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Ryc. 329. B iałystok — ostio łukow e okno Ryc. 330. B iałystok — fragm ent łuku 
piw nicy w  fasadzie ogrodowej pałacu. gotyckiego dawnego w ejścia do zamku.

WĄTKI GOTYCKIE PAŁACU  
BRANICKICH W BIAŁYM STOKU

Podczas badań m urów parteru pałacu  
w 1951 r., po odbiciu częściow ym  tynków  
w środkowej partii fasady ogrodowej, od
kryto ostre łuki z cegły gotyckiej. N ależy  
w nioskow ać, że pochodzą one z p ierw sze
go okresu pow stania zam ku. Odkryte łuki 
znajdują się w  części przyziem nej muru 
(ryc. 329), B yły to okna prowadzące do 
piw nic. W środkowej części pałacu zna
leziono natom iast tego sam ego typu otw ór 
w ejściow y do pom ieszczeń parterowych, 
usytuow any na osi głów nej pałacu (ryc. 
330) obecnie przym urow any i zwężony. 
Badając mury po lew ej i prawej stronie 
om aw ianego w ejścia, spostrzegam y mur 
zrąbany; należy sądzić, że uczyniono to 
podczas jednej z kolejnych przeróbek pa
łacu. G łówna sień pałacow a m iała zupeł
nie inny niż obecnie w ygląd, posiadała  
sklepienia z lunetam i; podczas badań m u
ru po odbiciu tynku znaleziono ślad oporu 
sklepienia z cegły palców ki (ryc. 331). 
W szystko to św iadczy o gotyckich jeszcze 
tradycjach pokutujących w  końcu XVI w., 
kiedy zamek w  B iałym stoku był renesan
sowy.

W. P a szkow sk i

Ryc. 331. Białystok — ślad oporu sk lep ie
nia w  sieni pałacow ej. W idoczna cegła  

palcówka.

NEKROLOGIA

LECH NIEMOJEWSKI (1894— 1952).

Dnia 11 października 1952 r. zmarł 
w  W arszawie prof. dr. Lech N iem ojew ski 
w ieloletn i kierow nik Zakładu Historii A r
chitektury i Sztuki Politechniki W arszaw 
skiej.

Lech N iem ojew ski urodził się 26 sierp
nia 1894 roku w  Sosnow cu jako syn w y
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