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S t r e s z c z e n i e 
 

Artykuł dotyczy zabytkowej Wielkiej Bramy prowadzącej do Pałacu Branickich 
w Białymstoku. Konstrukcja bramy pochodzi z połowy XVIII wieku. Opisano stan techniczny 
zachowania głównych elementów konstrukcyjnych obiektu, a także metody zastosowane do 
wzmocnienia drewnianej wieży. Przedstawiono kwestę rekonstrukcji gryfów wieńczących 
Wielką Bram, co okazało się dość trudnym zadaniem. Zamieszczono również wybrane 
rozwiązania detali bramy. 
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A b s t r a c t 
 

The subject of the article is the historical Grand Gate leading to the Branickis’s Palace in 
Białystok. The Gate was built in the mid of 18th century. The article describes the technical 
condition of the object’s basic structural elements, methods chosen to strengthen the wooden 
tower. The reconstruction of the Griffin crowning the Gate happened to be especially difficult. 
Some details of design solutions are included in the paper. 
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1. Wstęp 

Piękno XVIII wiecznego założenia pałacowo-ogrodowego Branickich w Białymstoku, 
także i dzisiaj, przykuwa wzrok każdego przybysza. Inicjatorem budowy pałacu był hetman 
wielki koronny, kasztelan krakowski Jan Klemens Branicki, jeden z najmożniejszych 
magnatów swej epoki. Pałac wzorowano na francuskich rozwiązaniach przestrzennych  
i dekoracyjnych. W efekcie tych prac powstał jeden z najwspanialszych pałaców i ogrodów  
w Europie, nazwany przez współczesnych „Wersalem Podlaskim”. Ogrody i zwierzyńce 
rozciągały się na obszarze około 14 hektarów, a w XVIII w. pałac wymieniano jako 
ewenement, ponieważ było tu ponad 200 rzeźb, nieporównywalnie więcej w stosunku do 
innych założeń pałacowych w Polsce. W dalszych wiekach pałac dzielił losy tej części 
Polski. Podczas zaborów mieszkał tu jakiś czas Wielki Książę Konstanty, za panowania 
cara Mikołaja I ulokowano Instytut Panien Szlacheckich. W 1920 roku pałac był siedzibą 
Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. W czasie II wojny światowej ogród 
zdewastowano, a pałac spłonął wraz z wnętrzem i wyposażeniem. Po wojnie został 
zrekonstruowany. Jednym z celów włodarzy miasta jest odtworzenie kompleksu pałacowo-
ogrodowego w stanie możliwie najwierniejszym czasom jego świetności. 

Jedynym obiektem z kompleksu pałacowego, który nie uległy zniszczeniu w czasie 
działań wojennych jest Wielka Brama wjazdowa na dziedziniec Pałacu Branickich. Ten to 
obiekt jest przedmiotem artykułu. 

Pałac Branickich, wzorem francuskich rezydencji miał dwa dziedzińce: paradny 
(honorowy) i wstępny (przedni). Jeszcze w I poł. XVIII w. Brama Wielka znajdowała się 
przy wjeździe na dziedziniec paradny – rys. 1 [7]. Wiosną 1758 roku bramę rozebrano 
i zrekonstruowano przy wjeździe na dziedziniec przedni - rys. 1 [9]. W zachowanych 
archiwaliach brak jest dokumentów mówiących o przyczynach, dla których Branicki 
zdecydował się na przebudowę dziedzińców. Prawdopodobnie było to podyktowane 
względami reprezentacyjnymi. Przesunięcie bramy pozwalało osiągnąć dłuższą 
i nieprzerwaną perspektywę na pałac. Nowa, reprezentacyjna brama, wybudowana została 
w części z materiału rozbiórkowego, była repliką dawnej. 
Jednym z elementów nadających charakterystyczny wizerunek Bramie, podkreślający 
jednocześnie wielkość właściciela był gryf usytuowany na górnej części Bramy Wielkiej. 
Do niedawna istniały jedynie pisemne wzmianki o tym, że za czasów Jana Klemensa 
Branickiego Brama Wielka była zwieńczona rzeźbą Gryfa, trzymającego w szponach tarczę 
z inicjałami Hetmana [4]. Odnalezione rysunki Pierre’a Ricaud de Tirregaille, z I połowy 
XVIII w. pozwoliły podjąć wiarygodną próbę rekonstrukcji zniszczonego w początkach 
XIX wieku zwieńczenia [7,9]. 
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Rys. 1. Usytuowanie pałacu i dziedzińców: 
1 - pałac – część centralna, 6 - dziedziniec honorowy, 7 - pierwotne usytuowanie Bramy Wielkiej (1730 r.) 

