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Lubelskie dzieło Oskara Sosnowskiego
The Lublin Work by Oskar Sosnowski

Celem tego artykułu jest przypomnienie osoby Oskara Sosnowskiego, wybitnego architekta, oraz jego lubelskiego dzieła – kościoła św. Michała Archanioła
na Bronowicach. Jeszcze niedawno lublinianie nazywali ten kościół „AVE” (od
neonów z tym napisem, które od lat siedemdziesiątych XX wieku aż do 2005
roku umieszczone były na jego wieży). Świątynia ta nie ma jeszcze swojej publikowanej monografii, a to, co można wyczytać na temat jej powstania na tablicy
umieszczonej w jej wnętrzu albo na oficjalnej stronnie parafii św. Michała Archanioła w Internecie, nie jest prawdziwe1. Również dotychczasowe wzmianki na jej
temat w opracowaniach naukowych zawierają błędy2.
*
„Oskar Sosnowski należy do grona najwybitniejszych architektów
działających w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Znany jest rówZob. www.michalarchaniol.lublin.pl [19.05.2012].
A. Rybojad, Architektura kościoła św. Michała w Lublinie na tle innych budowli sakralnych
autorstwa Oskara Sosnowskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem mgr I. J. Kamińskiego,
UMCS, Instytut Wychowania Plastycznego, Lublin 1991, mps w zbiorach Wydziału Artystycznego
w Lublinie; Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła, red. M. Brykowska,
Warszawa 2004, s. 83-84.
1
2
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nież z dorobku artystycznego i naukowego oraz prac organizacyjnych, jako
założyciel i kierownik Zakładu Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; jedynej tego typu placówki naukowo-badawczej do 1939 r. w kraju”3.

– powtarzamy pierwsze zdania z poświęconej architektowi publikacji Politechniki Warszawskiej.
Oskar Sosnowski żył 59 lat. Urodził się w 1880 roku, a zakończył życie podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku. Zginął w gmachu Wydziału
Architektury, w którym zamieszkał po wybuchu wojny, by opiekować się zbiorami naukowymi. Wojna okazała się tragiczna dla jego rodziny. Dwaj jego synowie
zginęli podczas powstania warszawskiego (Stanisław – architekt, Oskar Jerzy
– student architektury).
Sosnowski od 1898 roku studiował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym w nowo utworzonym rosyjskim Instytucie Politechnicznym im. Mikołaja
II w Warszawie (przekształconym po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w Politechnikę Warszawską). Dyplom inżyniera architekta uzyskał w 1904 roku.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów założył rodzinę i podjął pracę zawodową
w Wydziale Technicznym Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Pracując
tam przez kilka lat, brał udział w konkursach architektonicznych oraz angażował
się w działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Pierwszy sukces w konkursie architektonicznym przyszedł w 1908 roku, gdy za projekt dworku w Opinogórze, w powiecie ciechanowskim, otrzymał wyróżnienie. W roku
1910 w konkursie na projekt kościoła w Orłowie Murowanym, w powiecie krasnostawskim, otrzymał III nagrodę.
Własną praktykę rozpoczął w 1909 roku od projektu neoromańskiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Sosnowski zaproponował nowoczesne nawiązanie do sztuki romańskiej. Nie poszedł
bowiem w kierunku dekoracyjnej interpretacji tego stylu (a taka była typowa dla
wielu wcześniejszych eklektyków). Zamiast tego skupił się na wydobyciu typowej dla romanizmu surowości, monumentalności i kubiczności.
