach 1910–1913. Szybko trafił
w ręce Samuela Hirsza Cytrona, a następnie jego spadkobierców. Po wojnie pełnił różne funkcje, by ostatecznie w 1990
roku stać się siedzibą Muzeum Historycznego.
Dwukondygnacyjny pałacyk jest pięknym przykładem
secesji. Nieco cofnięty względem pierzei ulicy Warszawskiej, wznosi się za okazałym, oryginalnym ogrodzeniem.
Z lewej strony fasady frontowej znajduje się wejście do
budynku, z prawej zaś – zamknięty półkoliście przejazd
bramny. Na bogato dekorowanej elewacji można odnaleźć
m.in. motywy słoneczników, wieńców i girland wawrzynu
oraz gałązki z owocami. Centralna część fasady została
zwieńczona faliście wygiętym, ozdobnym gzymsem ujętym obeliskami.
We wnętrzach przetrwały układ pomieszczeń i okazała, marmurowa klatka schodowa. Dzięki ekspozycjom Muzeum Historycznego (str. 88) zwiedzający mogą podziwiać nie tylko
odrestaurowane secesyjne polichromie, ale także w pełni
zrekonstruowany wygląd bogatej białostockiej rezydencji
z przełomu XIX i XX wieku.

Pałacyk Cytronów, fot. A. Tarasewicz
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Pałac Hasbacha, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Pałac i osada fabryczna Hasbacha
ul. Dojlidy Fabryczne 23

Na przełomie XIX i XX wieku jedną z najbardziej liczących się
białostockich rodzin fabrykanckich byli Hasbachowie. Najważniejszą ze swoich siedzib usytuowali w Dojlidach w pobliżu
Fabryki Sukna i Trykotów (a po I wojnie światowej – dykty),
która stanowiła podstawę zamożności rodu. Reprezentacyjny
pałacyk w stylu neorenesansu francuskiego powstał w latach
1905–1907 w wyniku przebudowy willi wzniesionej 30 lat
wcześniej. Jest dwukondygnacyjny, otynkowany, z wyjątkiem
frontowej elewacji z czerwonej cegły, w której wyróżnia się
kolista wieża. Uwagę przyciąga mansardowy dach kryty blachą naśladującą łupek. We wnętrzach zachowały się oryginalne elementy wyposażenia: secesyjne schody w hallu oraz
ozdobne piece i kominki z końca XIX i początku XX wieku.
Obecnie w pałacu mieszczą się siedziby kilku instytucji, m.in.
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.
W niedalekiej odległości od pałacu wznoszą się zabudowania fabryki sklejek. W kompleksie powojennych budynków
przemysłowych pozostały hala, komin i kotłownia pamiętające czasy Hasbachów.
Pod koniec XIX wieku Hasbachowie wznieśli kolonię parterowych drewnianych domów dla robotników swojej fabryki.
Spośród jedenastu budynków do dziś zachowało się osiem
(przy ulicy Suchowolca 25 a–g).
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Pałac Krusensternów, fot. A. Grabowski

Pałac Krusensternów (Pałac Lubomirskich)
ul. Dojlidy Fabryczne 26

Okazały neorenesansowy pałac został wzniesiony w połowie XIX wieku przez Aleksandra Krusensterna, tajnego radcę dworu carskiego. Jest zwany także pałacem Rudygierów
(od nazwiska kolejnej właścicielki, Zofii Rudygierowej, córki
Krusensterna) lub też pałacem Lubomirskich, którzy byli posiadaczami dóbr od 1922 roku. Za ich rządów nastąpił dynamiczny rozwój posiadłości, zwłaszcza usytuowanego po
sąsiedzku browaru Dojlidy. W okresie okupacji niemieckiej
pałac był siedzibą Ericha Kocha, stojącego na czele Bezirk
Bialystok nadprezydenta Prus Wschodnich, jednego z bliskich
współpracowników Hitlera. Na jego potrzeby wzniesiono
żelbetowy schron. Po wojnie gmach został odrestaurowany
i przekazany instytucjom edukacyjnym. We wnętrzu praktycznie nie zachowały się elementy oryginalnego wystroju.
Dwukondygnacyjny budynek zwrócony jest frontem na północ. W części środkowej elewacji dominuje ryzalit poprzedzony schodami, zwieńczony trójkątnym frontonem. Taras na
piętrze podtrzymują cztery jońskie kolumny. Uwagę przyciągają popiersia z personifikacjami pór roku. Wokół rezydencji
rozciąga się założony w trakcie budowy pałacu piękny park
z zachowanymi stawami i starodrzewem.
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TRADYCYJNA ARCHITEKTURA
DREWNIANA
Niektórzy twierdzą, że Białystok jest jedynym miastem
o prawdziwie wschodniej duszy, które pozostało w granicach
Polski po II wojnie światowej. Dodają, że najlepsze wyobrażenie o tym, jak wyglądały miasteczka dawnych kresów,
zyskamy, spacerując po ostatnich zachowanych w mieście
kwartałach przedwojennej zabudowy. Niestety, musimy się
spieszyć. Nowoczesność nieubłaganie i bezlitośnie wypiera
tradycyjną architekturę drewnianą. Oblicze miasta zmienia
się z roku na rok.
Aby zobaczyć, jak wyglądało białostockie budownictwo
drewniane, i poczuć klimat niespiesznie toczącego się życia,
trzeba udać się do dzielnicy Bojary. Spacer ulicami Staszica, Wiktorii, Słonimską i Koszykową lub Złotą magicznie
przeniesie nas w przeszłość.
Warto też zajrzeć na Mazowiecką i Młynową, gdzie zachowały się jeszcze ostatnie
malownicze domy – relikty po
przedwojennych, pachnących
bzem i jaśminem dzielnicach
Białegostoku.

BOJARY
Dzielnica Bojary jest jednym
z najbardziej
magicznych
miejsc w Białymstoku. Mimo
że leży w samym centrum
miasta, zachowała wciąż urok
przedmieścia, gdzie wszystko
toczy się swoim rytmem. Wąskie, kręte, brukowane uliczDom na Bojarach,
fot. A. Tarasewicz
ki i oplecione dzikim winem
domy są pamiątką po Białymstoku z lat 20. i 30. XX wieku. Jednak historia dzielnicy
jest znacznie dłuższa. W XV stuleciu powstała tu pierwsza
wiejska osada zamieszkała przez bojarów – dworską służbę.
Do dziś w układzie urbanistycznym można odczytać dawny układ łanów. Tędy biegły kluczowe trakty – Wielka Droga Litewska i Droga Bazyliańska – a gościniec rozdzielający
dobra białostockie i dojlidzkie (czyli dzisiejsze ulice Skorup-
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ska i Daleka) był nawet granicą państwową. Od 1569 roku
dzielił ziemie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Duże
zmiany wprowadził tu hetman Branicki, lokując Nowe Miasto, w którym osiedlił dworskich urzędników, rzemieślników
i artystów. Na przełomie XIX i XX wieku na Bojarach swoje
domy zaczęła wznosić białostocka inteligencja. Do niedawna
cała dzielnica miała spójny charakter. Dziś zabytkowa tkanka miejska ulega degradacji. Urok dawnych Bojar najłatwiej
uchwycić na ulicach Koszykowej, Wiktorii i Staszica.
Przy ulicy Wiktorii pozostało kilka oryginalnych drewnianych
domów. Wiele z nich jest w opłakanym stanie, jak ten pod
numerem 9, gdzie mieszkał świetny pejzażysta, Czesław
Sadowski. Są też takie, którym przywrócono dawną świetność. Z pewnością warto zajrzeć na Wiktorii 5, gdzie mieści
się Galeria im. Sleńdzińskich (str. 87). Oglądając wystawy

Dom przy ul. Wiktorii 5 na Bojarach, mieszczący galerię fotografii,
fot. A. Grabowski

fotografii, można jednocześnie poznać rozplanowanie typowego bojarskiego domu z początku XX wieku. Budynek
został odrestaurowany z dbałością o historyczne szczegóły.
Do niedawna naprzeciwko stał dom, który pamiętał wizyty
Józefa Piłsudskiego. Towarzysz „Wiktor” często przyjeżdżał do
Białegostoku w czasach młodości, gdy działając w konspiracji, organizował struktury PPS-u.
Podobno spiskowcy wykonali dla bezpieczeństwa podkop
na pobliską ulicę Koszykową. Spacerując po niej, łatwo wyobrazić sobie tamte czasy. Zachowało się tu najwięcej oryginalnych, pochodzących z końca XIX i pierwszej ćwierci XX
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Modernistyczna willa Wolterów, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

wieku domów, a na dodatek uroku temu zakątkowi dodaje
nawierzchnia z kamienia polnego, tzw. „kocich łbów”. Konspiracja kwitła na Bojarach także w czasie II wojny światowej, działały struktury Armii Krajowej. W wielu domach,
zwłaszcza na ulicy Staszica (m.in. pod numerem 8), odbywały się tajne komplety.
Warto także wybrać się na spacer ulicą Słonimską, gdzie pod
numerem 31 zachowała się modernistyczna willa Jana i Zofii
Wolterów. Funkcjonalistyczny budynek powstał w 1934 roku
według projektu białostockiego architekta Rudolfa Macury.
Tuż obok znajduje się o rok starsza, piękna willa Adama Puciłowskiego.

ULICA MŁYNOWA I OKOLICE
Ulica Młynowa wraz z pobliskim Rynkiem Siennym leżała
przed wojną w sercu otoczonych złą sławą Chanajek – najbiedniejszej dzielnicy żydowskiej. Nieciekawa reputacja tej
pełnej tajemniczych zaułków okolicy ciągnęła się jeszcze
przez długie lata powojenne. Dziś wciąż można odnaleźć
tam ślady dawnej zabudowy. Patrząc na ostatnie drewniane
domy lub odrapane kamieniczki, warto spróbować przenieść
się w wyobraźni do czasów, gdy zewsząd dobiegał gwar nie
tylko w języku polskim, ale też w jidysz. Na kamiennych kocich łbach końskie podkowy krzesały iskry. Na rogu Odeskiej
działała kuźnia, a furmani gromadzili się wokół wodopojki,
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tuż przy ogrodzeniu cmentarza ewangelickiego. Na Rynku
Siennym kwitł handel, a okoliczne kamieniczki kryły tanie
szynki i nielegalne jaskinie hazardu.
Najpiękniejszym przykładem drewnianego budownictwa
przy ulicy Młynowej jest dom pod numerem 19 z charakterystyczną iglicą na szczycie kalenicy. Został wzniesiony w 1932
roku dla rodziny Jakuba Flikiera – żydowskiego przedsiębiorcy
i filantropa.

Kwartał Ryszarda Kaczorowskiego
ul. Mazowiecka

Widok drewnianego domku przy ulicy Mazowieckiej 31/1 na
tle zabudowy współczesnych wieżowców jest doskonałym
symbolem zmian, które zaszły w architekturze Białegostoku
w przeciągu ostatnich 100 lat. Niewielki, piętrowy budynek
został wzniesiony na
planie trapezu w latach 20. lub 30. XX
wieku. Ma bardzo charakterystyczną bryłę
z narożną elewacją
frontową, co wynika
z kształtu posesji leżącej u zbiegu ulic Wesołej i Mazowieckiej.
Dom wchodzi w skład
tzw. kwartału Ryszarda
Kaczorowskiego, czyli zespołu budynków,
które pamiętają czasy,
gdy ostatni prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
mieszkał przy ulicy
Mazowieckiej 7. Szkoła, do której uczęszczał Domek przy ul. Mazowieckiej 31,
mieściła się pod nu- fot. A. Tarasewicz
merem 35 w stojącej
do dziś kamienicy z 1863 roku. Obecnie na jej elewacji znajduje się tablica pamiątkowa. Wyobrażenie o tym, jak wyglądał nieistniejący już dziś rodzinny dom przyszłego prezydenta, możemy uzyskać kilkadziesiąt metrów dalej. Typowa dla
pejzażu przedwojennego Białegostoku „drewniana kamienica” przy ulicy Mazowieckiej 52 przetrwała do dziś.
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Willa generała von Driesena, fot. A. Grabowski

Willa Generała Von Driesena – Muzeum Rzeźby
Alfonsa Karnego
ul. Świętojańska 17

Drewniana rezydencja powstała w II połowie XIX wieku.
Obecny kształt zawdzięcza przebudowie dokonanej na potrzeby generała Mikołaja von Driesena, dowódcy stacjonującego w Białymstoku pułku Dragonów. W swojej historii
willa trafiała w ręce wielu użytkowników i instytucji, by
ostatecznie stać się siedzibą Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego (str. 88).
Budynek rozległej, drewnianej willi z wysokim dachem,
wspartym na kroksztynach, robi duże wrażenie. Koniecznie
trzeba zajrzeć do środka, by podziwiać oryginalne elementy wyposażenia, dające wyobrażenie o skali przepychu
dawnych miejskich rezydencji. Doskonale zachował się
wystrój salonu mauretańskiego z pięknym polichromowanym stropem i portalem z drzwiami. W saloniku barokowym uwagę przykuwa sufit z polichromią i sztukateriami
ukazujący putta na tle obłoków. W holu do dziś przetrwały:
wykwintna boazeria w stylu Tudorów, oryginalne tapety,
skrzyniowy strop z rozetami oraz dwa imponujące ceramiczne piece.
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ARCHITEKTURA XX WIEKU
Wizyta w Białymstoku jest punktem obowiązkowym dla
wszystkich miłośników architektury modernistycznej z uwagi na słynną bazylikę św. Rocha (str. 60). Bez wątpienia jest
ona jednym z najpiękniejszych przykładów modernistycznej
budowli sakralnej w Europie. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że w przestrzeni miasta znajdziemy wiele innych gmachów,
które mogą zaciekawić, a nawet zachwycić admiratorów XX-wiecznych prądów w architekturze.
Najwcześniejsze budynki modernistyczne pojawiły się
w Białymstoku jeszcze przed wybuchem I wojny światowej.
W dwudziestoleciu międzywojennym powstały najbardziej
efektowne realizacje. Obok kościoła św. Rocha warto wymienić gmachy administracji państwowej przy ulicy Mickiewicza,
modernistyczne wille osiedla Zdobycz Urzędnicza i siedzibę
Teatru Miejskiego. Powstawały wówczas zarówno budynki
użyteczności publicznej, jak i prywatne domy jedno- i wielorodzinne.
Tuż po wojnie oczywiście dominował socrealizm. Pamiątką po tym okresie jest potężny gmach KW PZPR przy placu
Niezależnego Zrzeszenia Studentów, obecnie będący jedną
z siedzib Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 60. i 70.
pojawiły się kolejne interesujące realizacje modernistyczne.

Bazylika św. Rocha, fot. A. Tarasewicz
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Przybywający do Białegostoku pociągiem z łatwością zauważą późnomodernistyczny budynek poczty z ciekawym falistym dachem usytuowany przy samym dworcu kolejowym.
Tuż przed Dożynkami Centralnymi ze stali, szkła i aluminium
wzniesiono trzy okrąglaki przy ulicy Akademickiej i alei Piłsudskiego, a u stóp wzgórza św. Rocha powstał kompleks
budynków, które – z uwagi na charakterystyczne kształty –
mieszkańcy miasta określają mianem spodków. W latach 70.
otworzono Dom Handlowy Central, ukończono budynek filharmonii i wzniesiono siedzibę Białostockiego Teatru Lalek.
Wyczerpujące informacje dotyczące białostockiego modernizmu wraz z propozycjami tras spacerów znajdą państwo na
stronie internetowej: http://www.modernizm.uwb.edu.pl.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
ul. Elektryczna 12

Dawny Teatr Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powstał w latach 1933–1938 według projektu Jarosława Girina.
Jest usytuowany w centrum miasta i otoczony parkiem Starym. W elewacji frontowej uwagę przyciągają sgraffita z wi-

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, fot. A. Tarasewicz

zerunkami muz (umieszczone w pięciu płytkich wnękach)
i charakterystyczne przeszklone piony klatek schodowych,
ujmujące po bokach kompozycję fasady.