8 - dziedziniec przedni, 9 - usytuowanie Bramy Wielkiej po 1758 r. 

Fig.1. Location of palace and courtyards: 
1 - palace – central part,  6 - honor courtyard,  7 - initial location of Great Gate  (1730), 

8 - frontal courtyard,  9 - location of Great Gate after  1758 
 
 

2. Charakterystyka budynku Bramy 

2.1. Informacje ogólne 

Pałac Branickich usytuowany jest w centralnej części miasta. Budynek Bramy w rzucie 
przedstawia prostokąt o wymiarach: 586 x 1525 cm. Konstrukcję budynku ustalono na 
podstawie odkrywek. Z rycin, pochodzących z II poł. XVIII w. wynika, że w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdowały się stawy, zasilane wodami z rzeki Białej (rys. 1).  

Konstrukcja budynku jest mieszana: fundamenty wykonano z kamienia, fragment części 
nadziemnej budynku - do wysokości 13,68 m nad poziomem terenu jest murowana, 
natomiast konstrukcja części wyższej, nazywana w dalszej części opracowania wieżą 
Bramy, jest drewniana. Całkowita wysokość Bramy wynosi 22,81 m [6]. W części 
parterowej budynku znajduje się brama przejazdowa, która dzieli obiekt (na tym poziomie) 
na dwa skrzydła. Przez bramę tę prowadzi droga lokalna na dziedziniec Pałacu Branickich. 
Obecnie budynek Bramy jest usytuowany ok. 2,5 metra od krawędzi ulicy o bardzo dużym 
natężeniu ruchu. Na rys. 2  przedstawiono widok frontowej części Bramy od strony Pałacu. 
W przeszłości parterowa część budynku była przeznaczona na galerie, obecnie od 
kilkunastu lat nie jest użytkowana. 
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Rys. 2. Widok Bramy od strony Pałacu Branickich 

Fig. 2. View of the Grand Gate from the side of Branicki’s Palace 
 

2.2. Opis fundamentów i części dolnej (murowanej) Bramy 

Wymiary fundamentów ustalono na podstawie odkrywek. Obiekt został posadowiony 
na gruncie rodzimym, na piaskach drobnych. Poziom posadowienia wynosi ok. 210 cm ppt. 
Dolna część fundamentu, do wysokości około 130 cm, wykonana jest z kamienia polnego 
(słabo ciosanego) na zaprawie wapiennej, powyżej z cegły ceramicznej pełnej. Ściany 
fundamentowe są grubsze o ok. 70 cm od ścian parteru - mają odsadzki, które rozpoczynają 
się na głębokości ok. 70 cm ppt. Oznacza to, że obecny poziom terenu wokół bramy został 
podniesiony w stosunku do pierwotnego poziomu o około 70 cm. 
 

  
 

Rys. 3. Widok odkrywki fundamentowej 
Fig. 3. View of foundation excavation 
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Rys. 4. Przekrój ściany fundamentowej Wieży 
Fig. 4. Cross-section of tower foundation wall 

 
Grubość wszystkich ścian fundamentowych jest w przybliżeniu jednakowa i wynosi 

około 135 cm.  
Ściany parteru wykonane są z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej. Grubość 

ścian (na tym poziomie) wynosi: 90 - 94 cm. Wymiary cegieł w przeważającej części 
budynku wynoszą: 27x13x7 cm, spotyka się także cegły o wymiarach: 31x14x8 cm. 
W jednej z odkrywek fund. stwierdzono drobne ubytki kamieni w ścianie. Przyczyną 
ubytków mogły być niestarannie prowadzone roboty związane z doprowadzeniem rury 
kanalizacyjnej. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu rosło drzewo, którego 
korzenie pownikały częściowo w spoiny muru. Mimo tych niewielkich destrukcji stan 
techniczny dolnej, murowanej części Bramy – fundamentów i parteru – oceniono jako 
zadawalający. Podczas wizji lokalnej na powierzchni murów podziemnych i nadziemnych 
nie stwierdzono zarysowań ani spękań co dobrze świadczy o ich stanie. 
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Rys. 5. Rzut parteru Bramy Wielkiej 

