
Kościół św. Michała 
Archanioła  

Kościół pw. św. Michała Archanioła na Bro-
nowicach jest bez wątpienia najcenniejszym 
obiektem architektury sakralnej, jaki powstał 
w okresie międzywojennym w Lublinie i jego 
okolicach.

Zabudowania kościelne powstały na gruncie 
przekazanym w 1916 roku przez Henryka Sach-
sa – jego dawny dwór wykorzystano jako pleba-
nię. Pierwszy kościół w tym miejscu był drew-
niany, zakupiony w 1916 roku w Pawłowie koło 
Chełma. Parafię oficjalnie erygowano w 1921 
roku. Po budowie nowego kościoła przeniesiono 
drewniany kościół do Kazimierzówki, gdzie funk-
cjonował do l. 90-tych XX w.

Kościół wzniesiono w latach 1930-1938 wg 
projektu Oskara Sosnowskiego. Nowy, zna-
komicie usytuowany pod względem urbanistycz-
nym kościół z wysoką żelbetową wieżą stał się 
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charakterystyczną dominantą architektoniczną 
przemysłowych dzielnic Lublina. wezwanie ko-
ściół otrzymał po rozebranej w XiX w. lubelskiej 
farze. wzniesienie okazałej świątyni, najciekaw-
szej międzywojennej realizacji sakralnej w Lubli-
nie, symbolicznie ukoronowało kilkudziesięcio-
letni proces przemiany bronowic z podmiejskiej 
wsi na dzielnicę miasta.

architektura kościoła to połączenie inspiracji 
formami historycznymi, sięgającymi architektury 
romanizmu i renesansu z nowoczesną konstruk-
cją budowli. Kościół jest bazyliką trójnawową  
z transeptem i wieżą na skrzyżowaniu naw. Kon-
strukcja kościoła: filary, stropy, wieża i ramy da-
chu – jest żelbetowa, ściany są ceglane. fasa-
da i szczytowe ściany prezbiterium i transeptu 
zwieńczone są szczytami ze sterczynami.

w bryle i dekoracji kościoła można wyróżnić 
elementy historyzujące oraz autocytaty z wcze-
śniejszych prac Sosnowskiego, takich jak kościół 
św. jakuba w warszawie, św. Rocha w białym-
stoku czy projekt konkursowy na lwowski kościół 
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1. widOK KOśCiOła św. MiCHała 
aRCHaNiOła Od PółNOCNegO Za-
CHOdU, Od StRONy UL. łęCZyń-
SKiej.

2. widOK wNętRZa KOśCiOła  
w KieRUNKU PReZbiteRiUM

3. widOK wNętRZa KOśCiOła  
w KieRUNKU CHóRU MUZyCZNe-
gO.

4. dawNy dwóR SaCHSów Z POCZ. 
XX wieKU, PóźNiejSZa PLebaNia

5. widOK KOśCiOła Od StRONy 
POłUdNiOwej.
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św. anny. elementami rzadko występującymi w innych realiza-
cjach Sosnowskiego są: transept oraz smukły arkadowy portyk 
w fasadzie.

Literatura:
- Miłobędzki a., Oskar Sosnowski jako architekt, [w:] Sztuka i historia. Księga pamiąt-
kowa ku czci profesora Michała Walickiego, warszawa 1966, s. 191-201.
- Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła, pod red. M. brykow-
skiej, warszawa 2004.
- Zarębska t., Urbanistyczne aspekty twórczości Oskara Sosnowskiego, „Kwartalnik 
architektury i Urbanistyki” t. XXXV, 1990, z. 3-4, s. 267-269.


