Dnia 14 czerwca br. w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Poznaj Polskę”
odbyła się wycieczka do Białegostoku . W wycieczce wzięło udział 46 uczniów z klasy II,
III a i III b.
W pierwszej części wycieczki uczestnicy mieli możliwość zobaczyć Bazylikę pw. Chrystusa
Króla i św. Rocha w Białymstoku – kościół rzymskokatolicki ufundowany jako pomnik
Odzyskania Niepodległości, znajdujący się na wzgórzu św. Rocha w Białymstoku.
Kolejnym punktem programu była wizyta w Pałacu Branickich, Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Pałac Branickich – zabytkowy pałac w Białymstoku, jedna z najlepiej zachowanych
rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w stylu
późnobarokowym określany mianem „Wersalu Podlasia”, „Wersalem Północy” , a także
„Polskim Wersalem”.
Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę historyczną. Była to ,,żywa lekcja historii”. Przewodnik
bardzo ciekawie przybliżył zasługi rodu Branickich dla Białegostoku i zainteresował
tajemnicami, jakie kryje w sobie to miejsce.
Historia Pałacu Branickich jest bardzo interesująca. Początki pałacu sięgają XVI wieku.
Murowany zamek w stylu gotycko-renesansowym został zbudowany przez królewskiego
architekta Hioba Bretfusa, znanego z budowy Zamku Dolnego w Wilnie, dworu królewskiego
w Knyszynie, oraz modernizacji i rozbudowy Starego Zamku w Kamieńcu Podolskim
czy zamku w Tykocinie. W latach 90. XVII w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę
zamku na barokowy pałac. Jego syn – Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę
rezydencji jeszcze przez pięćdziesiąt lat. W tym czasie zarówno pałac, piękne ogrody wokół,
jak i samo miasto Białystok nabrały tak pięknego charakteru, że miejsce to okrzyknięto mianem
Wersalu Polskiego. Historia niesie ze sobą okresy rozkwitu, i upadku. Tak było też
w przypadku rezydencji Branickich. Po śmierci Jana Klemensa Branickiego pałac został
sprzedany i w czasie zaborów miał być Letnią Rezydencją Carów, jednak założono w nim
Instytut Panien Szlacheckich, co spowodowało, że pałac utracił swój rezydencjonalny charakter
Pałac został zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1946–1960. Od końca II wojny
światowej mieściła się w nim Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku. Dziś w Pałacu siedzibę swą ma rektorat Uniwersytetu Medycznego, a miasto
sukcesywnie prowadzi prace renowacyjne na terenie Rezydencji Branickich.
W prawym skrzydle Pałacu Branickich uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji, w którym znajdują się eksponaty związane z aptekarstwem na Podlasiu. Zwiedzanie
Muzeum to ekspozycja z zakresu historii medycyny i farmacji („Tajemnice dawnej apteki”,
„Szpital polowy”, „Gabinet okulistyczny”, „Gabinet stomatologiczny”, „Gabinet
anatomiczny”, „Gabinet rentgenowski”).
Uczniowie mieli możliwość na zajęciach w laboratorium edukacyjnym wykonać pamiątkowe
mydełko. Następnie wszyscy udali się do pięknie ukwieconego ogrodu pałacowego.
Dowiedzieli się, że piętrowy podział terenu wokół pałacu na ogrody Górny i Dolny powstał
w końcu XVII wieku i jest widoczny do dziś. Część górna ogrodu ma kształt regularnego
czworoboku i styka się bezpośrednio z pałacem. Jest to ogród francuski, charakteryzujący się
licznymi fontannami i klombami. Nieco inaczej prezentuje się część angielska parku – altanki,
pawilony, promenady, bulwary ozdobione pomnikami, posągami, sadzawkami.

Zrealizowane punkty edukacyjne wybrane z katalogu wskazanego na stronie internetowej
MEiN
1) Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
2) Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
Kierownik wycieczki: p. Ewa Trochimiuk
Opiekunowie: p. Wiesława Gmur, p. Stanisława Malczuk, p. Renata Szymanek
Całkowity koszt wycieczki - 6 00 zł, w tym wsparcie finansowe otrzymane z MEiN 4 800 zł, co tanowi 80% kosztów oraz wkład własny 1200 zł, czyli 20% kosztów.
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