Z innych prac wykonanych przez Sosnowskiego przed I wojną światową jako
szczególnie interesujący można wskazać jeszcze projekt kościoła świętej Anny
we Lwowie. Tuż przed I wojną światową zaproponowano Sosnowskiemu stanowisko profesora w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Politechnice
Lwowskiej. Wybuch wojny uniemożliwił objęcie tego stanowiska. Architekt został wcielony do służby w armii rosyjskiej. Ale nawet wtedy, gdy tylko mógł,

3

M. Brykowska, Wprowadzenie, [w:] Oskara Sosnowskiego świat architektury..., s. 5.

Lubelskie dzieło Oskara Sosnowskiego

55

wykonywał pomiary, rysunki i opisy różnych budowli, głównie drewnianych na
wsi. Z latami wojny łączy się też jego niezwykły pomysł „kamiennej litanii”,
czyli wielkiego przedsięwzięcia architektonicznego. Sosnowski był osobą bardzo
religijną. Marzył o wzniesieniu w Polsce wielu kościołów, klasztorów, szpitali,
przytułków i szkół. Chciał, by każdy z tych obiektów został objęty patronatem
jednego z wezwań Litanii Loretańskiej do Najświętszej Marii Panny.
W odrodzonej Polsce powierzono mu stanowisko profesora na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Sosnowski założył na Politechnice samodzielny Zakład Architektury Polskiej. Związał z nim wybitnych architektów, m.in.
Gerarda Ciołka – wybitnego znawcę sztuki ogrodowej4, Jana Zachwatowicza –
zasłużonego przy powojennej odbudowie Warszawy, i wielu innych. A ponieważ
Sosnowski uważał, że praca „naukowa badawcza o tyle [...] korzyść społeczną
przynosi, o ile jest publikowana”, zainicjował szeroką działalność wydawniczą5.
Dzięki jego inicjatywom i zaangażowaniu zaczęto wydawać takie czasopisma,
jak „Biuletyn Sztuki i Kultury”, czy takie serie, jak „Studia do Dziejów Sztuki Polskiej”. Jednocześnie przygotowywał materiały do monumentalnych dzieł:
Dzieje budownictwa w Polsce i Słownik architektury.
Z budowli zaprojektowanych przez Sosnowskiego w okresie międzywojennym największy rozgłos przyniósł mu żelbetowo-ceglany kościół pod wezwaniem św. Rocha w Białymstoku. Zgodnie z pomysłem projektanta miał on nawiązywać do wezwania z Litanii Loretańskiej – „Gwiazdo Zaranna”. Dlatego
w komponowaniu jego bryły i dekoracji architekt posłużył się motywem gwiazdy.
Architektoniczny dorobek Oskara Sosnowskiego obejmuje przeszło 50 pozycji – projektów i realizacji, a ponadto serię fantazji rysunkowych, tematycznie
z architekturą związanych. W jego dorobku zdecydowanie przeważała tematyka
współczesnych kościołów. Było ich 17, a jednym z nich był interesujący nas kościół św. Michała Archanioła na lubelskich Bronowicach.

**
Starania o budowę nowego kościoła na podlubelskim przedmieściu Piaski
podjęto w 1900 roku6. Nowa świątynia miała pełnić rolę kościoła filialnego
w parafii św. Pawła. Ta ostatnia była ogromna. Obejmując część Lublina i jego
przedmieść (Czechów, Cukrownia, Bronowice, Dziesiąta, Kośminek, Piaski,
4
Na marginesie zaznaczmy, że Gerard Ciołek (1909-1966) ukończył lubelskie Liceum im.
Stanisława Staszica.
5
Brykowska, op. cit., s. 7.
6
J.R., Nowy kościół na przedmieściu Piaski, „Ziemia Lubelska” 1906, nr 303, s. 2.