Kamienica „Okrąglak” – Muzeum Wojska
ul. J. Kilińskiego 7 i 7/1

Kamienica z białą, surową elewacją i charakterystycznym
kształtem dopasowanym do łuku ulicy powstała według
projektu Szymona Pappego i jest przykładem modernizmu
lat 30. Od 1976 roku mieści się tu białostockie Muzeum
Wojska (str. 89).
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Modernistyczna kamienica przy ul. Kilińskiego, fot. A. Tarasewicz

Willa Seweryna Nowakowskiego
ul. Akademicka 26

Murowana, modernistyczna willa
została wzniesiona w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Budynek
o asymetrycznej, kubicznej bryle
został zaprojektowany w duchu
funkcjonalizmu. Willę zbudowano
na potrzeby Seweryna Nowakowskiego – ostatniego i najwybitniejszego prezydenta przedwojennego Białegostoku, o czym
przypomina tablica pamiątkowa Willa Seweryna Nowakowskiego,
umieszczona na elewacji.
ul. Akademicka 26, fot. A. Tarasewicz

Filharmonia i Zespół Szkół Muzycznych
ul. Podleśna 2

Późnomodernistyczny budynek filharmonii został wzniesiony
w 1975 roku według projektu Krystyny Drewnowskiej. Mieści
salę koncertową na 500 miejsc i salę kameralną oraz kompleks szkół muzycznych. W 1983 roku gmach zyskał na elewacji głównej figuralno-ornamentalną płaskorzeźbę „Polihymnia” autorstwa białostockiego artysty Jerzego Grygorczuka.

Płaskorzeźba Polihymnia na fasadzie budynku filharmonii przy ul. Podleśnej,
fot. A. Grabowski
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Białostocki Teatr Lalek, fot. A. Grabowski

Białostocki Teatr Lalek
ul. K. Kalinowskiego 1

Gmach został oddany do użytku w 1979 roku jako pierwszy
budynek w Polsce zaprojektowany specjalnie na potrzeby
teatru lalkowego. Jego autorami byli warszawscy architekci:
Wacław Kłyszewski, Eugeniusz Wierzbicki i Jerzy Mokrzyński.
Stanowi siedzibę Białostockiego Teatru Lalek (str. 92).

Elektrownia

ul. Elektryczna 13
Budynek najstarszej białostockiej elektrowni powstał w latach 1908–1909. Jest doskonałym przykładem wczesnomodernistycznej architektury przemysłowej i pierwszym
w Białymstoku gmachem,
w którym
zastosowano
konstrukcję
żelbetową.
Obiekt był kilkukrotnie
rozbudowywany,
a po
zniszczeniach II wojny
światowej
odtworzony
według planów z lat 30.
Uwagę przykuwają elewacje frontowe hal elektrowni z trójkątnymi szczytami
i wysokimi, wąskimi pasami okien oraz ciągnąca
się wzdłuż rzeki Białej
elewacja boczna z ogromnymi oknami zamkniętymi
półkoliście. W 2010 roku
jedna z hal została przekazana na potrzeby Galerii Budynek dawnej elektrowni,
Arsenał (str. 87).
fot. I. Czajkowska
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WSPÓŁCZESNE OBLICZE MIASTA
ARCHITEKTURA
Białystok, kojarzący się przede wszystkim ze wspaniałymi zabytkami baroku i modernizmu, może się również pochwalić
świetnymi przykładami budowli współczesnych. Do najciekawszych realizacji z XXI wieku należą inwestycje na rzecz uczelni
wyższych i instytucji kultury oraz imponujący stadion miejski
(str. 100). Ich nowoczesne piękno przyciąga wielu turystów.

Opera i Filharmonia Podlaska
ul. Odeska 1

Opera i Filharmonia Podlaska, fot. A. Grabowski

Koncepcja gmachu wzniesionego w latach 2006–2012 powstała w pracowni prof. Marka Budzyńskiego, znanej m.in.
z realizacji Sądu Najwyższego i Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. Podobnie jak inne projekty tego architekta,
białostocka opera idealnie wkomponowała się w otaczającą naturę. Budynek otwiera się na zieleń Parku Centralnego
przeszklonym, szerokim holem, a jednocześnie pnąca roślinność wkracza na jego filary, dach oraz ściany. Utrzymany
w minimalistycznym stylu, wzniesiony z surowego betonu
i szkła gmach mieści nowoczesną salę koncertową z widownią na prawie 800 osób oraz salę kameralną. W rozległym
foyer wrażenie przestrzenności potęgują szklane schody
i pomosty. Wnętrza zdobią kompozycje z zapisem utworów
S. Moniuszki, J. Maksymiuka i K. Pendereckiego autorstwa Tomasza Urbanowicza. Możliwe jest zwiedzanie ogrodu usytuowanego na dachu opery.
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Kampus uniwersytecki z lotu ptaka, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Kampus Uniwersytecki
ul. K. Ciołkowskiego 1

W pracowni Marka Budzyńskiego powstał również projekt kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Tu również
architektura wchodzi w symbiotyczną relację z otaczającą
naturą. Wielka inwestycja została ukończona w 2014 roku.
Obecnie przy ulicy Ciołkowskiego swoje siedziby znalazły
wydziały matematyki i informatyki, fizyki oraz biologiczno-chemiczny. Cztery główne budynki kompleksu skupiają się
wokół placu Syntezy Nauk z centralnie ustawioną rzeźbą
Tomasza Urbanowicza symbolicznie ukazującą Wielki Wybuch. Do siedzib każdego z wydziałów prowadzą imponujące szklane portale ze spiralnymi opisami poszczególnych
dziedzin nauki. Umieszczone na taflach cytaty filozoficzne
układają się w kształt liter tworzących najlepiej oddające
ducha tego miejsca słowo – POZNANIE. W kampusie działa
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy (str. 90).

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16

Najbardziej rozpoznawalny gmach Politechniki Białostockiej został ukończony w 2013 roku i znajduje się na skraju
kampusu. Architekci z AA_Studio zadbali o lokalne akcenty
– surowe, betonowe elewacje budynku zyskały niepowtarzalny wymiar dzięki ażurowym zdobieniom motywem zaczerpniętym z tradycyjnych podlaskich wycinanek.

HISTORIA • ZABYTKI • ARCHITEKTURA

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki, fot. I. Czajkowska

Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. A. Mickiewicza 101

Otwarta w 2018 roku siedziba białostockiego archiwum
została zaprojektowana przez pracownię Jana Kabaca
i jest z pewnością jednym z najciekawszych współczesnych budynków w Białymstoku. Od frontu wrażenie robi
wielka rotunda, z elewacją obłożoną miedzianą blachą,
sąsiadująca z czarną, kamienną fasadą kolejnej z trzech
brył budowli.

Budynek Archiwum Państwowego, fot. I. Czajkowska

Aula dydaktyczno-widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
ul. Świerkowa 20

Ukończony w 2013 roku budynek zdążył zdobyć wiele nagród i uznanie w środowisku architektów. Najbardziej rozpoznawalnym elementem gmachu jest charakterystyczna,
miękko wygięta fasada z miedzianymi panelami. Projekt
powstał w pracowniach Jana Kabaca oraz Anny Pszonak
i Bogdana Pszonaka.
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BIAŁOSTOCKIE MURALE
Coraz więcej osób zarówno w Polsce, jak i na świecie kojarzy Białystok jako miasto pełne fantastycznych murali.
Nasza „Dziewczynka z konewką” podbiła serca fanów street artu z całego świata i doczekała się kopii w odległych
zakątkach globu. A nie jest to przecież jedyna perełka na
białostockich budynkach. W mieście można naliczyć około czterdziestu wielkoformatowych malowideł. Murale
powstają m.in. w ramach organizowanych przez białostockie instytucje kultury Dni Sztuki Współczesnej i akcji
Folk on the Street oraz festiwalu Lumo Bjalistoko. Wśród
mieszkańców miasta rodzą się inicjatywy oddolne, których owocem są prace o bardzo zróżnicowanej tematyce.
Często dotykają ważnych społecznie tematów, jak mural
„Utkany wielokulturowością” (aleja Józefa Piłsudskiego
19/1), który odwołuje się do wielokulturowej spuścizny miasta i jest wyrazem tolerancji i otwartości białostoczan.

Mural „Dziewczynka z konewką” autorstwa Natalii Rak, wykonany
w ramach akcji Folk on the Street organizowanej przez Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, fot. I. Czajkowska

Dziewczynka z konewką
Al. J. Piłsudskiego 11/4

Współczesną wizytówką Białegostoku jest bez wątpienia
mural przy alei Piłsudskiego. Dziewczynka w ludowym stro-
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ju, która z konewką w dłoni podlewa drzewo rosnące przed
budynkiem, wzbudza sympatię u większości białostoczan
i turystów. Jest doceniana przez znawców street artu – regularnie pojawia się w zestawieniach i albumach poświęconych tej dziedzinie sztuki. Autorką muralu jest Natalia Rak,
absolwentka łódzkiej ASP. Jej wielkoformatowe prace
można znaleźć w wielu zakątkach świata. „Dziewczynka
z konewką” powstała w 2013 roku w ramach promującej
kulturę ludową akcji Folk on the Street prowadzonej przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Mural jest nawiązaniem do „Legendy o wielkoludach” z książki Wojciecha
Załęskiego pt. „Hecz, precz, stała się rzecz. Wydobyte z kufra pamięci”.

Tkana opowieść
ul. Radzymińska 18

W 2017 roku do kultowej
dziewczynki dołączył
chłopiec ubrany w strój
zdobiony białoruskimi
motywami ludowymi.
Nad jego głową rozpościera się wspaniały
wzór przeniesiony z podlaskiej tkaniny dwuosnowowej pt. „Pieczenie
chleba”, której autorką
jest pani Lucyna Kędzierska, tkaczka z Wasilkowa. Sam mural to dzieło
białoruskich artystów
z grupy TAKTAK, powstałe również w ramach
akcji Folk on the Street
prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Gigantyczna
praca zdobi szczytową
ścianę jedenastokondygnacyjnego wieżowca
- jest największym ludowym muralem w Polsce. Mural „Tkana opowieść” autorstwa

TAKTAK, wykonany w ramach akcji
Folk on the Street organizowanej przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku, fot. A. Tarasewicz

53

54

B I A ŁY STO K P R Z E WO D N I K T U RY ST YC Z N Y

Instability

ul. Swobodna 60
W ramach Dni Sztuki Współczesnej w 2015 roku powstał
mural ze stojącym wśród wieżowców chłopcem, pracowicie
budującym domek z kart. Jego autorem jest słynny włoski
artysta Francesco Camillo Giorgino znany jako Millo, którego charakterystyczne, oszczędne kolorystycznie prace da się
znaleźć w przestrzeni wielu miast świata i w czołowych galeriach sztuki.

Instability, fot. A. Tarasewicz

Nierówność

ul. Batalionów Chłopskich 1
Artyści z grupy Chekosart
przedstawili wizerunek czarnej kobiety ściągającej z twarzy maskę białej. Antyrasistowskie przesłanie muralu
wybrzmiewa jeszcze mocniej
dzięki cytatowi z twórczości
Kazimierza Przerwy-Tetmajera
„Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli”. Mural powstał w 2013 roku z inicjatywy
nieformalnej grupy Normalny
Białystok, która propaguje tolerancję i kultywuje wielokulturowość Białegostoku.

Nierówność, fot. A. Tarasewicz
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Babcia Eugenia

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
W czerwcu 2019 roku powstał olbrzymi mural na gmachu
należącym do Samorządu Województwa Podlaskiego. Artyści z Good Looking Studio przedstawili uśmiechniętą twarz
białostoczanki, pani Eugenii z podpisem „wyślij pocztówkę
do Babci”. Zarówno bohaterka jak i hasło są doskonale znane wszystkim fanom Up to Date Festival, podczas którego
organizatorzy rokrocznie zachęcają do wysyłania festiwalowych pocztówek swoim najbliższym. Mural błyskawicznie
zyskał rozgłos w świecie street artu nie tylko z uwagi na
walory artystyczne, ale też dzięki ważnemu przesłaniu, które ma zachęcać do dbania o rodzinne relacje.

Babcia Eugenia, fot. A. Tarasewicz
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Cerkiew św. Ducha, fot. K. Jakubowski
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BIAŁOSTOCKIE ŚWIĄTYNIE
Białystok jest miastem, w którym od wieków obok wież katolickich kościołów wznosiły się ku niebu kopuły cerkwi. Wielowyznaniowość miejscowej społeczności wynika z historycznych kolei losu tych ziem. Od zachodu ciągnęli tutaj osadnicy
z Mazowsza, a z przeciwnej strony w podlaskie puszcze wkraczali Rusini – wyznawcy chrześcijaństwa obrządku wschodniego. Z czasem przybyli również protestanci i wyznawcy innych religii – islamu i judaizmu. Ich potomkowie przez setki
lat żyli razem, w harmonii tworząc wielokulturową, barwną
społeczność. Dziś ta swoista mozaika kultur stanowi silny
magnes przyciągający do stolicy Podlasia wielu turystów.
Najważniejsze białostockie budynki sakralne znalazły się
na trasach dwóch szlaków turystycznych: Szlaku esperanto
i wielu kultur oraz Szlaku świątyń.

Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
ul. Kościelna 2

Najstarszą świątynią w Białymstoku jest kościół ufundowany
przez Piotra Wiesiołowskiego na dzisiejszym wzgórzu katedralnym. „Biały kościółek” okres swej świetności przeżywał
za czasów Branickich, z tego względu został szerzej opisany

Bazylika Archikatedralna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
fot. Urząd Miejski w Białymstoku
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w poświęconym im rozdziale (patrz str. 26). Dziś stanowi integralną część zespołu archikatedralnego i na pierwszy rzut
oka ginie w cieniu potężnej bryły „czerwonego kościoła”.
W drugiej połowie XIX wieku, gdy Białystok rozrósł się do
rozmiarów wielotysięcznego miasta przemysłowego, miejscowa społeczność katolików rozpaczliwie potrzebowała nowej świątyni. Niewielki, wzniesiony na potrzeby XVII-wiecznej osady budynek nie był w stanie pomieścić nawet części
wiernych. Jednakże zgoda na budowę nowego kościoła leżała w rękach władz carskich, a te wielokrotnie jej odmawiały.
W tej sytuacji białostoczanie zastosowali przemyślny i – jak
się okazało – bardzo skuteczny fortel: wystąpili o udzielenie
zgody na rozbudowę istniejącego kościoła. Wielki neogotycki
gmach jest zatem tylko przybudówką do wcześniejszej świątyni, zapewne największą na świecie!

Wnętrze Bazyliki Archikatedralnej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, fot. K. Jakubowski

Autorem projektu białostockiej archikatedry był Józef
Pius Dziekoński, warszawski architekt uznawany za
najwybitniejszego twórcę
neogotyckich
kościołów
w Polsce. Świątynię zaczęto wznosić w 1900 roku.
Budowa posuwała się bardzo szybko – w 1905 roku
kościół został poświęcony,
a 2 lata później zamknięto prace wykończeniowe.
W 1944 roku, gdy wycofujący się Niemcy palili miasto, ucierpiały witraże oraz
dach, ale świątynia została
uratowana. Wstrząsające
wrażenie robią archiwalne zdjęcia kościoła na tle
zrównanego z ziemią centrum miasta.

Monumentalna archikatedra została wzniesiona z typowego
dla neogotyku budulca – czerwonej cegły. W fasadzie zwróconej ku placowi Jana Pawła II dominują dwie potężne wieże.
Mimo swojej wysokości wydają się z lekkością piąć w niebo.
Uwagę przyciągają trzy ostrołukowe portale drzwi wejściowych z płaskorzeźbami w tympanonach ukazującymi Chrystusa niosącego krzyż, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.

