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Zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Białymstoku – zespół świątynny w Białymstoku, złożony z 
dwóch połączonych ze sobą budynków kościelnych: starego (z 
początku XVII wieku) BIAŁY KOŚCIÓŁ oraz nowego (z początku XX 
wieku) ARCHIKATEDRA. 
Najstarszą murowaną budowlą w Białymstoku jest Biały kościółek 
farny. Pierwszy kościół w Białymstoku zbudowali  Raczkowicze, 
właściciele miejscowych dóbr Wtedy (przed 1547r) też powstała parafia. 
Nieznane są losy pierwszej świątyni. W 1581r kolejny właściciel 
Białegostoku, Piotr Wiesiołowski, marszałek Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, ufundował  nowy kościół, drewniany, pod wezwaniem 
Trójcy Świętej. W latach 1617 – 1626 w miejsce istniejących wcześniej 
kościołów drewnianych właściciel dóbr białostockich Piotr Wiesiołowski, 
zbudował murowany kościół farny pod wezwaniem Wniebowzięcia 
NMP. Późnobarokowe wyposażenie wnętrza świątyni ufundował Jan 
Klemens Branicki. Kościół ten z pewnymi przeróbkami, przetrwał do 
naszych czasów jako tzw stary kościół farny. Jest to najpiękniejszy 
kościółek w którym czuje się Boga i historię. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The complex of the cathedral basilica of the Assumption of the Blessed 
Virgin Mary in Białystok - the temple complex in Białystok, consisting 
of two interconnected church buildings: the old (from the beginning of 
the 17th century) WHITE CHURCH and the new (from the beginning of 
the 20th century) ARCHCATHER 
 The oldest brick building in Białystok is the White Parish Church. The 
first church in Białystok was built by Raczkowicze, the owners of the 
local goods. Then (before 1547) the parish was also established. The fate 
of the first temple is unknown. In 1581, the next owner of Białystok, 
Piotr Wiesiołowski, Marshal of the Grand Duchy of Lithuania, founded a 
new wooden church, dedicated to the Holy Trinity. 
 In the years 1617-1626, the owner of the Białystok estates, Piotr 
Wiesiołowski, built a brick parish church of the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary in place of the previously existing wooden churches. 
The late-baroque interior of the temple was funded by Jan Klemens 
Branicki. This church, with some modifications, has survived to our 
times as the so-called old parish church. It is the most beautiful church 
where you can feel God and history. 
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