Fig. 5. Plan of ground floor of the Grand Gate 
 

2.3. Charakterystyka konstrukcji części górnej Bramy – wieży drewnianej 

Konstrukcja wieży (części górnej Bramy) jest drewniana. Podczas remontu Bramy 
przeprowadzanego w 2000 roku, wymieniono zniszczoną starą konstrukcję na nową. 
Przekrój konstrukcji górnej części Bramy przedstawiono na rys. 6.  
Konstrukcję wieży stanowi szkielet składający się z czterech masywnych słupów (S1, S2, 
S3, S4) o przekroju poprz. 30 x 30 cm. Są one usztywnione poziomo wieńcami drewnianymi 
– składającymi się z czterech belek. Brak jest dokumentacji powykonawczej. Użyte drewno 
na konstrukcję, w tak ważnym obiekcie, było złej jakości: stwierdzono elementy 
zawierające uszkodzenia przez mechaniczne szkodniki drewna, nie było ono dostatecznie 
wysezonowane, oraz źle zaimpregnowane – rys. 7a). Złącza pomiędzy elementami, w wielu 
przypadkach były nagannie wykonane – rys. 7b). Oczep, na którym miał być zamontowany 
Gryf okazał się jednym z najsłabszych elementów konstrukcji wieży. Po odsłonięciu 
dłutem wierzchniej warstwy drewna okazało się, że beleczki tworzące oczep są w znacznej 
części zniszczone przez mechaniczne szkodniki drewna – rys. 7c). Ze znalezionych 
dokumentów wynika, że prace remontowe były prowadzone, w znacznej części, w okresie 
późno-jesiennym, do 31 grudnia tj. w porze roku, kiedy nie powinny być prowadzone 
remonty drewnianych więźb dachowych. 
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Rys. 6. Przekrój poprzeczny górnej (drewnianej) części Bramy Wielkiej 

Fig. 6. Cross-section of the upper (timber) part of the Grand Gate 
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Rys. 7. Fragmentów uszkodzonych elementów konstrukcji wieży: 
a) widok kolonii grzybów-pleśni na powierzchni jednej z belek  oraz również nadpsuty sęk ze zgnilizną twardą, 

b) uszkodzone złącza,  c) ślady mechanicznych szkodników drewna w odsłoniętej powierzchni belki oczepu 

Fig. 7. Damaged elements of the tower structure: 
a) view of the fungi on beam surface and damaged knot,  b) damaged joint, 

c) traces of mechanical pests on exposed beam surface 
 
 

3. Opis rzeźby Gryfa 
 

Jak wspomniano wyżej, celem remontu Bramy było przywrócenie, w miarę możliwości, 
osiemnastowiecznego stanu, w tym (a może przede wszystkim) rekonstrukcję gryfa. 

 

 
Rys. 8. Widok ogólny Pałacu Branickich (fragment) [9] 

Fig. 8. General view of Branicki’s Palace (part) [9] 

W 2004 roku Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konkurs, którego przedmiotem było 
opracowanie projektu rekonstrukcji XVIII-wiecznego zwieńczenia Bramy Wielkiej Pałacu 
Branickich w Białymstoku. Konkurs wygrał zespół autorski „Una voce” z Krakowa. 
Podstawowe źródło rekonstrukcji stanowiły odnalezione rysunki Pierre’a Ricaud de 
Tirregaille, z I połowy XVIII wieku – rys. 8. 
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d) e) 

 
 

Rys. 9. Etapy tworzenia rzeźby: 
a) oryginał z gliny,  b) formowanie odlewów gipsowych, 

c) szkielet zbrojenia wokół, którego montowano elementy z laminatu zbrojone włóknem szklanym, 
d) końcowy etap montowania elementów składowych rzeźby, 

e) autorzy projektu na tle ukończonej rzeźby (prof. K. Borkowska-Niemojewska, mgr. W. Lachowicz) 

Fig. 9. Stages of constructing the sculpture: 
a) original made of clay,  b) formation of gypsum cast, c ) skeleton around which there were mounted elements 

from laminate strengthened with glass fiber,  d) final stage of assembly of the elements, 
e) authors of the sculpture with their design (prof. K. Borkowska-Niemojewska, mgr. W. Lachowicz) 

Pierwotna, XVIII-wieczna rzeźba Gryfa była wykonana w drewnie i uległa zniszczeniu 
na początku XIX wieku. Zespół autorski, który wygrał konkurs, zaproponował odejście od 
dawnej metody rzeźby drewnianej. Zdecydowano, by rzeźbę wykonać w technologii 
laminatu z żywic syntetycznych, zbrojonego włóknem szklanym w postaci mat. Laminat 
kształtowano na odwzorowanych z glinianego oryginału formach gipsowych. Takie 
rozwiązanie zapewnia większą trwałość rzeźby oraz zdecydowanie mniejszą masę. 
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Tworzenie rzeźby Gryfa było procesem złożonym i długotrwałym. Powyżej na rys. 9 
przedstawiono kolejne etapy budowy gryfa. 