MI A STO WI ELU KULTUR

Ołtarz główny w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, fot. A. Tarasewicz

Świątynia powstała na planie krzyża łacińskiego. Między
nawą główną a dwiema bocznymi ciągną się rzędy potężnych filarów, które podtrzymują krzyżowo-żebrowe sklepienia. Wielkie, ostrołukowe okna i rozeta nad wejściem wypełnione są witrażami.
We wnętrzu uwagę przyciąga ołtarz główny, zaprojektowany
przez Wincentego Bogaczyka. Nawiązując do wezwania kościoła, artysta umieścił w centrum scenę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża w otoczeniu aniołów unosi się na obłokach. Wśród ukazanych poniżej apostołów warto
wypatrzeć pochyloną postać z krucyfiksem w dłoniach – to
ks. Wilhelm Szwarc, budowniczy kościoła. Bez wątpienia jest
to jeden z najpiękniejszych neogotyckich ołtarzy w Polsce.
W lewej nawie znajduje się kaplica Jezusa Miłosiernego ze
słynnym wizerunkiem autorstwa Ludomira Sleńdzińskiego,
zamówionym przez błogosławionego Michała Sopoćkę. Tuż
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obok mieści się kaplica
Matki Bożej Miłosierdzia z otoczoną kultem
kopią ostrobramskiego
wizerunku. Miejsce to
doskonale symbolizuje
silne związki Białegostoku z Wilnem. Przez setki
lat nasze miasto wchodziło w skład archidiecezji wileńskiej, o czym
przypomina pomnik projektu Dymitra Grozdewa
przy wschodniej ścianie
świątyni. Po II wojnie
światowej rezydował tu
Ołtarz z obrazem Jezusa Miłosiernego
w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniearcybiskup wileński. Diebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
cezja białostocka została
fot. A. Tarasewicz
ustanowiona w 1991 roku
przez Jana Pawła II w czasie jego wizyty na Podlasiu. Rok
później powołano archidiecezję białostocką. Siedziba arcybiskupa i kurii znajduje się obok archikatedry, w barokowym
budynku dawnej plebanii.

Bazylika św. Rocha
ul. ks. A. Abramowicza 1

Decyzją prezydenta RP z 2018 roku zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha został uznany za Pomnik Historii. W ten sposób znalazł się w prestiżowym gronie 105 obiektów zabytkowych o największym znaczeniu dla
dziedzictwa kulturowego w naszym kraju.
Pierwotnie na wzgórzu św. Rocha znajdowała się kaplica
ufundowana przez hetmana Branickiego. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto starania, by w tym miejscu wznieść świątynię
katolicką, ale wobec sprzeciwu władz carskich plany te zostały zarzucone aż do powstania II Rzeczypospolitej. Kościół
św. Rocha został wzniesiony jako pomnik – wotum za odzyskanie przez Polskę niepodległości i zwycięstwo w wojnie
z bolszewikami. Jego twórca – warszawski architekt, Oskar
Sosnowski – podobno jeszcze w okopach I wojny światowej
wymarzył sobie, by otoczyć niepodległą ojczyznę obiektami
sakralnymi. Każdy z nich miałby być „plastycznym ujęciem
litanii do Najświętszej Panny”. Z tego zamierzenia udało się
zrealizować jedynie białostocką świątynię – gwiazdę zaranną
będącą jednocześnie jutrzenką niepodległości. Patrząc na ko-
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Bazylika św. Rocha, fot. A. Tarasewicz

ściół św. Rocha, warto pamiętać, że jego projekt przepojony
jest głęboką, symboliczną treścią. Architektoniczno-plastycznym odzwierciedleniem idei gwiazdy zarannej jest zarówno
układ przestrzenny budowli, jak i powtarzający się gwiaździsto-kryształowy motyw zdobień.
Oskar Sosnowski jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich architektów okresu dwudziestolecia międzywojennego, a białostocka świątynia – za opus magnum jego
dorobku. Kolejna ważna postać dla powstania świątyni to
ks. Adam Abramowicz, który został wyznaczony do tej misji
przez kurię wileńską. Jego determinacja i niespożyta energia
pozwoliły zrealizować wizję Oskara Sosnowskiego bez żadnych ustępstw artystycznych mimo ciągłego braku funduszy.
Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurowano w 1927
roku. Prace trwały kolejnych 20 lat, włącznie ze szczególnie
trudnym okresem II wojny światowej, gdy Rosjanie plano-
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wali przeznaczyć budowlę na cyrk. Bazylika została konsekrowana 18 kwietnia 1946 roku, ale wyposażanie świątyni
trwało jeszcze wiele lat.
Bazylika św. Rocha jest
uznawana za najwybitniejszy przykład modernistycznej budowli
sakralnej
w Polsce,
a jednocześnie należy
do najpiękniejszych tego
typu świątyń na świecie.
Wzniesiona z żelazobetonu konstrukcja opiera
się centralnie na planie
ośmioboku. Nad budowWitrażowy plafon w kościele
lą dominuje siedempw. Chrystusa Króla i św. Rocha,
fot. Urząd Miejski w Białymstoku
dziesięcioośmiometrowa wieża zwieńczona
figurą Matki Boskiej w glorii. Wnętrze doświetla szklana
kopuła, przesłonięta witrażowym stropem projektu Placydy
Bukowskiej. Sklepienie podtrzymuje ciąg smukłych, ośmiobocznych filarów. Sosnowski z lekkością czerpał ze wzorów
historycznych (zwłaszcza gotyku, ale także renesansu),
a jednocześnie stworzył projekt na wskroś oryginalny i nowoczesny. Znawcy sytuują jego dzieło w nurcie europejskiego ekspresjonizmu.
Na wałach okalających
świątynię od strony miasta uwagę zwraca rzeźba
Chrystusa Dobrego Pasterza autorstwa Stanisława Horno-Popławskiego,
jednego z najwybitniejszych polskich artystów
XX wieku. Kolejne jego
dzieło – Matka Boska
z Dzieciątkiem – znajduje
się na nagrobku ks. Abramowicza przy elewacji
południowej. Drewniane Chrystus Dobry Pasterz, fot. A. Tarasewicz
wyposażenie kościoła jest
silnie zespolone z architekturą. Wiele jego elementów
zaprojektował sam Oskar Sosnowski. Jego pracę kontynuował Stanisław Bukowski we współpracy z Aleksandrem
Welsem i Ireną Pławską. W ołtarzu głównym dominuje
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figura Chrystusa Króla –
kolejna rzeźba autorstwa
Stanisława
Horno-Popławskiego. Na lewo
znajduje się ołtarz św.
Antoniego oraz kaplica
boczna pod wezwaniem
św. Rocha. Osadzony
w ołtarzu XVIII-wieczny
obraz pędzla Augustyna
Mirysa pochodzi z oryginalnego wyposażenia
wcześniej istniejącej kaplicy fundacji Branickich.
Z prawej strony ołtarza
głównego
umieszczono ołtarz Matki Boskiej
Ołtarz główny w kościele św. Rocha,
Niepokalanego Poczęcia,
fot. A. Grabowski
a za nim kaplicę Matki
Boskiej Ostrobramskiej z kopią wileńskiego obrazu.
W sezonie turystycznym na wieży kościoła czynny jest
taras widokowy (od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00–16.00, w niedziele i święta 14.00–17.00),
z którego można oglądać piękną panoramę centrum Białegostoku. Wstęp jest bezpłatny.

Kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
ul. Warszawska 46

Obecny kościół św. Wojciecha został wzniesiony w latach
1909–1912 na potrzeby białostockiej gminy ewangelicko-augsburskiej. Inicjatorem budowy świątyni był pastor Teodor
Zirkwitz, a fundatorami miejscowi fabrykanci pochodzenia
niemieckiego. W 1939 roku, po przesiedleniu niemieckiej
ludności do Rzeszy, parafia została zlikwidowana, a zniszczony w czasie działań wojennych obiekt trafił w ręce katolików. W latach 60. rekolekcje wielkopostne prowadził tu ks.
Karol Wojtyła, a posługę duszpasterską pełnił błogosławiony Michał Sopoćko.
Neoromański gmach z czerwonej cegły zaprojektował
łódzki architekt, Jan Wende. Budowla została wzniesiona
na planie krzyża z prezbiterium zamkniętym półkolistą
absydą. Nad świątynią wznosi się dwukondygnacyjna,
ośmioboczna wieża. Kościół ma konstrukcję halową. Trzy
wielkie rozety i zamknięte półkoliście okna wypełniają
witraże z lat 70. XX wieku. Ich autorką była m.in. Halina
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Kościół pw. św. Wojciecha,
fot. I. Czajkowska

Cieślińska-Brzeska, której
prace odnajdziemy także
w kaplicy Matki Boskiej na
Jasnej Górze oraz w nowojorskim pałacu ONZ. Absydę dekorują utrzymane
w stylistyce sztuki romańskiej: wizerunek Chrystusa
błogosławiącego i sceny
z życia św. Wojciecha pędzla Kingi Pawełskiej. Z pierwotnego wyposażenia zachowały się neoromańska
ambona oraz często spotykane w ewangelickich kirchach empory, czyli otwarte na nawę główną galerie
wsparte na kolumnach,
z żeliwnymi
lichtarzami
z białostockiej fabryki Antoniego Wieczorka.

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego 5

Wielu turystów wjeżdżających do Białegostoku od strony
Warszawy zwraca uwagę na usytuowany na niewielkim
wzgórzu biało-zielony „barokowy” kościół. Co zaskakujące, świątynia powstała współcześnie,
w latach 1991–1996,
według projektu Michała Bałasza. Nawiązuje do XVIII-wiecznego kościoła św.
Piotra i Pawła w Berezweczu – wybitnego przykładu baroku
wileńskiego.
W ten
sposób obiekt wpisuje
się w obecny w architekturze nurt przywracania wybitnych,
a nieistniejących już Kościół Zmartwychwstania Pańskiego,
budowli
historycz- fot. A. Tarasewicz
nych.
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Kościół Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach, fot. A. Grabowski

Kościół Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach
ul. ks. St. Suchowolca 27

Świątynia powstała w latach 1949–1955 według projektu Stanisława Bukowskiego. Dwunawowy gmach ze smukłą wieżą
przylegającą z lewej strony fasady jest uznawany za jeden
z ciekawszych przykładów powojennej modernistycznej architektury sakralnej. We wnętrzu uwagę przyciągają ceramiczne stacje drogi krzyżowej autorstwa Ireny Pławskiej oraz
dekoracja sztukatorska w prezbiterium zaprojektowana przez
Placydę Bukowską, a wykonana przez Jerzego Machaja.
Obok kościoła znajduje się grób ks. Stanisława Suchowolca, który od 1986 roku był wikarym w parafii. Jako kapelan
Solidarności organizował msze święte za ojczyznę. W 1989
roku został zamordowany na pobliskiej plebanii. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zbrodni dokonali funkcjonariuszeSłużby Bezpieczeństwa.

Cerkiew Katedralna pw. św. Mikołaja
ul. Lipowa 15

Wyznawcy prawosławia stanowią około 20% mieszkańców
Białegostoku. Najważniejszą świątynią jest dla nich sobór
św. Mikołaja przy ulicy Lipowej. Cerkiew istniała w tym
miejscu już w XVIII wieku. Znamy opisy drewnianej świątyni unickiej hojnie wspieranej przez hetmana Branickiego.
W XIX stuleciu zdecydowano o rozbiórce wiekowego budynku i wzniesieniu okazałej murowanej cerkwi prawosławnej.
Prace ruszyły w 1843 roku. Posuwały się w bardzo szybkim
tempie, bo już 3 lata później gmach był ukończony i dokonano konsekracji świątyni.
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Cerkiew katedralna pw. św. Mikołaja, fot. A. Tarasewicz

Klasycystyczna budowla wpisywała się w pełni w obowiązujący ówcześnie w Cesarstwie Rosyjskim wzorzec architektury sakralnej. Gmach został oparty na planie krzyża greckiego, wydłużonego o jedno przęsło wieżowe na zachodzie.
W centralnej części znajduje się imponująca kopuła wsparta
na wysokim bębnie. Pierwotnie była ona pomalowana na
niebiesko, dach świątyni zaś – na czerwono. Cerkiew jest
orientowana, a główne wejście znajduje się od strony wieży.
Wnętrze cerkwi wypełniają polichromie z połowy lat 70. XX
wieku. Ich autorem był związany z Podlasiem malarz Józef
Łotowski. Wzorował się na wcześniej istniejącej dekoracji
ikonograficznej wykonanej w 1910 roku przez rosyjskiego
artystę Michaiła Awiłowa. Z jego fresków zachował się tylko
jeden – „Zmartwychwstanie” w części ołtarzowej świątyni.
Z pierwotnych, XIX-wiecznych polichromii nawet fragmenty
nie przetrwały do naszych czasów.
Najważniejszym elementem wyposażenia jest ikonostas,
który w świątyniach obrządku wschodniego oddziela strefę
dostępną dla wiernych od części ołtarzowej, do której wstęp
mają tylko osoby duchowne. Przez wieki ustalił się ściśle
określony układ, według którego każda z ikon ma przypisane konkretne miejsce w ikonostasie. Zgodnie z tą tradycją na
prawo od królewskich wrót znajduje się wizerunek Chrystusa
Pantokratora, a na lewo – ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Za nimi umieszczono obrazy archaniołów Gabriela i Michała.
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Dalej, w częściach ikonostasu, które w formie bocznych ołtarzy zachodzą na ściany, znajdują się ikony Przemienienia
Pańskiego i patrona świątyni – św. Mikołaja. Królewskie wrota wypełniają centralną część ikonostasu. Na nich znajdują
się cztery ikony ewangelistów i dwie Zwiastowania. Powyżej
uwagę przykuwa ażurowa, ozdobna rozeta. W drugim rzędzie wkomponowano okrągłe obrazy ukazujące najważniejsze święta. W zwieńczeniu tradycyjnie została umieszczona
Ostatnia Wieczerza. Ikonostas powstał w 1876 roku w stylu
neoklasycystycznym. Wypełniają go ikony z połowy XIX wieku autorstwa Adriana Małachowa.
Po prawej stronie od ikonostasu znajduje się szczególnie
czczona „Białostocka Ikona Matki Bożej”. Wizerunek pieczołowicie odtworzono z kopii i zdjęć, ponieważ oryginał zaginął
w czasie bieżeństwa, czyli masowych przesiedleń ludności
w głąb Rosji w 1915 roku. Pierwowzór obrazu był jednocześnie XVII-wieczną kopią „Supraskiej Ikony Matki Bożej”, ta zaś
– „Smoleńskiej Ikony Matki Bożej” w typie Hodegetrii.
Dalej na prawo znajdują się relikwie św. Gabriela Zabłudowskiego umieszczone w srebrnej trumience. Powróciły uroczyście do Polski w 1992 roku po wielokrotnych przenosinach
z miejsca na miejsce. Zamordowany u schyłku XVII wieku
chłopiec pochodził z pobliskiej miejscowości Zwierki. Ciało
męczennika, mimo upływu lat, nie uległo rozkładowi. Przypisuje się mu wiele cudów. Kanonizowany w 1820 roku św.
Gabriel cieszy się niesłabnącym kultem. Uznawany jest za
patrona młodzieży prawosławnej.
W 1951 roku, w wyniku powojennych przesunięć granic,
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny erygował prawosławną diecezję białostocko-gdańską. Sobór św. Mikołaja został podniesiony do rangi świątyni katedralnej. Przypomina
o tym charakterystyczne podwyższenie z wizerunkiem orła
na środku świątyni.

Cerkiew św. Ducha

ul. Antoniuk Fabryczny 13
Uznaje się ją za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce.
Jednocześnie jest największą świątynią prawosławną w naszym kraju i jedną z największych w całej Europie. Posiada
dwa poziomy użytkowane przez wiernych. Autorem projektu
cerkwi oraz większości jej wyposażenia jest ceniony białostocki architekt Jan Kabac. Budowla została wzniesiona w latach 1982-1999.
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Cerkiew św. Ducha, fot. K. Jakubowski

Architekturę świątyni przepaja głęboka symbolika. Kształty
kopuł oraz formy elewacji (wypełnione łukami półkolistymi
i ostrymi w tzw. ośli grzbiet) mają przywodzić na myśl płomienie ognia schodzące na apostołów w czasie Zesłania Ducha Świętego. Pięć kopuł w tradycji wschodniej architektury
sakralnej symbolizuje Chrystusa z czterema ewangelistami.
Wnętrze świątyni również wzbudza zachwyt zwiedzających. Rozplanowana na rzucie oktagonu nawa ma 800 m2
powierzchni. Łączy się z wieloma pomieszczeniami, m.in.
z chrzcielnicą i zakrystią. Od wschodu znajduje się część ołtarzowa, ukryta za imponującym, zaprojektowanym przez Jana
Kabaca ikonostasem rzeźbionym w motywy roślinne, krzyże
i rozety. Prace przy nim trwały ponad dekadę. 260 ikon napisali Wiktor Downar i Aleksander Łoś. Wnętrze świątyni wypełniają powstałe na początku XXI wieku freski. Ich autorami
byli ikonografowie z Doniecka pracujący pod kierownictwem
Wołodymyra Teliczki. W potężnej kopule uwagę przyciąga panikadiło – żyrandol nawiązujący kształtem do korony,
z witrażowymi wizerunkami świętych i apostołów. Powstał
w Mińsku, ma średnicę 6 m i waży 1200 kg. Jest unikatem
na skalę światową.
W 2006 roku przystąpiono do budowy dzwonnicy, którą także zaprojektował Jan Kabac. Strzelista, wysmukła budowla
wznosi się na 70 m i idealnie spaja z architekturą cerkwi.
Od wysokości 30 m do kopuły srebrzą się płomienniki sym-
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bolizujące zesłanie Ducha Świętego na apostołów. W łuki
wkomponowano powstałe w Doniecku mozaiki z wizerunkami Matki Bożej, Chrystusa i świętych, które łącznie zajmują
powierzchnię aż 60 m2.