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Rury, Wieniawa), a także kilka wiosek, liczyła blisko 30 tysięcy wiernych7. Na
wymagane przepisami pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na budowę czekano kilka lat. Udzielono go dopiero we wrześniu 1906 roku8. Jednak już
kilka miesięcy wcześniej – w lutym 1906 roku – zgromadzenie parafian, niewątpliwie licząc na dobrodziejstwa tzw. ukazu tolerancyjnego z 1905 roku, powołało
specjalny jedenastoosobowy komitet budowy kościoła na Piaskach. W jego skład
weszli: Bogdan Borniewski (przewodniczący), Jan Cnota, Kajetan Dębowski,
Emilian Domański, Kazimierz Ejsmont, Stanisław Giewartowski (zastępca przewodniczącego), Józef Gieroba, Aleksander Milanowski, Wacław Miłkowski, Stanisław Nieciengiewicz i Anastazy Lubomił Suligowski. Członkami honorowym
komitetu zostali: biskup Franciszek Jaczewski – ordynariusz diecezji lubelskiej,
oraz Władysław Graf – lubelski fabrykant i właściciel majątku Tatary. We wrześniu 1906 roku komitet poniósł stratę, zmarł bowiem jeden z najbardziej jego
aktywnych członków – inżynier Suligowski, właściciel gazowni w Lublinie9. 28
grudnia 1906 roku członkowie komitetu zajmowali się propozycją W. Grafa, który zaofiarował bezpłatne przekazanie pod budowę kościoła swej łąki przy moście nad Bystrzycą10. Obawy o niskie względem rzeki jej położenie miały usunąć
przeprowadzone badania, wykazujące, że podłożem łąki jest twardy wapienny
grunt. W dniu 7 stycznia 1907 roku zadecydowano o przyjęciu łąki i budowie
na niej kościoła11. Jednak decyzję tę oprotestowało wielu lublinian. Postanowiono więc poprosić o werdykt w tej sprawie znanego warszawskiego architekta,
Stefana Szyllera. Przyjechał on do Lublina 24 listopada 1907 roku, by wspólnie
z członkami komitetu budowy kościoła, a także z miejscowymi architektami –
Ksawerym Drozdowskim, Henrykiem Paprockim oraz Władysławem Sienickim
– wybrać najlepsze pod budowę kościoła miejsce12. Szyller – któremu zaprezentowano cztery różne place – wybrał spośród nich wspomnianą już łąkę przy Bystrzycy, nieopodal zbiegu ulic Foksal i Zamojskiej13. Kolejne lata przeznaczono
na gromadzenie finansów niezbędnych do budowy kościoła. Jednak do 1909 roku
AAL, Rep.60 IVb:109, k.146.
APL, AmL (1874-1915), sygn. 8186, k. 66.
9
„Ziemia Lubelska” 1906, nr 214, s. 5 [nekrolog]; Ś. p. Anastazy Lubomił Suligowski, „Ziemia
Lubelska” 1906, nr 218, s. 2.
10
„Ziemia Lubelska” 1907, nr 4, s. 2 [Kronika miejska].
11
„Ziemia Lubelska” 1907, nr 16, s. 2 [Kronika miejska].
12
Szczegółowe informacje o wymienionych architektach przynosi publikacja: J. Żywicki,
Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni... Ludzie architektury i budownictwa
w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1915,
Lublin 2010.
13
S. Szyller, Jeszcze w kwestii budowy kościoła na Piaskach, „Ziemia Lubelska” 1910, nr 198,
s. 2.
7
8
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zebrano tylko niewielką sumę, która – jak się obawiano – „nie wystarczy nawet
na fundamenty”14. Dlatego w 1910 roku komitet budowy zadecydował o „dobrowolnym opodatkowaniu” mieszkańców Piask jako „najwięcej zainteresowanych
w budowie kościoła”15. Jednak i ten pomysł chyba nie do końca się powiódł, gdyż
do 1913 roku zgromadzono jedynie nieco ponad 5 tysięcy rubli16.
W grudniu 1913 roku na łamach „Ziemi Lubelskiej” pojawił się ciekawy
apel17. Jego autorem był ks. dr Karol Dębiński, kanonik katedry lubelskiej, a dotyczył on tego, by w nowym kościele odtworzyć bryłę dawnej lubelskiej fary
– kościoła św. Michała, gotyckiej świątyni, rozebranej z powodu zrujnowania
w 1856 roku18. W marcu 1914 roku, a więc zaledwie w trzy miesiące po apelu
ks. Dębińskiego, w Księgarni Religijnej „Polaka-Katolika” przy ul. Królewskiej
można już było oglądać „szkic projektowanego kościoła na Piaskach, wzorowanego na dawnym kościele świętego Michała”19. Jego autorem był radomski
architekt Kazimierz Prokulski20.
Jak się okazało, kwestia wyboru placu pod nowy kościół nie była zamknięta.
