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Pałac
Branickich
Rys. historyczny. Lata 90 XVII wieku - na podwalinach zamku
obronnego Piotra Wiesiołowskiego, Stefan Mikołaj Branicki (syn Jana
Klemensa) zleca rozbudowę swojej nowej rezydencji arch. Tylmanowi z
Gameren. W 1726 roku - początek przebudowy białostockiego pałacu
dokonuje arch. Jan Zygmunt Deybel. Wiek XVIII rozbudowę
białostockiej rezydencji dokonuje Jan Klemens Branicki - hetman wielki
koronny. Hetman wraz z żoną roztaczają mecenat artystyczny i
naukowy nad pałacem, który już wieku XVIII nazwany był “Wersalem
Podlaskim”. Dwór Branickich zyskuje renomę ważnego ośrodka kultury.
W latach 1750-1771 działa tu teatr dworski, w którym gościnnie
występują największe gwiazdy operowe ówczesnych czasów. Po
zniszczeniach II wojny światowej Pałac Branickich jest jedną z najlepiej
odbudowanych w Polsce rezydencji epoki saskiej.
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Historical view. 1790s - on the foundations of the fortified castle
of Piotr Wiesiołowski, Stefan Mikołaj Branicki (son of Jan
Klemens) commissioned architect Tylman van Gameren to
expand his new residence. In 1726 - the beginning of the
reconstruction of the palace in Białystok is made by the architect
Jan Zygmunt Deybel. The 18th century The extension of the
Białystok residence is made by Jan Klemens Branicki - the Grand
Hetman of the Crown. Hetman and his wife enjoy artistic and
scientific patronage over the palace, which was called the
“Versailles of Podlasie” in the 18th century. The Branicki Manor
House gains a reputation as an important cultural center. In the
years 1750-1771 a court theater operates here, in which the
greatest opera stars of that time perform as guests. After the
destruction of World War II, the Branicki Palace is one of the best
reconstructed Saxon-era residences in Poland.