Cerkiew Mądrości Bożej
ul. Trawiasta 5

Białostocka Hagia Sophia powstała u schyłku XX wieku.
Projekt Michała Bałasza odwołuje się do najsłynniejszej
świątyni dawnego Bizancjum w warstwie zarówno ideologicznej, jak i architektonicznej. Jednocześnie pozostaje mocno wpisany w historyczny i krajobrazowy kontekst
Białegostoku.
Wzniesiona na planie prostokąta świątynia posiada pięć
kopuł, z których największa ma 16 m rozpiętości. Cztery
mniejsze kopuły wieńczą wieże znajdujące się w narożach
budowli. Cerkiew wzniesiono z cegły, dbając o bogaty wystój elewacji, na których przenikają się półkoliste łuki oparte
na pilastrach. W fasadzie dominuje okrągły portal wejściowy
z mozaikami.
Wnętrze świątyni wypełniają freski, których koncepcję
opracował wybitny profesor z Salonik, Konstantinos Ksenopulos, a wykonała czwórka greckich artystów. W kopule głównej widnieje wspaniały wizerunek Chrystusa

Cerkiew Mądrości Bożej, fot. A. Tarasewicz

Pantokratora w otoczeniu aniołów. W absydzie, nad jednorzędowym ikonostasem, znajduje się fresk Bogarodzicy w typie
Oranty, a poniżej Eucharystia Apostołów. Autorem ikon w ikonostasie był grecki artysta Konstantinos Spandinos.

69

70

B I A ŁY STO K P R Z E WO D N I K T U RY ST YC Z N Y

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego
ul. W. Sikorskiego 9

Świątynia powstała w latach 90. XX wieku według
koncepcji białostockich
architektów, Jana Kabaca
i Jerzego Uścinowicza. Jest
przykładem na to, że nowoczesne projekty mogą
z powodzeniem czerpać
z tradycji historycznych. Autorzy odwołali się do wzorców budownictwa sakralnego szkoły nowogrodzkiej
z dawnej Rusi. Całe wnętrze
zdobią polichromie, które
stworzyli artyści z BiałoruCerkiew Zmartwychwstania
si – Wiktor i Aleksy Downar
Pańskiego, fot. A. Tarasewicz
oraz Andrzej Rummo. Dębowy ikonostas wypełniają ikony autorstwa uczniów Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim.
Uwagę przyciąga też panikadiło – żyrandol z wizerunkami
dwunastu apostołów.

Cerkiew św. Jerzego
ul. K. Pułaskiego 36

Dwupoziomowa
świątynia, zachwycająca swoją
nowoczesna bryłą, została
zaprojektowana przez profesora Jerzego Uścinowicza.
Kamień węgielny wmurowano w 2000 roku, a budowa trwała przez następnych
kilkanaście lat. Nad charakterystycznym,
wygiętym
dachem cerkwi wznosi się
pięć cebulastych, złoconych
kopuł. Za wystrój górnej
cerkwi – freski, projekt ikonostasu i wypełniające go
ikony – odpowiedzialny był
Cerkiew św. Jerzego, fot. I. Czajkowska
Jarosław Wiszenko.
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BIAŁYSTOK OCZYMA
PIELGRZYMÓW
Stolica Podlasia budzi zainteresowanie katolickich
pielgrzymów z racji swoich związków z postacią
błogosławionego Michała
Sopoćki – duchowego powiernika św. Faustyny Kowalskiej. Los zetknął tych
dwoje Apostołów Miłosierdzia Bożego w Wilnie.
To ks. Sopoćko, jako spowiednik przyszłej świętej,
zachęcił ją do spisywania
mistycznych i duchowych
doświadczeń
w formie
Dzienniczka.
Przyczynił
się także do powstania
pierwszego obrazu Jezusa
Miłosiernego pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego
Mural z wizerunkami bł. ks. Sopoćki
i znajdującego się w Biai św. Faustyny, fot. A. Tarasewicz
łymstoku płótna Ludomira
Sleńdzińskiego. Zainspirowany objawieniami siostry Faustyny, oddał się szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego. Opublikował wiele dzieł na ten temat, założył Zgromadzenie
Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego, zabiegał o ustanowienie święta.
Ks. Sopoćko przybył do Białegostoku po opuszczeniu Wilna w 1947 roku. Spędził tu trzy ostatnie dekady życia,
kontynuując pracę duszpasterską. W pamięci białostoczan zapisał się nie tylko jako niestrudzony orędownik
Miłosierdzia Bożego, ale także jako wybitny wykładowca
wyższego seminarium duchownego, naukowiec, propagator idei trzeźwości, organizator życia religijnego i przewodnik duchowy.
Miejsca związane z życiem i działalnością księdza łatwo
odnaleźć dzięki szlakowi pielgrzymkowo-turystycznemu
Śladami błogosławionego ks. Michała Sopoćki: http://szlak.
archibial.pl/.
Do najważniejszych z nich należą lokalizacje opisane poniżej.
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Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Pl. bł. ks. Michała Sopoćki 1

Największym marzeniem ks. Sopoćki było powstanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Niestety nie doczekał realizacji tych planów – idea zmaterializowała się już po śmierci
kapłana. Konsekracja świątyni miała miejsce 30 września
2007 roku. Doczesne szczątki błogosławionego ks. Sopoćki spoczywają w kaplicy w kościele górnym. W kościele dolnym znajdują się relikwie św. siostry Faustyny. Na
uwagę zasługuje sama budowla, w której architektura została podporządkowana symbolice kultu Miłosierdzia Bożego. Architekci, Andrzej Nowakowski i Janusz Pawłowski,
w projekcie kościoła zaakcentowali promienie rozchodzące
się z centralnego miejsca – tabernakulum i obrazu Jezusa
Miłosiernego pędzla Krystyny Zawadzkiej. Przed gmachem
świątyni znajduje się ołtarz papieski, pamiątka mszy, którą Jan Paweł II odprawił na białostockim lotnisku w czasie
wizyty w 1991 roku.

Kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego
ul. Poleska 42

Ks. Michał Sopoćko ostatnie lata życia spędził pod opieką
Sióstr Misjonarek, do których przeniósł się na początku lat
70., gdy z racji wieku potrzebował opieki. Do ostatnich dni
życia posługiwał w kaplicy, z którą związany był od 1955
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Kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego, fot. A. Tarasewicz

roku, rozwijając kult Miłosierdzia Bożego. Zmarł w domu
Sióstr Misjonarek 15 lutego 1975 roku.

Dom, w którym mieszkał ks. Sopoćko
ul. Złota 9

Piętrowy dom z 1934 roku jest pięknym przykładem drewnianego budownictwa typowego dla przedwojennego Białegostoku. Od 1947 roku przez ponad 20 lat ks. Sopoćko wynajmował tu mieszkanie pod numerem 4.

Dom przy ul. Złotej 9, fot. A. Tarasewicz
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TATARZY W BIAŁYMSTOKU
Podlasie, jako kraina
polskiego
orientu,
przyciąga od dawna turystów z całego
kraju. Wizyty w historycznych meczetach
w Kruszynianach i Bohonikach oraz spacery po zabytkowych
mizarach dostarczają
niezapomnianych
wrażeń. W tych miejscach, które przez
wieki niewiele się
zmieniły,
z łatwością przeniesiemy się
w czasie
o kilkaset
lat – do 1679 roku, gdy
Lew Lechistanu, król
Jan III Sobieski, przekazał podlaskie wsie
tatarskim chorągwiom
w zamian za wierną
służbę RzeczypospoliPrzysmaki tatarskie, fot. K. Jakubowski
tej. Oczyma wyobraźni
możemy ujrzeć jeźdźców, protoplastów naszych ułanów, którzy zatykają swoje buńczuki na nadanych im ziemiach.
Dziś potomkowie dawnych stepowych wojowników zamieszkują nie tylko tereny otrzymane w XVII stuleciu, ale
również miasta i miasteczka regionu. Od XIX wieku wielu
z nich osiedliło się w Białymstoku. Obecnie ich społeczność
liczy kilkaset osób. Tu znajdują się siedziby Najwyższego
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego i Muftiego
Rzeczypospolitej Polskiej. Kwitnie życie religijne, a także społeczne i kulturalne. Centrum działań Tatarów w Białymstoku
jest Dom Modlitwy przy ulicy Piastowskiej.
Warto dodać, że w ostatnich dziesięcioleciach społeczność
wyznawców islamu w Białymstoku powiększyła się o liczną grupę Czeczenów, którzy znaleźli na Podlasiu swój drugi
dom. Nie pierwszy raz zresztą Białystok stał się nową ojczyzną dla uchodźców wojennych. Na przełomie XIX i XX wieku przybywali tu emigranci z ogarniętej niepokojami Turcji.
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Szybko wpisali się w pejzaż ówczesnego miasta, zakładając
słynne cukiernie, które kusiły smakiem rachatłukum i słodkich tureckich chlebków.
Wzajemne stosunki z mniejszością muzułmańską w Białymstoku wpisują się w tradycję pokojowego sąsiedztwa, która
na Podlasiu istnieje od wielu stuleci.

Dom modlitwy muzułmanów
ul. Piastowska 13 f

Drewniany budynek z lat 30. XX wieku jest dla społeczności białostockich Tatarów meczetem, miejscem modlitwy,
a także spotkań okolicznościowych. Na parterze znajduje
się sala modlitwy urządzona jak meczet – z mihrabem,
czyli wnęką wskazującą kierunek Mekki, i drewnianym
minbarem. Piętro użytkowane jest przez władze Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz stojącego na jego
czele Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej. Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku jest otwarty dla zwiedzających
indywidualnych w godzinach pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00, a dla grup
zorganizowanych po umówieniu wizyty.
Białystok jest jednym z punktów na Szlaku Tatarskim, którego opis znajdą państwo w rozdziale Okolice Białegostoku
(str. 106).

Wnętrze domu modlitwy, fot. A. Tarasewicz
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ŻYDZI W BIAŁYMSTOKU
Przez prawie trzy stulecia integralną (a przez pewien czas
także dominującą liczebnie) część białostockiej społeczności stanowili Żydzi. Dziś na ulicach miasta nie usłyszymy rozmów w języku jidysz. Nikt z przechodniów nie
zanuci „Bialystok majn hejm”. Nie zobaczymy słynnych
tykocińskich tałesów powiewających w witrynach sklepowych. Nie wstąpimy do żydowskiego teatrzyku ani
kabaretu. Nie odwiedzimy bożnicy, by porównać urodę śpiewu kantorów. A jeśli uda nam się zjeść białysa, to ten smak będzie już zupełnie inny niż kiedyś…
Historia osadnictwa Żydów w Białymstoku sięga lat 50. XVII
wieku. Pierwszy przywilej określający ich status w miasteczku otrzymali z rąk Stefana Mikołaja Branickiego w 1692
roku. Właściciel miasta zezwolił im na posiadanie świątyni,
szpitala i cmentarza. Wtedy również wytyczono teren przy
Gościńcu Suraskim, na którym mieli się osiedlać.
Zarówno liczba, jak i odsetek żydowskich mieszkańców
miasta systematycznie wzrastał. W 1663 roku pobór podatkowy zapłaciło 75 Żydów. W 1800 roku było ich już 1788, co
stanowiło 45% białostoczan. W 1914 roku, gdy stolica Podlasia liczyła prawie 100 000 osób, Żydzi stanowili aż 66%.
Większość z nich należała do ubogich warstw ludności, ale
w mieście wyróżniali się najzamożniejsi kupcy, przedsiębiorcy - właściciele zakładów włókienniczych. Zdarzali się
i tacy, którzy dorobili się bajecznych fortun, jak Izaak Zabłudowski – kupiec, pierwszy żydowski milioner w Rosji.

Pomnik Bohaterów Getta, fot. A. Grabowski
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Białostoccy Żydzi byli bardzo zaangażowani politycznie
i społecznie. Miasto uznaje się za jedną z kolebek syjonizmu i wiodący ośrodek ruchu robotniczego. Na przełomie
1905 i 1906 roku Białystok stał się areną strajków, protestów,
a nawet zamachów bombowych. W tej napiętej atmosferze
doszło do inspirowanych przez władze carskie pogromów
na ludności żydowskiej. Największy miał miejsce w czerwcu
1906 roku – zamordowano ponad osiemdziesiąt osób, a drugie tyle zostało rannych. Ofiary upamiętnia pomnik wystawiony na kirkucie przy ulicy Wschodniej.
Najbogatsi Żydzi zasiedlali ścisłe centrum miasta. Serce
najstarszej żydowskiej dzielnicy Szulhof stanowił plac synagogalny. Pierwsza bożnica powstała tam prawdopodobnie
już w XVII wieku. W latach 1903–1913 wzniesiono imponującą Wielką Synagogę w stylu mauretańskim. Dalej za Szulhofem ciągnęły się kwartały Chanajki i Piaski zamieszkałe
przez biedotę.
Żydowska społeczność Białegostoku zniknęła w czasie II
wojny światowej. Krwawe represje dotknęły Żydów już
w pierwszych godzinach niemieckiej okupacji 27 czerwca
1941 roku. Bardzo szybko doszło do utworzenia w Białymstoku getta – jednego z największych na ziemiach polskich.
Szacuje się, że przewinęło się przez nie około 60 000 ludzi. Praktycznie wszyscy z nich zostali wymordowani albo
w czasie akcji pacyfikacyjnych, albo w obozach zagłady,
głównie w Treblince. W białostockim getcie prężnie działał
ruch oporu. 16 sierpnia 1943
roku doszło do wybuchu zbrojnego powstania, skazanego na
porażkę mimo bohaterskiej postawy walczących.
Niemiecka okupacja skończyła
się nie tylko zagładą żydowskich mieszkańców miasta, ale
także zniszczeniem większości
materialnych pamiątek po tej
społeczności. Centrum Białegostoku praktycznie przestało
istnieć. Spośród kilkudziesięciu
bożnic i domów modlitwy pozostały zaledwie trzy budynki: synagoga Cytronów, zdewastowana bożnica Piaskower przy ulicy
Pięknej i kompletnie zniszczona Synagoga Cytronów,
(po wojnie odbudowana w bar- fot. I. Czajkowska
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dzo uproszczonej formie) synagoga Samuela Mohilewera
przy ulicy Branickiego. Cmentarz rabinacki został zrównany
z ziemią.
Nieliczne zachowane fragmenty materialnej spuścizny po
białostockich Żydach i miejsca, które były z nimi związane,
można zlokalizować dzięki Szlakowi Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku: http://szlak.uwb.edu.pl/.

Synagoga Cytronów
ul. L. Waryńskiego 24 a

Synagoga została wzniesiona w 1936 roku z fundacji fabrykanckiej rodziny Cytronów. Pełniła swą funkcję do 1968
roku. W okresie okupacji niemieckiej znajdowała się na terenie getta i działała w tajemnicy. Do zatarcia pierwotnego
układu wnętrz i zniszczenia resztek bogatego wyposażenia
doszło w latach 70. XX wieku.
Modernistyczny budynek z otynkowanej cegły ma dwie
kondygnacje. Uwagę przyciągają charakterystyczne zamknięte półkoliście okna na piętrze. Pierwotnie w płycinach pod nimi znajdowały się dekoracje ornamentalne. Od
1993 roku synagoga jest siedzibą Galerii im. Sleńdzińskich
(stan na 30.06.2019 r.).