W lubelskiej prasie zaczęły pojawiać się głosy, że łąka ofiarowana przez Grafa
nie jest dobrym miejscem. Wyliczano, że konieczność wyrównania jej płaszczyzny do poziomu położonej o 80 cm wyżej ulicy Foksal wyniesie nie mniej niż
48000 rubli21. Wskazywano lepszą lokalizację – plac leżący przy ul. Fabrycznej,
naprzeciw parku miejskiego na Bronowicach. Stanowił on część folwarku Bronowice, którego właścicielem był Henryk Sachs.
W czerwcu 1913 roku ks. Józef Pruszkowski, proboszcz parafii św. Pawła, powierzył sprawę budowy nowego kościoła swemu wikaremu, ks. Piotrowi
„Ziemia Lubelska” 1909, nr 142, s. 5 [Kronika].
O nowy kościół na Piaskach, „Ziemia Lubelska” 1910, nr 121, s. 3-4.
16
APL, AmL (1874-1915), sygn. 8186, k. 157.
17
K. Dębiński, A możeby... święty Michał?, „Ziemia Lubelska” 1913, nr 335, s. 1.
18
J. Kuczyńska, Kościół farny św. Michała w Lublinie, Lublin 2004.
19
„Ziemia Lubelska” 1914, nr 64, s. 5.
20
K. Prokulski (1880-1952) był radomskim architektem, budowniczym wielu kościołów. Zob.
www.coolturalnyradom.pl/kultura-sztuka-kalendarz-imprez/show/25713kaziki-2012-wieczorwspomnien-kazimierz-prokulski-architekt-radomia-resursa-obywatelska; A. Sawicki, W hołdzie
zasłużonym (2). Inż. arch. Kazimierz Jan Prokulski „Wczoraj i dziś Radomia” 2003, nr 2.
21
Budowa nowego kościoła, „Ziemia Lubelska” 1910, nr 80, s. 1-2; L. Kowalski, Jeszcze
w sprawie kościoła na Piaskach, „Głos Lubelski” 1914, nr 4, s. 2-3; Ks. J. W., Budowa nowego
kościoła na Piaskach w Lublinie a Żydzi, „Ziemia Lubelska” 1914, nr 9, s. 1; A. Stecki, Jeszcze
w sprawie budowy kościoła na Piaskach, „Głos Lubelski” 1914, nr 10, s. 1-2; E. Kołaczkowski,
T. Laśkiewicz, T. Piotrowski, Jeszcze w sprawie budowy kościoła na Piaskach, „Ziemia Lubelska”
1914, nr 12, s.1-2; Ks. P. Stodulski, Jeszcze w sprawie budowy kościoła na Piaskach, „Głos
Lubelski” 1914, nr 13, s. 2; Ks. J. W., Z powodu odezwy komitetu budowy kościoła na Piaskach
z dnia 8 lutego 1914, „Ziemia Lubelska” 1914, nr 61, s. 2.
14
15
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Stodulskiemu22. Kilka lat później wspominał on, że nie było to łatwe zadanie.
Wymieniał kilka powodów opóźniających budowę kościoła: kłótnie w ramach
powołanego do tego komitetu (dotyczące lokalizacji świątyni), niewielka ilość
gotówki (przewidywany koszt budowy miał wynieść ok. 150 tys. rubli, a do 1916
roku zgromadzono zaledwie 15 tys. rubli), wybuch I wojny światowej23.
Spory o miejsce pod kościół były powodem wycofywania się z działalności
komitetu budowy niektórych jego członków. W maju 1914 roku wybrano więc
nowy komitet, liczniejszy od pierwszego, gdyż aż siedemnastoosobowy24. Jego
członkami zostali: Józef Bobrakowski, Jan Cnota, Bronisław Czajkowski, Władysław Czajkowski, Jan Czarnecki, Ludwik Dolecki, Stanisław Gewartowski,
Józef Gieroba, Wincenty Gumiński, Lubomir Kłobski, Antoni Kurek, Teofil Laśkiewicz, Michał Milewski, Stefan Olszewski, Tadeusz Piotrowski, Antoni Wideński i Władysław Zaorski.