Etap ostatni stanowił proces złocenia. Złocenie zostało wykonane poprzez nanoszenie 
pędzlem, na odpowiednio przygotowaną powierzchnię, żelkotu z wtopowanym pyłem  
i resztkami pozłotniczymi. Żelkot wraz ze złotem nanoszony był niekiedy w kilku 
warstwach, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu optycznego. 

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego [8] rzeźba została wyposażona w instalację 
odgromową. Zwody wykonane są z prętów miedzianych o Ø=8mm. Wyprowadzone są na 
zewnątrz w 4 punktach, tj. na uszach i na końcach skrzydeł. 

W celu przewietrzania wnętrza wykonano kilka otworów w skorupie, w miejscach 
ukrytych i mało widocznych, a jednocześnie trudno dostępnych dla wody opadowej. 
Zapewnia to także wyrównywanie się ciśnień wewnątrz i na zewnątrz Gryfa. Różnice 
ciśnień powstają podczas dużych skoków temperatury otoczenia. 
 
 

4. Wzmocnienie głowicy wieży 

Prace naprawcze z natury rzeczy są trudne, jednakże w tym przypadku, ze względu na 
wysokość na jakiej były przeprowadzane roboty, jak również mały przekrój górnej części 
wieży były nadzwyczaj uciążliwe. Zadaniem prac naprawczych było, zwiększenie trwałości 
elementów drewnianych poprzez dokonanie impregnacji uzupełniającej uodparniającej na 
zagrzybienie i inne formy biodegradacji , a także, zapewnienie sztywności węzłom 
łączących elementy nośne jak również sztywności przestrzennej całej konstrukcji wieży. 

Impregnacji uzupełniającej dokonano po wcześniejszym ustaleniu stopnia zagrożenia  
i warunków pracy drewna w zakresie ochrony przed grzybami - zgodnie z Instrukcją 
Instytutu Techniki Budowlanej nr 355/98 [2]. Nanoszenie impregnatu przeprowadzono 
przy pomocy urządzenia natryskowego wykorzystując do tego celu myjek ciśnieniowych, 
jakie są używane w myjniach samochodowych. Trzykrotnie powtórzony zabieg pod dużym 
ciśnieniem, pozwolił wypełnić środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wszelkie 
szczeliny i rozwarstwienia powstałe w elementach drewnianych, nieszczelności węzłów, 
jak również zaciosy powstałe podczas prac montażowych. 

W celu zapewnienia równomiernego przekazania obciążeń powstałych od 
oddziaływania rzeźby Gryfa na drewnianą konstrukcję wieży, a jednocześnie sztywnego 
połączenia obu elementów zaprojektowano specjalną konstrukcję wzmacniającą. 

W projekcie przyjęto, że głowica wieży (oczep) będzie dodatkowo zespolona 
z konstrukcją słupów przy pomocy, zaprojektowanych w tym celu, złącz mechanicznych. 
Stanowią je cztery obejmy stalowe Oi wykonane z płaskowników o szerokości 120 mm 
i grub. 10 mm. Poszczególne obejmy (zamontowane w każdej ze ścian wieży) będą łączyć 
belkę wieńczącą z dwoma przylegającymi słupami – rys. 6. Zaprojektowano mocowanie 
obejm do belek drewnianych zaprojektowano za pomocą łączników powierzchniowych [5] 
– wkrętów z łbem sześciokątnym. 

Na górnej powierzchni drewnianej głowicy wieży zaprojektowano obwodowy element 
stalowy (oznacz. na rys. 6 symbolem 2) o grub. 20 mm. Element ten jednocześnie funkcje 
wieńca. Element ten, dokładnie wypoziomowany, połączony za pomocą śrub z obejmami 
Oi, stanowi jednocześnie podstawę łączącą wieżę z rzeźbą Gryfa. 
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Słupy drewniane tworzące szkielet wieży są zbieżne w dwóch płaszczyznach. 
Utworzenie złącz ze stalowych płaskowników, które przylegałyby powierzchniami do 
ukośnych płaszczyzn słupów i poziomej belki oczepu jest technicznie trudne. Z tego też 
względu, w wytycznych dotyczących wykonania wzmocnień, zalecono aby podczas tzw. 
pierwomontażu wykonać szablony obejm z listew drewnianych, dokładnie 
odwzorowujących przestrzenną geometrię złącz, które posłużą do utworzenia złącz 
stalowych. Ostateczne wykonanie obejm wymagało obróbki plastycznej (na gorąco) 
płaskowników. 
 