Cmentarz żydowski
przy ul. Wschodniej

Został założony w latach 90. XIX
wieku na przedmieściu Wygoda.
Zastąpił dotychczasową główną
nekropolię żydowską – cmentarz
rabinacki. Obecnie zajmuje około
10 ha. Do naszych czasów przetrwało około 6000 nagrobków.
W ostatnich latach część macew
została odnowiona. W centralnej części kirkutu znajduje się
wystawiony w 1922 roku ohel
rabina Chaima Herza Halperna.
Na cmentarzu pochowano ofiary
pogromu z 1906 roku i upamiętCmentarz przy ul. Wschodniej, niono je pomnikiem w formie
fot. A. Tarasewicz
granitowego obelisku. Cmentarz
mogą zwiedzać wyłącznie grupy zorganizowane z przewodnikiem.
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Pomnik Wielkiej Synagogi, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Pomnik Wielkiej Synagogi

teren pomiędzy ul. Suraską a ul. Legionową
27 czerwca 1941 roku do Białegostoku wkroczyły wojska niemieckie. Na ulicach miasta natychmiast rozpoczęły się mordy. W pamiętny czarny piątek zginęło ponad 2000 Żydów.
Około 800 osób zostało spędzonych przez Niemców do budynku Wielkiej Synagogi. Naziści wrzucili do wnętrza granaty
i podpalili gmach, uwięzieni spłonęli żywcem. Wraz z budynkiem bożnicy płomienie strawiły praktycznie całą dzielnicę.
Pomnik upamiętniający ofiary powstał w 1995 roku. Jego
kształt nawiązuje do pogiętej, wypalonej konstrukcji kopuły
Wielkiej Synagogi.

Pomnik Powstańców Getta i cmentarz gettowy
ul. Żabia, pl. Mordechaja Tenenbauma

W 1941 roku powstał kirkut przy ulicy Żabiej – jedyny w okupowanej Europie cmentarz żydowski założony w getcie
w czasie wojny. Stał się miejscem spoczynku ofiar nazistowskiego terroru oraz powstańców poległych w czasie walk
w sierpniu 1943 roku.
Obecnie w miejscu dawnego cmentarza znajduje się pomnik otoczony
żelaznym ogrodzeniem – tu zostały
zgromadzone ekshumowane szczątki ponad 3500 osób. Tuż obok stoi
pamiątkowy czarny obelisk, na którym w trzech językach – polskim,
hebrajskim i jidysz – oddano hołd
bohaterom walki w białostockim
getcie. Uroczystości ku ich pamięci
organizowane są co roku 16 sierpnia Pomnik na cmentarzu gettowym,
w rocznicę wybuchu powstania.
fot. A. Grabowski
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BIAŁYSTOK STOLICĄ ESPERANTO
Niewątpliwie najbardziej
znaną na świecie postacią
wywodzącą się z Białegostoku jest Ludwik Zamenhof. Twórca międzynarodowego języka esperanto
spędził w stolicy Podlasia
kilkanaście
pierwszych
lat swego życia. Jak sam
podkreślał, był to kluczowy okres dla kształtowania się jego postrzegania
Flaga esperantystów.
Zdjęcie z archiwum UM w Białymstoku świata: To miejsce mego
urodzenia i lat dziecinnych, Białystok, nadało kierunek wszystkim moim przyszłym usiłowaniom. Mieszkańcy Białegostoku składali się
[…] z Rosjan, Polaków, Niemców i Żydów. […] W takim mieście bardziej niż gdzie indziej wrażliwa natura czuje ciężar
różnojęzyczności i wnioskuje na kroku, że różność języków
jest przynajmniej główną przyczyną, która rozdziela ludzką
rodzinę na wrogie części.
Ludwik Zamenhof przyszedł na świat 15 grudnia
1859 roku w rodzinie żydowskiej jako najstarsze
z jedenaściorga
dzieci
Marka i Rozalii Zamenhofów. Odziedziczył po ojcu,
nauczycielu języków obcych, talenty lingwistyczne i bardzo szybko podjął
decyzję o wyborze swojej
przyszłej ścieżki życiowej.
Już w dzieciństwie postanowił, że podejmie się
zadania opracowania nowego języka, który z jednej
strony będzie całkowicie
sztuczny – a więc obcy dla
wszystkich – a z drugiej na
tyle prosty, by każdy miał
Pomnik Ludwika Zamenhofa,
szansę opanować go szyb- fot. Urząd Miejski
ko i sprawnie. W ponadna- w Białymstoku
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rodowym,
uniwersalnym
języku Zamenhof widział narzędzie, które doprowadzi
do wzajemnego zrozumienia zwaśnionych narodów
i w przyszłości zapewni powszechny pokój. Dowodem
wielkiej wrażliwości małego
Ludwika był dramat Wieża
Babel, który napisał, mając
zaledwie 10 lat. W sztuce Zamenhofa biblijna opowieść
została osadzona w scenerii
wieloetnicznego białostockiego rynku.
Rodzina Zamenhofów opuściła
Białystok w grudniu 1873 roku
i przeniosła się do Warszawy.
Tam powstała pierwsza wer- Mural widniejący w miejscu, gdzie
sja lingwe uniwersala. Prace znajdował się rodzinny dom Ludwinad sztucznym językiem Lu- ka Zamenhofa, fot. Urząd Miejski
w Białymstoku
dwik kontynuował bez przerwy, choć jednocześnie studiował medycynę w Moskwie,
Warszawie i Wiedniu. Został okulistą, ale jego prawdziwą
pasją była lingwistyka. W 1887 roku opublikował Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny, który
bardzo szybko zyskał wielu entuzjastów na całym świecie,
a pseudonim „Dr Esperanto” (doktor mający nadzieję) dał
nazwę językowi uniwersalnemu. Jego symbolem stała się
zielona gwiazda. W chwili śmierci Zamenhofa w 1917 roku
esperanto cenione było przez tysiące entuzjastów na całym
świcie. Dziś używa go około dwóch milionów osób, które
mają okazję do corocznych spotkań podczas kongresów.
W 2009 roku w Białymstoku obył się 94. Światowy Kongres
Esperantystów, z tej okazji zostało otwarte Centrum Ludwika Zamenhofa (str. 91).

Miejsce urodzenia
Ludwika Zamenhofa
ul. L. Zamenhofa 26

Do lat 30. XX wieku stał w tym miejscu drewniany dom,
w którym 15 grudnia 1859 roku przyszedł na świat Lejzer
(Ludwik) Zamenhof. Rodzina zamieszkiwała na piętrze budynku aż do opuszczenia Białegostoku w 1873 roku. Obecnie miejsce to upamiętniają pamiątkowa tablica i mural

81

82

B I A ŁY STO K P R Z E WO D N I K T U RY ST YC Z N Y

ukazujący m.in. postacie samego Zamenhofa i Jakuba
Szapiro, założyciela pierwszej białostockiej organizacji
esperanckiej oraz inicjatora przemianowania dawnej ulicy
Zielonej na ulicę Zamenhofa.

Pomnik Ludwika Zamenhofa
skwer przy ul. I. Malmeda

Popiersie twórcy esperanto dłuta Jana Kucza powstało
w 1973 roku i znajduje się na skwerze w niedalekiej odległości od miejsca urodzin Zamenhofa.

Pomnik młodego
Zamenhofa

Północna pierzeja Rynku
Kościuszki na wysokości ul.
Zamenhofa
Pomnik został odsłonięty
w 102. rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa. Powstał
z inicjatywy białostoczan
według artystycznej koncepcji Ryszarda Piotrowskiego i Katarzyny Piotrowskiej. Dzieło ukazuje
postać twórcy esperanto
jako małego chłopca. Wokół niego wtopiono w trotuar litery z alfabetów:
polskiego, hebrajskiego
i cyrylicy. Młody Ludwik
z pewnością wielokrotnie przemierzał okoliczne
Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa, uliczki.
fot. A. Tarasewicz

Dawne gimnazjum realne
ul. Warszawska 8

Od jesieni 1869 do grudnia 1873 roku Zamenhof uczęszczał
do białostockiego gimnazjum męskiego. Zaliczył trzy klasy
szkoły, a w połowie czwartej przeniósł się z rodziną do Warszawy. Na murze pochodzącego z lat 30. XIX wieku budynku
znajduje się pamiątkowa tablica. Obecnie tradycje szkoły
kontynuuje VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta
Augusta.
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BIAŁOSTOCKIE PRZYSMAKI
Gdybyśmy zasiedli przy stole zastawionym tylko lokalnymi
przysmakami, to co można byłoby na nim znaleźć? Z pewnością królowałyby potrawy z ziemniaków oraz tradycyjnie
serwowane grzyby – dary okolicznych puszcz.
Zacznijmy od przystawki… na początek proponujemy legendarnego śledzika po białostocku. A może coś lżejszego
– sałatki z serem korycińskim, narwiańskim lub suszonym,
podlaskie grzyby z chrzanem czy pasztet z suszonych borowików zaspokoją gusta najbardziej wybrednych smakoszy.
Czas na zupę, oczywiście wybieramy barszcz – po podlasku
z suszonymi grzybkami i kapustą lub po białostocku z winnymi jabłkami, ewentualnie grzybową, najchętniej białostocką zupę z opieniek. Latem koniecznie spróbujmy chłodnika po białostocku serwowanego z jajkiem i ziemniakami
lub litewskiego z botwinką, w najwykwintniejszej wersji
z dodatkiem szyjek rakowych.
Wśród dań głównych niekwestionowaną królową jest babka ziemniaczana, której proweniencji można doszukać się
w kuchni żydowskiej. Kiedyś serwowana była z kleksem
kwaśnej śmietany, dziś częściej z sosem grzybowym lub
gulaszowym. Pretendentką do korony jest też kiszka, czyli
farsz ziemniaczany zgrabnie upakowany w wieprzowe jelita i zapieczony w dobrze nagrzanym piecu. Poza Podlasiem
trudno ją znaleźć.
Z kuchni litewskiej wywodzą się kartacze zwane także cepelinami. Ich podłużny, owalny kształt rzeczywiście może
przywodzić na myśl sterowce latające przeszło 100 lat temu

Babka ziemniaczana, fot. A. Tarasewicz
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nad Białymstokiem. Kartacze
to ciasto z tartych ziemniaków formowane wokół nadzienia z siekanego mięsa.
Serwuje się je polane tłuszczem ze skwarkami i cebulką. Można też skosztować
wersji wegetariańskich z nadzieniem grzybowym, serowym lub z kiszonej kapusty.
Inną wartą uwagi potrawę o litewskich korzeniach
stanowią kołduny – małe
pierożki z pszennego ciasta
nadziewane mięsem. Nieco
większe są kołduny tatarskie.
Z kuchni Tatarów, od stuleci
zamieszkujących Podlasie,
wywodzi się też pierekaczewnik, owalny, zwinięty
Buza, fot. A. Tarasewicz
w rulon pieróg sporządzany
z wielu cieniutkich warstw
ciasta przekładanych farszem mięsnym z wołowiny i baraniny lub – w słodkiej wersji – serowym albo jabłkowym.
Koniecznie trzeba spróbować podlaskich wieprzowych wędzonek i suszonych wędlin, zwłaszcza kindziuka i kumpiaka. Wyśmienite są także tradycyjnie wędzone ryby. Do tego
serwujemy kiszone ogórki z beczek zatapianych w nurtach
Narwi, którymi – jak głosi legenda – zachwycał się sam Napoleon, i kapustę kiszoną w całych główkach.
A co zaproponujemy do picia? Oczywiście kwas chlebowy lub nawet kwas z chleba i chmielu, lokalne piwa rzemieślnicze, a może coś mocniejszego – kieliszek miejscowej
zbożowej samogonki, nalewki żenichy, bukwicówki lub
żubrówki.
Na deser serwujemy złocisty sękacz, pieczony powoli na
drewnianym wałku obracającym się nad ogniem. Ściekająca
masa tworzy charakterystyczne sęki, stąd nazwa przysmaku.
Kolejne warstwy ciasta przypominają słoje drzewa. Przepis
ten przywędrował na Podlasie z pobliskich Prus. Z tradycji
litewskiej wywodzi się mrowisko – bardzo malowniczo prezentujący się wypiek: kopiec ułożony z cieniutkich faworków
obsypanych makiem, rodzynkami i polanych podlaskim miodem. Warto także spróbować puszystego marcinka, który
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składa się z kilkudziesięciu cieniutkich placków przełożonych
masą śmietanową. Onegdaj serwowano go na dworze carskim w pałacu w Białowieży.
Na koniec warto wspomnieć o unikatowej białostockiej buzie. Lekko musujący, mętny napój o jasnosłomkowej barwie
wytwarzany jest na bazie kaszy jaglanej, cytryny i cukru. Doskonale orzeźwia i gasi pragnienie. Ma słodko-kwaśny smak
z delikatnie wyczuwalną nutą rodzynek i drożdży. Buza powinna być dobrze schłodzona i serwowana w towarzystwie chałwy. Napój otrzymał I nagrodę w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w 2017 roku
a od 2018 roku wpisany jest na listę produktów tradycyjnych
województwa podlaskiego prowadzoną przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poza stolicą Podlasia łatwo go
nie znajdziecie. Do Białegostoku przepis na buzę trafił wraz
z Macedończykami uciekającymi z ogarniętych wojną Bałkanów. Pierwsza buzna, czyli lokal, w którym serwowano buzę,
powstała przeszło 100 lat temu i szybko pojawiły się kolejne.
W Białymstoku lat 20. i 30. w dobrym tonie było napić się
buzy z chałwą w macedońskiej buznie, wstąpić na rachatłukum do jednej z tureckich cukierni, a doskonałą przekąskę
stanowiły żydowskie białysy, czyli drożdżowe bułeczki z cebulą i makiem.
Białystok od zawsze był miejscem, w którym współistniały
kuchnie polska, żydowska, litewska, białoruska, ukraińska,
a nawet niemiecka i rosyjska. Tę mieszankę narodowości
i kultur wzbogacali podlascy Tatarzy oraz macedońscy i tureccy uchodźcy. Tradycje kulinarne przenikały się, tworząc
nowe jakości i – przede wszystkim – uwodząc niepowtarzalnym podlaskim smakiem…

Kiszka ziemniaczana, fot. A. Tarasewicz
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KULTURA I SZTUKA

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, fot. I. Czajkowska

KULTURA I SZTUKA

GALERIE I MUZEA
Galeria Arsenał

ul. A. Mickiewicza 2
ul. Elektryczna 13
galeria-arsenal.pl
Otwarta dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00–18.00
Galeria Arsenał zaliczana jest do najlepszych galerii sztuki
współczesnej w Polsce. Posiada bogaty zbiór malarstwa, rysunków, instalacji, wideo, fotografii i obiektów – Kolekcję II,
na którą składa się ponad 250 prac będących świadectwem
najważniejszych trendów w sztuce ostatnich trzech dekad.
Co roku instytucja organizuje około 20 wystaw najbardziej
znaczących artystów polskich i zagranicznych. Galeria Arsenał ma siedzibę w zabytkowych wnętrzach kompleksu pałacu Branickich (str. 15) oraz w modernistycznym budynku
dawnej elektrowni (str. 48).