W dniu 5 stycznia 1915 roku ks. Stodulski zdecydował się na zakup od Henryka Sachsa za własne pieniądze (6 tys. rubli), a ponadto – co podkreślał – „na własne ryzyko”, placu o powierzchni 3150 łokci kwadratowych, z przeznaczeniem
go pod postawienie na nim tymczasowego kościoła25. Usytuowany naprzeciw
parku miejskiego i przy ul. Fabrycznej, stanowił on fragment terenu wskazywanego przez licznych lublinian jako miejsce najwłaściwsze pod nowy kościół. Ponadto pomysłem ks. Stodulskiego był zakup XVIII-wiecznego kościółka z podchełmskiego Pawłowa, który – translokowany do Lublina – postawiono na tym
placu26. Poświęcony w dniu 23 maja 1915 roku przez ks. prałata Mecha, dziekana
lubelskiego, otrzymał wezwanie św. Michała Archanioła27. Jednonawowy drewniany, sosnowo-modrzewiowy, kościółek wsparty na ceglanym fundamencie, zaopatrzony w ceglaną posadzkę i pokryty eternitem, miał pełnić rolę świątyni tymczasowej, użytkowanej jedynie do czasu budowy większego kościoła. W grudniu
1916 roku przydzielono do kościoła św. Michała część terenów wcześniejszej
parafii św. Pawła z około dziewiętnastoma tysiącami parafian. W lipcu 1918 roku
komitet budowy kościoła zadecydował o zakupie od H. Sachsa jego placu na

ADL, Rep. 60IVb:129, k. nlb.
Ibid.
24
APL, AmL (1874-1915), sygn. 8186, k. 179.
25
Ibid. 23 grudnia 1919 roku ks. Stodulski przekazał aktem rejentalnym kupiony przez siebie
plac parafii św. Michała.
26
„Ziemia Lubelska” 1915, nr 53, s. 3 [Kronika]; fotografię tego kościołka zobaczyć można
w artykule: Bronowicka świątynia, „Za i przeciw” 1958, nr 39, s. 8. Po zbudowaniu nowego
kościoła na Bronowicach przeniesiono ten drewniany kościółek do podlubelskiej Kazimierzówki.
27
Ol., Poświęcenie tymczasowego kościoła na Piaskach, „Ziemia Lubelska” 1915, nr 143, s. 3.
22
23
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Bronowicach wraz ze stojącymi tam budynkami: dworem i oficynami28. Dwór
przeznaczono na plebanię, oficyny zaś na domy służby kościelnej. W 1920 roku
ks. Stodulski został przeniesiony do Frampola29. W kościele św. Michała proboszczem został wówczas ks. Feliks Szeleźniak. W dniu 28 listopada 1921 roku
utworzono parafię św. Michała, wydzielając ją z parafii św. Pawła. W momencie
erekcji nowa parafia liczyła nieco ponad 15 tysięcy wiernych.
Do sprawy budowy nowej świątyni na Bronowicach powrócono z początkiem 1927 roku30. Parafia liczyła już wówczas ponad 20 tysięcy wiernych i nadal
dysponowała jedynie niewielkim drewnianym kościółkiem. Zawiązano kolejny
komitet budowy kościoła i zaczęto gromadzić środki31. W tej ostatniej sprawie
organizowano zebrania wiernych w szkołach położonych na terenie parafii (na
Kośminku, na ul. Bychawskiej, a także „Przy torze”)32. W maju 1927 roku komitet budowy zakupił kilka wagonów wapna. Mimo starań oraz rozlicznych kwest
pieniędzy ciągle było mało. Suma 11848 złotych, którą w lipcu 1927 roku rozporządzał komitet budowy, stanowiła – jak wyliczano – „ledwie czwartą część
wydatków potrzebnych do założenia fundamentów”33.
Autorem projektu nowego kościoła był Oskar Sosnowski34. 19 lipca 1929 roku
przygotowane przez niego projekty zostały zatwierdzone przez Magistrat miasta
Lublina. Nie wiadomo, kiedy zwrócono się do warszawskiego architekta w sprawie kościoła na Bronowicach, ani kiedy i dlaczego odstąpiono od pomysłu budowy
bronowickiej świątyni w nawiązaniu do kształtu dawnej fary św. Michała35.