a) 

 
 

b) 

 
 

Rys. 10. Wzmocnienie konstrukcji wieży;  a) przekrój poprzeczny,  b) przekrój B-B, 
Fig. 10. Strengthening of tower structure:  a) transverse cross-section,  b) B-B cross-section 
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W trakcie prac wzmacniających konstrukcję drewnianą wieży zamontowano przewody 
umożliwiające wentylację górnej części Bramy. Obudowę wieży stanowią deski sosnowe  
o grubości ok. 25mm. Na zewnątrz, deski pokryte są blachą miedzianą ułożoną „w łuskę”.  
W wieży od poziomu +17,25 m do jej szczytu, tj. do poziomu +22,80 m nie było żadnych 
przewodów wentylacyjnych umożliwiających wymianę powietrza. Brak wentylacji  
jest jedną z podstawowych przyczyn porażenia konstrukcji przez grzyby [1], [3]. W celu 
zapewnienia sprawnej wymiany powietrza zaprojektowano 8 otworów wentylacyjnych, 
które wykonano - ze względów estetycznych - z rur miedzianych. 

 
 

5. Montaż rzeźby 

Rzeźbę umieszczono na przyczepie samochodu osobowego i przetransportowano  
z Krakowa do Białegostoku bezpośrednio na plac budowy. Następnie Gryf przy użyciu 
elastycznych zawiesi parcianych został podniesiony żurawiem samochodowym w miejsce 
usytuowania, na wierzchołek wieży. Naprowadzanie montowanej rzeźby na konstrukcję 
głowicy jak również wykonanie złączy i ich zabezpieczanie odbywało się z rusztowania 
ustawionego na zewnątrz, wokół górnej części wieży. Rusztowanie inwentaryzowane 
posadowione było na murowanej części Bramy, na poziomie +13,5 m. Prace montażowe 
przebiegały sprawnie - trwały około dwóch godzin. 
 

 
Rys. 11. Montaż Gryfa 

Fig. 11. Griffin sculpture assembly 
Rys. 12. Widok Bramy z zmontowanym Gryfem 

Fig. 12. View of the Grand Gate with Griffin 
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Wykonany według wyżej opisanej technologii Gryf jest bardzo odporny na wpływy 
atmosferyczne i w zasadzie nie wymaga szczególnej troski podczas eksploatacji. Zaleca się 
regularne, dwa razy w roku, wiosną i jesienią, sprawdzenie połączeń śrubowych łączących 
poszczególne części tj. podstawy Gryfa z głowicą wieży. Wykryte luzy zlikwidować przez 
dociągnięcie nakrętek. Luzy takie mogą powstawać na styku metal drewno, a także na 
skutek zmian temperatury otoczenia. 
 
 

6. Zakończenie 

Przedstawiony przykład wskazuje, że w obiektach zabytkowych dobrze zaprojektowane  
i starannie wykonane elementy jak: fundamenty, mury kondygnacji nadziemnych, które 
mają około 250 lat, są nadal w zadawalającym stanie technicznym. Natomiast nowo-
odtworzona drewniana konstrukcja Bramy, mająca zaledwie sześć lat wymagała 
wzmocnień i prac naprawczych. Na podstawie analizy dokumentacji technicznej oraz 
stwierdzonych wad materiałowych i wykonawczych można stwierdzić, z dużym 
prawdopodobieństwem, że podczas robót remontowych wszyscy uczestnicy procesu 
inwestycyjnego są winni temu złemu stanowi. 

Prowadzenie robót remontowych w obiektach zabytkowych jest na ogół skomplikowane  
i wymaga indywidualnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Powinny być 
prowadzone przez przedsiębiorstwa mające doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac, 
zapewniające dobrą jakość robót.  

Harmonogram realizacji robót remontowych powinien uwzględniać przyjęte 
rozwiązania technologiczne, a także porę roku. Zastosowane, przez autora, rozwiązania 
wzmocnienia konstrukcji drewnianej wieży i sposób montażu rzeźby Gryfa cechowały się 
prostotą i łatwością realizacji, a jak wynika z sześcioletniego okresu eksploatacji - także 
skutecznością. 
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