Galeria im. Sleńdzińskich

(w trakcie reorganizacji siedziby, stan na 30.06.2019 r.)
ul. L. Waryńskiego 24 a
Otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–17.00, a w niedzielę: 11.00–17.00
ul. Wiktorii 5
Otwarta dla zwiedzających w środę, czwartek, piątek i niedzielę w godzinach: 11.00–17.00
galeriaslendzinskich.pl
SALON WYSTAWIENNICZY
ul. Legionowa 2
Otwarta dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach: 10.00–18.00, a w sobotę i niedzielę: 11.00–17.00
Galeria prowadzi działalność w trzech obiektach. W najstarszym z nich, usytuowanym w historycznym budynku
synagogi Cytronów (str. 78), prezentowana jest wystawa
stała poświęcona rodowi znakomitych wileńskich artystów
– Sleńdzińskim. Miłośnicy sztuki współczesnej powinni zajrzeć do salonu wystawienniczego przy ulicy Legionowej.
Z kolei przy ulicy Wiktorii, we wnętrzach typowego drewnianego domu z dzielnicy Bojary (str. 40), prezentowane są
wystawy fotografii.
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Ratusz w Białymstoku

SIEDZIBA GŁÓWNA MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Rynek Kościuszki 10
muzeum.bialystok.pl/ratusz-w-bialymstoku/
Otwarty dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00–17.00
We wnętrzach białostockiego ratusza (str. 32) eksponowana
jest stała wystawa malarstwa, która przyciąga nazwiskami
wybitnych artystów: Witkacego, Jacka Malczewskiego, Olgi
Boznańskiej, Jana Stanisławskiego, Juliana Fałata i Stanisława
Wyspiańskiego. Prezentowane są również oryginalne portrety Izabeli i Jana Klemensa Branickich. Warto śledzić zmieniające się wystawy czasowe, których rozpiętość tematyczna
jest bardzo szeroka – od archeologii i historii po folklor, sztukę
i rzemiosło artystyczne.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

ODDZIAŁ MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Świętojańska 17
muzeum.bialystok.pl/muzeum-rzezby-alfonsa-karnego/
Otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00–17.00
W doskonale zachowanych wnętrzach XIX-wiecznej willi
(str. 44) eksponowany jest dorobek artystyczny Alfonsa Karnego, który uznawany jest za jednego z najwybitniejszych
rzeźbiarzy XX wieku. Artysta urodził się w Białymstoku, spędził tu lata dzieciństwa i młodości.

Muzeum Historyczne

ODDZIAŁ MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Warszawska 37
muzeum.bialystok.pl/muzeum-historyczne/
Otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00–17.00
Wizyta w Muzeum Historycznym to najlepsza propozycja dla
tych, którzy chcieliby przenieść się w czasie do Białegostoku
początków ubiegłego stulecia. Wnętrza secesyjnego pałacyku Cytronów (str. 37) zostały pieczołowicie odrestaurowane
i wypełnione wyposażeniem sprzed 100 lat. Doskonale oddają wygląd i klimat siedziby najzamożniejszych mieszczan.
Ponadto w muzeum prezentowana jest jedna z największych w Polsce makiet – ukazuje Białystok w XVIII stuleciu.
Można ją podziwiać w oprawie muzyczno-świetlnej jako
pokaz „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł.

KULTURA I SZTUKA

Muzeum Wojska

ul. J. Kilińskiego 7
mwb.com.pl
Otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach: 9.30–17.00
Usytuowane w modernistycznej kamienicy (str. 46) muzeum na trzech wystawach stałych prezentuje jednostki
wojskowe, zwłaszcza te związane z Podlasiem, od wybuchu
I wojny światowej po czasy współczesne. Nowoczesne ekspozycje prezentują zabytki w starannie zaaranżowanej scenografii, w formie dioram i z wykorzystaniem multimediów.

Muzeum Pamięci Sybiru

ul. H. Sienkiewicza 26
sybir.bialystok.pl
Otwarte dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach: 9.30–17.00
Białystok w sposób szczególny ucierpiał w czasie sowieckich wywózek, tracąc około 20 000 mieszkańców. Losom
zesłańców Sybiru, zarówno z czasów II wojny światowej, jak
i z okresów wcześniejszych, poświęcone będzie specjalne
muzeum wznoszone na Węglówce. Obecnie trwa wykańczanie nowoczesnego gmachu placówki. Podjęto już prace nad
realizacją wystawy stałej. Na razie działa centrum edukacyjno-wystawiennicze prezentujące pamiątki, dokumenty i fotografie z czasów czterech wielkich deportacji z lat 1940–1941.

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
ul. J. Kilińskiego 1
umb.edu.pl/muzeum_historii_medycyny_i_farmacji
Otwarte dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach: 10.00–17.00, a w sobotę i niedzielę: 9.00–17.00
Muzeum mieści się w prawym skrzydle pałacu Branickich.
Zobaczymy tu m.in. odtworzone wnętrza XIX-wiecznej apteki, gabinetu dentystycznego oraz szpitala wojskowego.
Z racji swego umiejscowienia instytucja prezentuje ekspozycje związane z pałacem. Dzięki muzealnym przewodnikom
można poznać historię rezydencji, pokonując dwie trasy tematyczne: „Spacer w przeszłość” – ścieżkę historyczną, która
wiedzie przez pałacowe podziemia i sale reprezentacyjne,
oraz krótszą, uwzględniającą wystawę muzealną i Aulę Magna wraz z kaplicą. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się
w wyznaczonych godzinach.
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Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
ul. K. Ciołkowskiego 1 j
uwb.edu.pl/uniwersyteckie-centrum-przyrodnicze-improfesora-andrzeja-myrchy
Otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–15.00, a w sobotę: 10.00–14.00
Miłośnicy przyrody, pasjonaci skamieniałości i minerałów,
osoby zainteresowane fauną i florą północno-wschodniej
Polski oraz… rejonów polarnych powinni koniecznie zaplanować wizytę w Muzeum Przyrodniczym w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku (str. 50). Eksponowany jest tu także gabinet Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na
uchodźstwie, przekazany przez jego małżonkę w 2011 roku.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

ul. Leśna 7, Wasilków
skansen.bialystok.pl
Otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli
w godzinach: 9.00–19.00 (poza sezonem krócej)
Skansen znajduje się przy trasie wylotowej w kierunku Augustowa. Posiada w swoich zbiorach zabytki tradycyjnej architektury drewnianej z terenów Podlasia. W ich wnętrzach
można obejrzeć ekspozycje dotyczące wielu aspektów życia
codziennego i wystawy sztuki ludowej. Emocje zwiedzających wzbudza oryginalna bimbrownia z Puszczy Knyszyńskiej. Kolejną ciekawostką jest działający przy skansenie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego Sokolarnia, podtrzymujący polskie tradycje sokolnictwa. W skansenie odbywa się wiele imprez przybliżających ludową kulturę
regionu, np. Smaki Podlasia, Festiwal Kultury Tatarskiej i Podlaskie Ziołami Pachnące.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, fot. Urząd Miejski w Białymstoku.
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Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

ul. Warszawska 48
archibial.pl/instytucje/archiwum-i-muzeum-archidiecezjalne/
archiwummuzeumbialystok.blogspot.com
Otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–13.30
Muzeum gromadzi zabytki sztuki sakralnej oraz pamiątki życia i kultury religijnej z terenu archidiecezji białostockiej. Posiada także kolekcję współczesnej sztuki sakralnej, w której
dominują dzieła artystów działających na Podlasiu.

Muzeum Starej Motoryzacji i Techniki Moto Retro
MUZEUM NA WĘGLOWEJ
ul. Węglowa 8
motoretro.org.pl
Otwarte dla zwiedzających w niedziele w godzinach: 11.00–15.00

Muzeum założone przez grupę pasjonatów ze stowarzyszenia Moto Retro eksponuje zabytkowe samochody, motocykle
i urządzenia techniczne w scenerii dawnego magazynu wojskowego na Węglowej.

Centrum im. Ludwika Zamenhofa – Białostocki
Ośrodek Kultury

ul. Warszawska 19
centrumzamenhofa.pl
Otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-17.00
W obiekcie prezentowana jest multimedialna wystawa
stała, dzięki której można przenieść się w czasie do Białegostoku z okresu dzieciństwa Ludwika Zamenhofa i bliżej
poznać miasto oraz
samą postać twórcy
esperanto. Cyklicznie zmieniają się
wystawy czasowe,
często poświęcone
fotografii. Odbywa
się tu wiele ciekawych imprez kulturalnych i edukacyjnych odwołujących
się do wielokulturowej tożsamości
Centrum im. Ludwika Zamenhofa – Białostocki
Białegostoku.
Ośrodek Kultury, fot. I. Czajkowska
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BIAŁOSTOCKIE SCENY
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie
Centrum Sztuki w Białymstoku
ul. Odeska 1
oifp.eu

Funkcjonująca od kilku lat w nowoczesnej siedzibie (str. 49)
OiFP jest największą tego typu instytucją w Polsce wschodniej. W jej bogatym repertuarze znajdziemy spektakle operowe, operetki i musicale oraz koncerty muzyki klasycznej
i rozrywkowej. Warto zaopatrzyć się w bilety z dużym wyprzedzeniem. W foyer organizowane są wystawy eksponatów operowych, malarstwa i fotografii.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
ul. Elektryczna 12
dramatyczny.pl

Najstarsza scena teatralna w mieście funkcjonuje od 1938 roku
w zabytkowym, modernistycznym gmachu (str. 46). Prezentuje zarówno spektakle poruszające kluczowe współczesne problemy, jak i rozrywkowy, ale jednocześnie ambitny repertuar.

Białostocki Teatr Lalek
ul. K. Kalinowskiego 1
btl.bialystok.pl

Obsypany dziesiątkami nagród Białostocki Teatr Lalek należy
do najbardziej cenionych zespołów lalkowych w Polsce. Repertuar kierowany jest nie tylko do dzieci w różnym wieku,
ale także do widzów dorosłych. Jego korzenie sięgają lat 50.,
a od 1979 r. funkcjonuje w obecnej siedzibie (str. 48).

Wydział Sztuki Lalkarskiej
ul. H. Sienkiewicza 14
atb.edu.pl

Białostocki Wydział Sztuki Lalkarskiej jest filią Akademii Teatralnej w Warszawie i działa od 1975 roku. Na uczelni funkcjonuje szkolna scena prezentująca spektakle studenckie.
Co 2 lata organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Szkół
Lalkarskich „Lalka–nie–lalka”.
Białystok należy do Stowarzyszenia Miast Przyjaznych Lalkarstwu, a potwierdzeniem tego są nie tylko spektakle i festiwale, lecz także rzeźby obecne w przestrzeni miejskiej.
Przy ulicy Suraskiej znajdziemy granitową „Maskę” teatralną
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autorstwa Bogusława Szycika, a przy
ulicy Lipowej „Podróż” – rzeźbę Michała Jackowskiego.

Białostocki Ośrodek Kultury
ul. Legionowa 5
bok.bialystok.pl

Przy ulicy Legionowej znajduje się
siedziba BOK, w której skład wchodzą zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych kino Forum oraz kawiarnia
Fama. Jest to miejsce nie tylko pokazów
filmowych, koncertów i festiwali, ale
też wystaw fotograficznych. Białostocki
Maska na ul. Suraskiej,
Ośrodek Kultury od lat jest organizato- fot. K. Jakubowski
rem wielu imprez: Dni Sztuki Współczesnej, Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar, Festiwalu
Kultury Niezależnej ¿Underground/Independent?, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA.
Od ponad 40 lat BOK organizuje Jesień z Bluesem, najstarszy bluesowy
festiwal w Polsce, a od 35 – Zaduszki
Bluesowe. Dzięki nim Białystok jest
ważnym punktem na bluesowej mapie
Polski. Materialnym śladem tych związków jest aleja Bluesa, usytuowana między ulicami Suraską i Legionową. Na
pasażu kamienne płyty układają się w
kształt klawiszy fortepianu, a metalowe
tabliczki upamiętniają artystów i propaAleja Bluesa, fot. I. Czajkowska
gatorów tego gatunku muzyki.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
ul. J. Kilińskiego 8
ul. św. Rocha 14
www.woak.bialystok.pl

WOAK powstał w 1957 roku i jest jedną z najstarszych instytucji
zajmujących się inicjowaniem działań w zakresie kultury i animowaniem życia kulturalnego Podlasia. WOAK organizuje wystawy sztuki współczesnej i ludowej w galerii przy ul. Kilińskiego 8
oraz w tzw. „Spodkach” przy ul. św. Rocha 14, gdzie można także
obejrzeć kolekcję strojów i pamiątek związanych ze słynnym Zespołem Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. Sztandarową imprezą kulturalną organizowaną przez WOAK jest odbywająca się corocznie
w lipcu Podlaska Oktawa Kultur.
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CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE
Termin
Sylwester miejski

styczeń

Orszak Trzech Króli

styczeń

Karnawał Dance Fest – Festiwal Tańca
Nowoczesnego

luty

Dni Kultury Kresowej
i Wielki Jarmark Kaziukowy

marzec

Festiwal Kultury Niezależnej
¿Underground/Independent?

marzec

Białostocki Jarmark Wielkanocny

marzec/
kwiecień

Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Kopyść”

kwiecień

Międzynarodowe Targi Książki – Festiwal
literacki „Na pograniczu kultur”

kwiecień

Motoserce

kwiecień

„Kalejdoskop” – międzynarodowy festiwal
tańca współczesnego

kwiecień/
maj

Dni Sztuki Współczesnej

maj

Noc Muzeów

maj

Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci

maj

Święto Ulicy Jana Kilińskiego

maj

Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”

maj

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka” w Białymstoku

maj

Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki”

czerwiec

Dni Miasta Białegostoku

czerwiec

Białostocki Jarmark Świętojański

czerwiec

Halfway Festival

czerwiec
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Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor
i Dźwięk”

czerwiec

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich
„LALKA-NIE-LALKA”

czerwiec

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek
dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”

czerwiec

Piknik Militarny „Misja Wschód”

czerwiec

Podlaskie Śniadanie Mistrzów

czerwiec/
sierpień

Lato z zabytkami

czerwiec/
wrzesień

Festiwal Kultury Tatarskiej

czerwiec/
lipiec

Międzynarodowy festiwal muzyki, sztuki
i folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”

lipiec

New Pop Festival

lipiec

Katedralne Koncerty Organowe

lipiec/
sierpień

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej
im. Julitty Sleńdzińskiej

sierpień

Extreme Festival Białystok

wrzesień

Up to Date Festival

wrzesień

Wschód Kultury / Inny Wymiar

wrzesień

Festiwal Literacki Zebrane

październik

Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”

październik

Zaduszki Bluesowe

listopad

Jesień z Bluesem

listopad

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA

grudzień

Rynek Staroci przy Ratuszu

każda
trzecia
niedziela
miesiąca
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BIAŁYSTOK
DLA AKTYWNYCH

www.fotolia.pl

BI A ŁY STOK D L A A KT Y WNYCH

SPORT I REKREACJA
Białystok jest jednym z największych centrów sportu i rekreacji w Polsce wschodniej. Mieszkańcy miasta i turyści mogą
uprawiać wiele dyscyplin na poziomie zarówno wyczynowym, jak i rekreacyjnym. Zielone otoczenie stolicy Podlasia
pobudza do aktywnego spędzania czasu, a rozbudowana infrastruktura miejska sprawia, że każdy chętny znajdzie atrakcyjną propozycję dla siebie.
Białostockie parki i okoliczne puszcze stanowią wymarzoną
scenerię do pieszych lub rowerowych wycieczek. Zimą stają się rajem dla miłośników biegówek (pierwsza w Polsce
oświetlona trasa do narciarstwa biegowego znajduje się
w Lesie Pietrasze). Na Zalewie Dojlidy doskonale czują się
zwolennicy sportów wodnych. Lotnisko Krywlany przyciąga
wielbicieli samolotów i szybowców. Podniebne podróże odbywają też utytułowani białostoccy baloniarze. Nieopodal
znajduje się Tor Wschodzący Białystok. W mieście funkcjonuje kilka basenów wraz ze strefami wypoczynku i kąpielisko. Na Węglówce i w parku im. Jadwigi Dziekońskiej działają skateparki. Zimą można pojeździć na łyżwach na krytym
lodowisku przy ulicy Zwierzynieckiej. Tuż obok na własnym
stadionie ćwiczą lekkoatleci. W pobliżu znajdują się kryte
korty tenisowe. Najsłynniejszy jest jednak nowoczesny Stadion Miejski, który przyciąga tłumy kibiców, zwłaszcza piłki
nożnej i klubu piłkarskiego Jagiellonia Białystok.
Na białostockich ulicach od razu rzuca się w oczy duża liczba
rowerzystów. Miasto posiada ponad 120 km dobrze skomunikowanych ścieżek rowerowych. Ich zasięg z roku na rok systematycznie się powiększa. Białystok jest ważnym punktem
na trasie najdłuższego szlaku rowerowego w Polsce – Green
Velo. Jednak tym, co w największym stopniu cenią miłośnicy
dwóch kółek, są ukochane przez białostoczan BiKeRy.