28
APL, AmL (1874-1915), sygn. 8186, k. 208. Za plac o powierzchni 46759 łokci kwadratowych
komitet zapłacił H. Sachsowi 57824 rubli.
29
Powodem przeniesienia był konflikt ks. Stodulskiego z ks. Pruszkowskim. Narastał on od
chwili, gdy wierni z kościoła św. Michała zgłosili chęć usamodzielnienia się od parafii św. Pawła.
Ks. Pruszkowski był niechętny temu pomysłowi, a uznając za jego inicjatora ks. Stodulskiego,
starał się zdyskredytować go jako kapłana przed lubelskim biskupem. Zob. ADL, Rep. 60 IVb:129,
k. nlb.
30
Na Bronowicach stanie nowy kościół. Ufundują go parafianie, „Głos Lubelski” 1927, nr 10,
s. 3.
31
W nowym komitecie znaleźli się m.in.: M. Machniewski, inż. Hipolit Lucht, Cz. Szczepański,
Teofil Bukowski, P. Janiszewski, A. Wideński, inż. Ignacy Kędzierski, Jan Kozieł, Michał Milewski
oraz ks. Szeleźniak. Zob. „Głos Lubelski” 1927, nr 187, s. 3.
32
Ibid., s. 3.
33
„Głos Lubelski” 1927, nr 295, s. 3.
34
APL, Inspekcja Budowlana, sygn. 1335 [Fabryczna 15, 1933-1943,1945]. Obliczenia do
projektu Sosnowskiego sporządzał Jerzy Raczyński, inżynier architekt, doktor nauk technicznych,
profesor Politechniki Warszawskiej.
35
W okresie międzywojennym budowle o formach historyzujących były już niemodne. W tym
należy domyślać się zasadniczego powodu odstąpienia od pomysłu wzniesienia „gotyckiego”
kościoła na Bronowicach.
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W niedzielę, 13 lipca 1930 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia
węgielnego pod budujący się kościół św. Michała na Bronowicach36. Poświęcenia dokonał ks. bp Józef Adolf Jełowicki, sufragan lubelski, w asyście kilku
innych duchownych (w tym ks. proboszcza Szeleźniaka). Jak donosił „Głos Lubelski”, na uroczystość tę „przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele prasy oraz tysiączne tłumy wiernych […]”37. Spisany
na pergaminie akt poświęcenia, owinięty w „Przegląd Katolicki” i „Głos Lubelski”, włożono wraz z będącymi w ówczesnym obiegu pieniędzmi do szklanego
słoja i zamurowano w kamieniu węgielnym („w miejscu, w którym znajdować
się będzie główny ołtarz”)38. Budowa postępowała wolno, powodem tego zaś był
nieustanny brak pieniędzy. By je gromadzić, komitet budowy podejmował różne zabiegi: gorąco dziękowano wszystkim ofiarodawcom na łamach lubelskiej
prasy, organizowano loterie fantowe, a nawet urządzano płatne seanse filmowe39.
Mimo przeszkód budowa postępowała. W dniu 14 września 1933 roku rozpoczęto przy kościele roboty żelbetowe. Nadzór nad całością prac budowlanych sprawował wówczas Oskar Sosnowski, nad pracami żelbetowymi zaś starszy asystent z Politechniki Warszawskiej, inżynier Bronisław Bukowski, a w razie jego
nieobecności student architektury, Władysław Stokowski40. W marcu 1934 roku
Sosnowski zrzekł się dalszego nadzoru przy budowie kościoła na Bronowicach41.
W lipcu tego samego roku nadzór ten powierzono Jerzemu Siennickiemu, architektowi z Lublina42. W dniu 1 czerwca 1938 roku kościół konsekrował biskup
Marian Fulman43. Kilka dni później ks. biskup Goral poświęcił dzwony kościelne
ufundowane przez Stanisława Leona Stroynowskiego44. W momencie konsekracji budowa kościoła św. Michała nie była jeszcze w pełni ukończona. W czasie II
wojny światowej nabożeństwa odprawiano tylko w prezbiterium i kaplicy boczA moce piekielne nie zwyciężą Go!, „Głos Lubelski” 1930, nr 194, s. 5.
Ibid.
38
Ibid.
39
„Głos Lubelski” 1931, nr 245, s. 3; 1938, nr 127, s. 5; 1939, nr 94, s. 5.
40
APL, Inspekcja Budowlana, sygn. 1335 [Fabryczna 15, 1933-1943,1945], k. 40. Bronisław
Bukowski (1893-1965) jest nestorem polskich żelbetników. Od 1930 roku pracował jako starszy
asystent Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
W 1936 roku uzyskał stopień doktora. Władysław Stokowski (ur. 1908) w latach 1928-1935
studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Jako architekt projektował dolną i górną
stację kolejki kolejkę na Gubałówkę w Zakopanem. Zginął w wojnie obronnej 1939 roku.
41
Ibid., k. 42.
42
Ibid., k. 41.
43
M. T. Zahajkiewicz, Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin
1985, s. 92.
44
Bronowicka świątynia, „Za i przeciw” 1958, nr 39, s. 9.
36
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nej, gdyż resztę świątyni Niemcy zamienili na magazyn zbożowy. W sierpniu
1944 roku zmarł ks. Szeleźniak. Proboszczem kościoła został wówczas ks. Jan
Adamczuk. W dniu 18 sierpnia 1945 roku komitet budowy kościoła zawiadomił
Wydział Budownictwa Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie, że „przystępuje do ukończenia wypraw zewnętrznych kościoła przerwanych okresem wojennym”45. Prace te powierzono Firmie J. Banasik i M. Chodorowski, nadzór zaś nad
nimi objął inżynier Ignacy Kędzierski, architekt lubelski 46.
W tym samym czasie (1945 i 1946 r.) zajmowano się wnętrzem kościoła. Większość elementów jego wyposażenia zaprojektował Ignacy Kędzierski. Jest on autorem ław dla wiernych, konfesjonałów, tabernakulum, ołtarza zachodniego, drzwi
z artystycznie kutą kratą. W 1947 roku wykonano marmurowy ołtarz główny, ufundowany – jak głosi wykuty na nim napis – „Ku Chwale Bożej, Parafii na pożytek”
przez M. W. Kucharskich, przemysłowców47. W tym samym roku odszedł z bronowickiej parafii ks. Adamczuk, a przybył do niej na probostwo ks. kanonik Edward
Niećko. W 1948 roku powstała sgraffitowa dekoracja ściany ołtarzowej, dwubarwna
(w odcieniach brązu) i przypominająca wycinankę. W prawym dolnym rogu tego
efektownego malowidła, tworzonego przez wić winnej latorośli i poumieszczane pomiędzy jej liśćmi i łodygami motywy chrześcijańskie, odnaleźć można „metryczkę”:
„Projekt M. Wolska-Berezowska; Wycięli: Autorka i E. Pol – VIII 1948 r.”. W tym
samym mniej więcej czasie wyłożono plac przykościelny klinkierem. W 1953 roku
ściany kościoła ozdobiły stiukowe stacje Drogi Krzyżowej, autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, artystki rzeźbiarki z Warszawy. W tym samym roku powstała też
dębowa ambona. Jej projektantem był inżynier architekt Czesław Gawdzik, a wykonawcą Stanisław Olszta z Krężnicy Jarej. W 1954 roku zamontowano w kościele
organy. W 1958 roku Irena Pławska, rzeźbiarka z Warszawy, zaprojektowała ołtarz
boczny – wschodni. W 1988 roku powstał ołtarz boczny – zachodni.
Budowa kościoła nie została wykonana według całości projektu Sosnowskiego; zrezygnowano z realizacji wirydarza z kaplicą przedpogrzebową po wschodniej stronie kościoła.