Bikery

bikerbialystok.pl
Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR rozpoczęła funkcjonowanie w 2014 roku i bardzo szybko stała się szalenie
popularna wśród mieszkańców miasta i turystów. Z rowerów
miejskich korzysta ponad 75 000 osób, a liczba wypożyczeń
w skali roku już dawno przekroczyła pół miliona. Chętni
mogą korzystać z ponad 650 jednośladów, w tym tandemów
i rowerów dziecięcych, dostępnych w 64 stacjach rozsianych
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Fragment mapy stacji BiKeR w Białymstoku

numer stacji BiKeR | www.biker.pl

BI A ŁY STOK D L A A KT Y WNYCH

w całym mieście, a nawet w okolicznych gminach. Aby stać
się użytkownikiem Białostockiej Komunikacji Rowerowej
BiKeR, wystarczy zarejestrować się na stronie bikerbialystok.
pl, co zajmuje około minuty. Korzystanie z rowerów jest bezpłatne przez pierwsze 20 minut.

Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”
ul. Plażowa 1

miejskoaktywni.pl

Zalew w Dojlidach, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Położony w granicach miasta, nad malowniczym zalewem
Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” jest ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji białostoczan. Latem przyciąga
spragnionych słońca na piaszczystą plażę, liczne place zabaw, siłownię na świeżym powietrzu i boiska do plażowej
piłki nożnej i siatkówki. Działają tu strzeżone kąpielisko,
wodny plac zabaw dla najmłodszych oraz wypożyczalnia
sprzętu pływającego. Zwolennicy wypraw pieszych, rowerowych i narciarskich mogą korzystać z bogatej sieci tras oraz
wypożyczalni kijów do nordic walkingu, rowerów, a zimą
nart biegowych. W obiekcie znajdują się pole kempingowe
z infrastrukturą dla kamperów, miejsca na grilla i ognisko,
port żeglarski oraz pomosty dla wędkarzy.

Pływalnie miejskie
miejskoaktywni.pl

Miłośnicy sportów wodnych mogą wybierać wśród kilku
nowoczesnych obiektów. Przy ul. Włókienniczej 4 działa
Pływalnia Sportowa z pełnowymiarowym basenem, trampoliną i zjeżdżalnią oraz komfortową strefą relaksu wyposa-
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żoną w basen rekreacyjny, brodzik dla najmłodszych, jacuzzi
i sauny. Szukając wypoczynku warto odwiedzić Pływalnię
Kameralną przy ul. Mazowieckiej 39 C. Rodzice z dziećmi
najczęściej wybierają Pływalnię Rodzinną przy ul. Stromej 1
A, gdzie oprócz pełnowymiarowego basenu, sauny i jacuzzi
działa specjalna strefa z brodzikami i zjeżdżalniami oraz innymi atrakcjami dla najmłodszych.

Stadion miejski
ul. Słoneczna 1

stadion.bialystok.pl
Oddany do użytku w 2014 roku Stadion Miejski jest największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w regionie. Boisko z naturalną, podgrzewaną murawą otaczają
trybuny dla 22 368 widzów. Obok znajduje się pełnowymiarowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią i z oświetleniem. Kompleks został zaprojektowany przez pracownię
APA Kuryłowicz & Associates pod kierownictwem Stefana
Kuryłowicza, jednego z najbardziej cenionych polskich architektów. Na stadionie rozgrywane są mecze białostockiej
Jagiellonii. Na boisku bocznym rywalizują futboliści amerykańscy i rugbiści. Odbywają się tu liczne imprezy kulturalne,
targi i konferencje.

Stadion Miejski, fot. Urząd Miejski w Białymstoku

BI A ŁY STOK D L A A KT Y WNYCH

ZIELONY BIAŁYSTOK
Białystok na tle innych dużych miast wyróżnia się wspaniałym położeniem krajobrazowo-przyrodniczym. Jest otoczony
szerokim pierścieniem lasów Puszczy Knyszyńskiej. Absolutnie unikatowy jest fakt, że ze ścisłego centrum miasta
można się do nich dostać, maszerując zwartym korytarzem
zieleni. Taki spacer zajmuje około dwóch godzin. Rozpoczyna się w parku Starym lub w zabytkowych ogrodach pałacu
Branickich, dalej trasa biegnie przez Planty, park Konstytucji
3 Maja i Las Zwierzyniecki. Stąd jest już tylko kilka kroków
do Lasu Solnickiego lub… na kampus do Uniwersyteckiego
Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy,
w którym dokładnie można poznać faunę i florę Podlasia.
Kolejną ciekawostką wyróżniającą nasze miasto jest to, że
w jego granicach znajdują się dwa ścisłe rezerwaty przyrody:
Antoniuk i Las Zwierzyniecki. Wszyscy miłośnicy rekreacji na
świeżym powietrzu znajdą miejsce dla siebie – zarówno ci,
którzy cenią spacery w otoczeniu wypielęgnowanych parków, jak i ci, którzy poszukują kontaktu z dziką naturą.

PARK STARY IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
Powstał u schyłku XIX wieku w miejscu osuszonego wielkiego stawu oraz Pól Marsowych, czyli placu ćwiczeń wojskowych z czasów hetmana Branickiego. W centrum parku

Park Stary z Teatrem im. A. Węgierki, fot. A. Grabowski
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znajduje się wzniesiony w latach 30. XX w. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki (str. 92). Przed modernistycznym
gmachem rozciąga się szeroka aleja z nowoczesną fontanną.

PLANTY

Planty, fot. A. Grabowski

Park rozciągający się wokół pałacu Branickich znajduje się na
terenie XVIII-wiecznego zwierzyńca danieli oraz zwierzyńca
jeleni. Swój obecny kształt uzyskał w latach 30. XX wieku.
W części od strony ulicy Mickiewicza biegnie imponująca
Aleja Zakochanych z fontanną, która w sobotnie i niedzielne
wieczory urzeka grą świateł i kształtów rysowanych przez
strumienie wody. W pobliżu znajdują się ogród różany i romantyczna sadzawka z rzeźbą „Praczki” autorstwa wybitnego artysty Stanisława Horno-Popławskiego. Równolegle do
ulicy Akademickiej ciągną się bulwary im. Mariana Zyndrama
Kościałkowskiego ocienione starodrzewem pamiętającym
czasy Branickich.

Fontanna na Plantach, fot. Urząd Miejski w Białymstoku
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Białostockie zoo, fot. A. Tarasewicz

PARK KONSTYTUCJI 3 MAJA I AKCENT ZOO

Będący częścią Lasu Zwierzynieckiego park Konstytucji
3 Maja został wydzielony w dwudziestoleciu międzywojennym. W czasach Branickich znajdował się tu tzw. zwierzyniec
wielki, w którym urządzano polowania. Obecnie stanowi
jedno z ulubionych miejsc rekreacji białostoczan, zwłaszcza
tych najmłodszych, którzy chętnie odwiedzają Akcent Zoo.
Ogród zoologiczny jest dostępny bezpłatnie w godzinach: 9.00–18.00. Prezentuje gatunki występujące dziś
i w przeszłości w podlaskich puszczach, m.in.: żubry, wilki,
rysie i niedźwiedzie brunatne.

REZERWAT LAS ZWIERZYNIECKI

Rezerwat został powołany w celu ochrony naturalnego grądu wilgotnego. Z racji położenia w niewielkiej odległości od
centrum miasta stanowi jedno z ulubionych przez białostoczan miejsc rekreacji. W otoczeniu ponadstuletnich grabów
i dębów biegną liczne ścieżki spacerowe. Główna aleja rozpoczyna się przy ulicy Zwierzynieckiej.

REZERWAT ANTONIUK

Rezerwat o wielkości 70 ha obejmuje fragment naturalnego
lasu, typowego dla Wysoczyzny Białostockiej, wraz z wieloma chronionymi prawnie gatunkami roślin. Ciekawostkę stanowią śródleśne źródliska i polodowcowe, morenowe formy
terenu. Przez rezerwat biegnie ścieżka przyrodnicza długości
około 3 km, która rozpoczyna się przy szosie w kierunku Augustowa, w bliskim sąsiedztwie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
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Monastyr w Supraślu, fot. K. Jakubowski
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Z racji swego położenia w jednym z najcenniejszych ekologicznie rejonów Europy Białystok stał się cenionym centrum
turystyki przyrodniczej. W granicach województwa podlaskiego znajdują się cztery parki narodowe, w tym najstarszy oraz największy w Polsce. Rokrocznie dziesiątki tysięcy
turystów odwiedzają znajdującą się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO Puszczę Białowieską – ostatni w Europie relikt pierwotnych lasów. Miłośników ptaków przyciąga
wielki Biebrzański Park Narodowy chroniący jedne z najrozleglejszych w Europie pierwotnych torfowisk. Zaledwie kilkanaście kilometrów od Białegostoku rozciąga się Narwiański
Park Narodowy zwany polską Amazonią. Jadąc na północ,
na urokliwą Suwalszczyznę, nie sposób ominąć Wigierskiego
Parku Narodowego. Amatorzy zielonego wypoczynku cenią
okalający miasto Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.
Białystok przyciąga tysiące turystów zainteresowanych wielokulturową tradycją i historią mieszkańców Podlasia. Region
od wieków położony na styku wschodu i zachodu fascynuje
unikatową mieszanką różnorodnych tradycji religijnych i etnicznych. Nie bez przyczyny nazywany jest krainą polskiego
orientu – od setek lat mieszkają tu Tatarzy. W Kruszynianach
i Bohonikach funkcjonują historyczne meczety zaliczane do
najbardziej prestiżowego w Polsce grona Pomników Historii.
W wielu miejscowościach zachowały się dawne żydowskie
synagogi. Najsławniejsza z nich znajduje się w Tykocinie –
miasteczku znanym także z pięknych, barokowych zabytków
i zamku, którego historia sięga czasów ostatnich Jagiellonów.
W większości miejscowości na Białostocczyźnie znajdują się
i katolickie kościoły, i prawosławne cerkwie. Chrześcijanie
obu obrządków żyją obok siebie od setek lat. Tak jest w Wasilkowie, Sokółce, Choroszczy oraz w chlubiącym się wspaniałym monasterem Supraślu. Podlasie słynie z przepięknych
cerkwi, za najbardziej urokliwe uznaje się drewniane, kolorowe świątynie. Można je znaleźć m.in. w Krainie Otwartych
Okiennic, gdzie zachowały się tradycyjnie zdobione wiejskie
domy. Miejscowe rzemiosło, z docenianymi w odległych zakątkach świata tkaninami dwuosnowowymi na czele, prezentuje Szlak Rękodzieła Ludowego.

SUPRAŚL

Położony w sercu Puszczy Knyszyńskiej Supraśl jest przez
wielu uznawany za najpiękniejsze miasteczko Podlasia.
Dzięki unikalnemu mikroklimatowi posiada status uzdrowiska. Turystów przyciąga nie tylko walorami przyrodniczymi
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i swoistym urokiem niespiesznie toczącego się życia, lecz
także niepowtarzalnymi zabytkami. Sercem miejscowości
od 500 lat jest prawosławny monaster z imponującą gotycką, obronną cerkwią Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Rzesze turystów przyciągają słynne Muzeum Ikon
oraz Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. W centrum
miasteczka usytuowany jest eklektyczny pałac Buchholtzów,
a wzdłuż sąsiednich ulic zachowały się XIX-wieczne domy
tkaczy będące pamiątką po czasach, gdy w Supraślu prężnie
rozwijało się włókiennictwo.

SZLAK TATARSKI

Meczet w Kruszynianach, fot. A. Tarasewicz

W XVII wieku król Jan III Sobieski nadał żołnierzom tatarskich chorągwi ziemie w okolicach Sokółki i Krynek. Do dziś
mieszkają tam ich potomkowie, a turyści, przemierzając
Szlak Tatarski, mogą poznawać ich historię, kulturę i wyśmienitą kuchnię. Najważniejszymi jego punktami są Kruszyniany
i Bohoniki. Zachowały się tam najstarsze meczety w Polsce
oraz zabytkowe mizary, czyli cmentarze. Obiekty w obu
wsiach zostały uznane za Pomniki Historii, co potwierdziło
ich wielką wagę dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

SOKÓŁKA

Miasteczko leży na Szlaku Tatarskim. W Muzeum Ziemi Sokólskiej znajduje się ciekawa wystawa dotycząca historii
i kultury Tatarów.
Od dekady Sokółka przyciąga rzesze pielgrzymów katolickich,
którzy udają się do świątyni pw. św. Antoniego Padewskiego.
W 2008 roku miało tam miejsce wydarzenie eucharystyczne.
Hostia, która – jak wierzą wierni – w cudowny sposób prze-
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mieniła się we fragment ludzkiego mięśnia sercowego, jest
adorowana w kaplicy kościoła.

SZLAK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO

Kilkanaście kilometrów od Białegostoku rozpoczyna się szlak,
na którym można poznać tradycyjne rzemiosło ludowe Podlasia. W Czarnej Wsi Kościelnej od pokoleń działają warsztaty garncarskie oraz pracuje kuźnia. W Zamczysku można
obserwować pracę łyżkarza, a w Sokółce – rzeźbiarza. W Janowie i okolicznych wsiach do dziś wytwarzane są podlaskie
tkaniny dwuosnowowe, doceniane przez znawców tkactwa
na całym świecie. Warto zajechać do Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie i do prężnie działającej Izby Tkactwa
Dwuosnowowego w Janowie.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Rozpoczyna się praktycznie na rogatkach Białegostoku i jest
największym parkiem krajobrazowym w naszym kraju. Oferuje niezliczone trasy dla miłośników pieszych wędrówek,
wycieczek rowerowych, konnych i narciarstwa biegowego.
Chroni unikatowe florę i faunę Podlasia – na terenie PKPK
znajduje się dwadzieścia jeden rezerwatów przyrody. Przemierzając Puszczę Knyszyńską, bez trudu można natknąć się
na tropy żubrów, wilków, a nawet rysi.

W Puszczy Knyszyńskiej, fot. K. Jakubowski

TYKOCIN

Urokliwie położony nad Narwią Tykocin, zwany barokową
perłą Podlasia, przyciąga rokrocznie tysiące turystów. Spacerując po miasteczku, co krok odnajdziemy pamiątki jego
fascynującej historii. Centralny Plac Czarnieckiego, na którym
znajduje się pomnik wielkiego hetmana, okalają XIX-wieczne
drewniane domy, alumnat z XVII wieku i zabytkowy szpital.
Plac obejmują arkady barokowego kościoła Trójcy Przenaj-
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Synagoga Wielka i Dom Talmudyczny w Tykocinie, fot. K. Pierwienis

świętszej. Cała kompozycja powstała według fundacji i zamysłu Jana Klemensa Branickiego. Po drugiej stronie rzeki
wznosi się zamek, kontynuujący tradycję potężnej warowni króla Zygmunta Augusta. Zwiedzając Tykocin, nie można
ominąć dzielnicy żydowskiej z imponującą XVII-wieczną,
późnorenesansową Synagogą Wielką i muzeum w dawnym
Domu Talmudycznym.

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Kilkanaście kilometrów od Białegostoku znajduje się dzika
dolina Narwi, w której rzeka toczy swoje wody wieloma korytami tworzącymi istny labirynt. Wokół rozciągają się dziesiątki
hektarów bagien będących siedliskiem ponad 200 gatunków
ptaków, w tym kilkunastu o najwyższej randze ochrony. Obszar parku kwalifikowany jest jako ostoja ptaków o randze
europejskiej. Narwiański Park Narodowy jest wymarzonym
miejscem dla kajakarzy. Turyści piesi mogą skorzystać z tras
wytyczonych na drewnianych kładkach: w Kurowie – przy

Narwiański Park Narodowy, fot. K. Jakubowski
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siedzibie parku – oraz pomiędzy miejscowościami Waniewo
i Śliwno, gdzie dodatkową atrakcję stanowią przeprawy na
pływających pomostach przeciąganych na linach.

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Największy spośród polskich parków narodowych obejmuje
prawie 600 km2 łąk, mokradeł i torfowisk wzdłuż meandrującej rzeki Biebrzy. Jest to jedno z ostatnich wielkich bagien
na terenie Europy. Jako ostoja ptaków o randze światowej
obszar parku jest mekką dla ornitologów z całego globu. Zanotowano tu występowanie prawie 300 gatunków ptaków,
w tym wielu objętych ścisłą ochroną. Niekwestionowanym
królem biebrzańskich bagien jest łoś – to jego największa
ostoja w Polsce. Siedziba parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy – miejscu, które przyciąga miłośników nie tylko
przyrody, ale również historii, zwłaszcza wojskowości.

CHOROSZCZ

Miasteczko jest oddalone od Białegostoku o kilkanaście kilometrów. Jego uroki docenił już Jan Klemens Branicki – hetman nakazał wznieść w Choroszczy najsłynniejszą ze swych
letnich rezydencji. W barokowym pałacyku, otoczonym
starodrzewem historycznego parku, funkcjonuje obecnie
Muzeum Wnętrz Pałacowych będące oddziałem Muzeum
Podlaskiego. Warto zwiedzić choroszczańskie świątynie:
osiemnastowieczny kościół i klasztor dominikanów oraz cerkiew pw. Opieki Matki Bożej.

KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC

30 km od Białegostoku w kierunku Białowieży znajdują się
urokliwie położone wioski: Trześcianka, Soce i Puchły, w których przetrwała architektura drewniana
z przełomu XIX i XX
wieku. Wśród zieleni
wznoszą się kolorowe cerkiewki, a tradycyjne
domostwa
zachwycają
kunsztownymi zdobieniami, wyciętymi przez
dawnych ciesielskich
mistrzów, i kolorowymi okiennicami.
Dom w Krainie Otwartych Okiennic,
fot. I. Czajkowska
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INFORMACJE
PRAKTYCZNE

Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, fot. A. Tarasewicz

INFORMACJE PRAKTYCZNE

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej w Bramie
Wielkiej pałacu Branickich, ul. Kilińskiego 1, czynne w sezonie turystycznym: maj - wrzesień
FB: Informacja turystyczna w Białymstoku
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6
www.podlaskie.travel
tel. 503 356 482
Punkt informacji turystycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Podlasie”, Al. Piłsudskiego 7B
www.hostelpodlasie.pl
tel. 85 652 42 50
Centrum Informacji Turystycznej przy Referacie Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Kościelna 1a
www.odkryj.bialystok.pl
tel. 85 879 71 49
Przewodnicy turystyczni po Białymstoku i regionie - PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3
www.bialystok.pttk.pl
tel. 85 74 45 650

PAMIĄTKI TURYSTYCZNE
Cepelia. Sklep spółdzielni Sztuka Ludowa, ul. Grochowa 3
tel. 85 724 12 56
Creo, ul. Suraska 6
FB: Sklep CREO
tel. 85 745 40 08
Galeria Pod Aniołami, ul. Lipowa 15
FB: Galeria Pod Aniołami
tel. 600 924 254
Sklep Ojczyzna Pamiątki z Polski i Białegostoku, Al. J. Piłsudskiego 15/1
FB: Sklep Ojczyzna
tel. 509 544 123
Sljedzik. Pamiątki/Souvenirs, ul. J. Kilińskiego 13 (wejście
od strony Pl. Jana Pawła II)
www.sljedzik.pl
tel. 739 001 001
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NOCLEGI
OBIEKTY NOCLEGOWE SKATEGORYZOWANE
***** Royal Hotel & Spa, Rynek Kościuszki 11
www.royal-hotel.pl, tel. 85 831 18 01
**** Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25
www.hotelbranicki.com.pl, tel. 85 665 25 00
**** Hotel Best Western Cristal, ul. Lipowa 3/5
www.hotelcristal.com.pl, tel. 85 749 61 00
**** Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7
www.golebiewski.pl/bialystok, tel. 85 678 25 00
**** Hotel Traugutta 3, ul. Romualda Traugutta 3
www.hoteltraugutta3.pl, tel. 85 677 73 33
*** Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15
www.aristohotel.pl, tel. 85 740 89 00
*** Hotel Dworek Tryumf, Księżyno, ul. Klepacka 1
www.dworek-tryumf.pl, tel. 85 663 29 18
*** Hotel Dwór Czarneckiego, Choroszcz, Kol. Porosły 54A
www.dworczarneckiego.pl, tel. 85 66 37 400
*** Hotel Esperanto, ul. Legionowa 10
www.hotelesperanto.net, tel. 85 740 99 00
*** Hotel ibis Styles, Al. Piłsudskiego 25
www.ibisstylesbialystok.pl, tel. 85 877 25 00
*** Hotel Leśny, Al. Jana Pawła II 77
www.lesny.bialystok.pl, tel. 85 651 16 41
*** Hotel Silver, ul. Kopernika 97
www.silverhotel.com.pl, tel. 85 744 88 11
*** Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3
www.hotel3trio.pl, tel. 85 745 40 50
** Hotel BOSiR, ul. Wołodyjowskiego 5
www.miejskoaktywni.pl/s,hotel-bosir,13.html, tel. 85 749 62 00
** Hotel Pod Herbem, ul. Wiejska 49
www.hotel-podherbem.pl, tel. 85 742 24 30
** Hotel Podlasie, ul. 42 Pułku Piechoty 6
www.hotelpodlasie.pl, tel. 85 675 66 00
** Hotel Santana, Baranowicka 55
www.hotelsantana.pl, tel. 85 743 77 00
** Hotel Turkus, Al. Jana Pawła II 54
www.turkus.jard.pl, tel. 85 662 81 00
* Hotel Turystyczny, ul. Transportowa 4
www.jard.pl, tel. 85 745 51 58
* Hotel Nad Zalewem, Wasilków, ul. Białostocka 94-98
www.jard.pl, tel. 85 718 52 40

POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE
W centrum
Apartamenty City, Artyleryjska 8
www.apartamentycity.pl, tel. 570 560 299

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Centrum Kultury Prawosławnej, ul. św. Mikołaja 5
www.ckp.bialystok.pl, tel. 85 744 30 10
Gościnna Kamienica, ul. Sienkiewicza 24
www.goscinnakamienica.pl, tel. 85 831 15 55
Domy Studenta Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 14
www.akademiki.bialystok.pl, tel. 85 746 97 20
Hostel Sweet Dream Accomodations, ul. Ks. A. Abramowicza 1
tel. 517 177 752
Pokoje Gościnne w WSE, ul. Zwycięstwa 14/3
www.wse.edu.pl/pl/o-wse/co-nowego/2017/01/noclegi
tel. 533 886 834
Pokoje Gościnne WSFiZ, ul. Ciepła 40
www.pokojegoscinne.bialystok.pl, tel. 602 579 201
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie”, Al. Piłsudskiego 7B
www.hostelpodlasie.pl, tel: 85 652 42 50
Villa Pastel, ul. Waszyngtona 24a
www.pastel.kasol.com.pl, tel. 85 748 60 60
Villa Tradycja, ul. Włókiennicza 5
www.villatradycja.pl, tel. 85 652 65 20

Poza centrum
Adeo Hostel, ul. Żwirki i Wigury 26
www.adeohostel.pl, tel. 85 732 37 35
Badders Badminton Club, ul. Jagiełły 14
www.badmintonbialystok.pl/willa-badders, tel. 694 610 016
Centrum Konferencyjno-Bankietowe Titanic, ul. Pogodna 16D
www.ckbtitanic.pl, tel. 85 742 92 46
Gościniec Nadawki, ul. Nadawki 23
www.folwarknadawki.pl/noclegi/o-nas, tel. 785 350 350
Hostel & Restauracja Santorini, ul. Antoniuk Fabryczny 26
tel. 785 119 695
Hotel i Restauracja Belweder, Choroszcz, Porosły-Kolonia 1H
www.restauracjabelweder.pl, tel. 85 651 08 14
Sosnowe Zacisze, Osiedle Ignatki, ul. Leśna 20
www.sosnowezacisze.pl, tel. 85 710 22 54
SPA Zdrojówka, Kleosin, Horodniany 47
www.zdrojowka.pl, tel. 517 169 413
Villa Alris, ul. Wołyńska 23
www.alrisnoclegi.pl, tel. 795 002 913
Villa Margo, ul. Baranowicka 21 A
www.villamargo.pl, tel. 606 844 606
Willa Marcella, ul. Zwierzyniecka 64
www.willamarcella.pl, tel. 664 943 313
Willa Marcella De Lux, ul. Konduktorska 22
www.willamarcella.pl, tel. 884 085 003
Willa Nova, Kawaleryjska 52
www.villa-nova.com.pl, tel. 511 331 212
Willa Tanona, ul. Skalna 1
www.tanona.pl, tel. 85 661 00 23
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Zajazd Irina, ul. Kawaleryjska 58
www.zajazdirina.com, tel. 85 663 27 55
Zajazd PW Koluch, ul. Wysockiego 100
www.koluch.cba.pl, tel. 511 586 790
Zajazd Wiking, ul. Leśna 1/ szosa do Augustowa 2
www.jard.pl/zajazd_wik.html, tel. 85 743 69 51

GDZIE ZJEŚĆ W CENTRUM
BIAŁEGOSTOKU
Tawerna Panteon, ul. Mickiewicza 2
www.panteon.bialystok.pl, tel. 85 732 11 10
Good Food 24 h, ul. Kilińskiego 9
www.goodfood24h.pl, tel. 85 743 66 24
Koku Sushi, ul. Kilińskiego 7/1
FB: @kokubialystokkilinskiego, tel. 535 600 677
7 Metod, ul. Kilińskiego 7/1
FB: @7METOD, tel. 570 713 719
Mandarino, ul. Kilińskiego 8
FB: @ristorante.mandarino, tel. 85 742 44 44
Maison du Café, ul. Kilińskiego 10
FB: @MaisonBialystok, tel. 533 333 327
Chilli Pizza, ul. Kilińskiego 12
www.chillipizza.pl, tel. 730 555 777
Tartalina, ul. Kilińskiego 12
FB: @tartalinabialystok, tel. 504 181 338
Z Drugiej Strony Rynku, ul. Legionowa 6 lok. 1
FB: Z Drugiej Strony Rynku, tel. 883 702 884
Astoria, ul. Sienkiewicza 4
www.astoriacentrum.pl, tel. 85 665 21 76
Bar Słoneczny, ul. Sienkiewicza 5
www.barsloneczny.pl, tel. 85 743 58 15
Pizza Hut, ul. Sienkiewicza 3
FB: @PizzaHutBialystokSienkiewicza, tel. 22 536 36 36
Koku Sushi Rynek, ul. Sienkiewicza 3
FB: @kokubialystokrynek, tel. 722 131 001
Savona Pizza Club, Rynek Kościuszki 8/1
www.savonapizza.pl, tel. 785 555 455
Gospoda Podlaska, Rynek Kościuszki 18
www.gospodapodlaska.eatbu.com, tel. 609 496 606
Roxy Burgers, Rynek Kościuszki 20
www.roxyburgers.pl, tel. 732 837 587
Bella Vita, Rynek Kościuszki 22
www.bellavita.pl, tel. 85 742 22 07
Tygiel, Rynek Kościuszki 28
FB @restauracjaTygiel, tel. 730 903 008
Esperanto Cafe, Rynek Kościuszki 10
www.esperanto-cafe.pl, tel. 85 742 60 31

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Browar Stary Rynek & Restauracja Monte Carlo, Rynek Kościuszki 11
www.royal-hotel.pl, tel. 85 831 18 01
The Sherlock Holmes, Rynek Kościuszki 13
www.publondon.pl, tel. 728 988 801
Bar Podlasie, Rynek Kościuszki 15
tel. 85 742 25 04
Pijalnia Czekolady E. Wedel, Rynek Kościuszki 17
FB: Pijalnia Czekolady E.Wedel Białystok, tel. 85 742 06 47
Kawiarnia Akcent, Rynek Kościuszki 17
FB: @kawiarniaakcent, tel. 85 742 19 33
Ratuszowy, ul. Lipowa 1
FB: @ratuszowyrest, tel. 601 583 020
Szklanki i Talerze, Rynek Kościuszki 32
FB: @szklankinarogu, tel. 790 789 900 116
Sioux, Rynek Kościuszki 32
www.sioux.bialystok.pl, tel. 85 651 51 51
Babka, ul. Lipowa 2
FB @Babka.Bialystok, tel. 690 273 707
Kartaczownia Pani Jadwiga, ul. Lipowa 2, wejście od pasażu
ul. Spółdzielczej
FB @kartaczownia, tel. 85 740 68 51
Elvis Burger, ul. Białówny 9 lok.7
www.elvisburger.pl, tel. 796 251 122
Głodny Wilk, ul. Spółdzielcza 10
FB: Głodny Wilk Spółdzielcza, tel. 575 144 525
Multibrowar, ul. Malmeda 8
www.multibrowar.com, tel. 85 743 20 72
GramOFFon, ul. Malmeda 17
FB: @kawiarnia.gramoffon, tel. 782 932 228
Tanoshii, ul. Lipowa 1
www.tanoshii.com.pl/bialystok, tel. 85 744 54 64
Monsoon Resto Bar, ul. Lipowa 1
www.mnsn.pl, tel. 691 363 175
Bułka z masłem, ul. Lipowa 4
www.bulkazmaslem.eu, tel. 720 880 008
Tokaj, ul. Malmeda 7
FB: @tokajrestauracja, tel. 85 742 08 07
Neobistro Kwestia Czasu, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
FB: @restauracjakwestiaczasu, tel. 733 004 381
Gorący Trójkąt, ul. Lipowa 12
www.goracytrojkat.pl, tel. 575 394 566
Naleśniki Jak Smok, ul. Lipowa 12
www.njs.pl, tel. 502 227 127
Futu Sushi, ul. Lipowa 12
www.futusushi.pl, tel. 690 990 212
Dwa Światy Food & Wine, ul. Lipowa 12
www.dwaswiaty.com.pl, tel. 690 009 718
Restauracja Oliwa, ul. Grochowa 2
www.restauracjaoliwa.com.pl, tel. 607 905 777
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Piu di Pizza, ul. Grochowa 3
www.piudi.pl, tel. 501 507 401
Bar Merino, ul. Grochowa 6
www.barmerino.pl, tel. 502 130 114
Hokus Pokus, ul. Lipowa 37
www.hokuspokus.pl, tel. 660 869 545
Trattoria Czarna Owca, ul. Lipowa 24
www.trattoriaczarnaowca.pl, tel. 85 744 55 45
Sztuka Mięsa, ul. Krakowska 11
www.sztukamiesa.com.pl, tel. 85 742 07 40
Mazel-Tov, ul. Św. Rocha 8A
www.mazeltov.pl, tel. 537 537 509
Horyzont Restaurant & Lounge Bar, ul. Legionowa 14/16
www.horyzontbialystok.com, tel. 694 975 360
Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10
www.kawelin.pl, tel. 85 740 99 02
Inna Bajka Resto & Wine, ul. Akademicka 10/1
www.innabajkarestowine.pl, tel. 881 057 797
La Bella, ul. Akademicka 26a
FB: @LaBellaRestauracja, tel. 85 742 22 20
Pawilon Towarzyski, ul. Akademicka 30
FB: @pawilontowarzyski, tel. 664 464 777
Baristacja, ul. Sienkiewicza 7
FB: @BaristacjaKawiarniaPiekarnia, tel. 696 103 001
Krowarzywa, ul. Sienkiewicza 14
www.krowarzywa.pl, tel. 784 933 375
Miodosytnia, ul. Sienkiewicza 26
FB: @miodosytniakawiarniabistro, tel. 85 307 01 13
Bar Grodno, ul. Sienkiewicza 28
www.bargrodno.pl, tel. 607 959 400
Cechowa, ul. Warszawska 6
www.cechowa.com.pl, tel. 85 722 29 16
Trattoria Gallo Nero, ul. Warszawska 30B
www.gallonero.com.pl/bialystok, tel. 85 710 44 44
Stare Bojary, ul. Słonimska 2,
FB: Stare Bojary Restauracja, tel. 537 374 737
Zielony – przyjazne wegetarianom
Czerwony – dania kuchni regionalnej