***
Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła usytuowany jest w południowo-wschodniej części Lublina, na Bronowicach, naprzeciw tamtejszego parku, poAPL, Inspekcja Budowlana, sygn. 1335 [Fabryczna 15, 1933-1943,1945], k. 51.
Ibid.
47
Zastąpił on wcześniejszy, neobarokowy, użytkowany przez kilka lat i niepasujący – według
zgodnej opinii parafian – do stylu kościoła.
45
46
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między ulicami Fabryczną (ku której wychodzi frontem), Wolską i Kościelną oraz
rzeką Czerniejówką. Jego prezbiterium skierowane jest na południowy zachód.
Jest obustronnie otynkowaną, ceglano-żelbetową budowlą z dachem pokrytym miedzianą blachą48. Ma rzut wydłużonego krzyża z trójnawowym korpusem
oraz prosto zamkniętym prezbiterium, do którego od zachodu przytyka prostokątna w planie kaplica Miłosierdzia Bożego, a od wschodu – również prostokątna zakrystia, skarbczyk oraz pomieszczenie ze schodami na ambonę i strychy
kościoła. Nawę główną poprzedza wąski, prostokątnie wydłużony portyk oraz
prostokątna kruchta z dwoma bocznymi aneksami (od zachodu – niewielkim pomieszczeniem tzw. składu przeznaczonego na feretrony i inne elementy wyposażenia kościelnego, a od wschodu – wejściem na chór muzyczny). Prostokątne
kruchty poprzedzają również nawy boczne, a przylegają ponadto do boków kaplicy i zakrystii.
Powierzchnia zabudowy kościoła wynosi 1500 m², a jego kubatura 36000 m³.
Kościół jest wysoki na 24 m; ma 43,12 m długości oraz 24,89 m szerokości.
Nawa główna ma 9,7 m szerokości, nawy boczne mierzą po 3,34 m. Głębokie na
6,5 m prezbiterium jest węższe od nawy głównej o 0,66 m, a płaszczyzna jego
posadzki wyniesiona jest ponad poziom nawy głównej o pięć stopni. Transept ma
24,89 m długości oraz 8 m szerokości. Kaplica ma wymiary 6,18 x 6 m, a zakrystia 6,20 x 4,70 m.
Bryła świątyni jest monumentalna. Jej głównymi elementami są: masyw
trójnawowej bazyliki, transept z mocno wysuwającymi się na boki ramionami,
prezbiterium o wysokości nawy głównej, a także czworoboczna wieża-dzwonnica nad skrzyżowaniem naw. Uzupełnieniem tej bryły są aneksy przy bokach
prezbiterium, okrągła wieżyczka wyrastająca ponad zakrystię (zawiera schody
prowadzące na ambonę i dalej – na wieżę kościelną), frontowy portyk, a także
kruchty. Tych ostatnich jest sześć. Dwie z nich poprzedzają od frontu nawy boczne. Dwie dodane do boków kościoła (tuż przed transeptem) stanowiły boczne
wejścia do kościoła; pozostałe zawierały wejścia do kaplicy oraz zakrystii. Prezbiterium, nawę główną oraz transept osłaniają dachy siodłowe. Nad nawami
bocznymi i frontowym portykiem znajdują się dachy pulpitowe, a nad wieżą oraz
przybudówkami – namiotowe.
Otwory okienne mają zróżnicowane wykroje. W nawie głównej oraz bokach
prezbiterium są one prostokątne i szerokie, w zamknięciu prezbiterium oraz ramionach transeptu są wydłużonymi prostokątami o półkolistych zwieńczeniach;
w nawach bocznych są okrągłe. Inne otwory okienne (oświetlające kruchty, a także strychy kościoła) są niewielkie, prostokątne, z prostymi lub półkolistymi za48

Pierwotnie dachy pokryte były ceramiczną dachówką.
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mknięciami. Źródłem światła jest również tzw. „świetlnia” (według nazewnictwa
Sosnowskiego) – namiotowy, przeszklony dach przekrywający przestrzeń ponad
skrzyżowaniem naw. Wszystkie otwory okienne korpusu nawowego, transeptu
oraz prezbiterium mają witrażowe wypełnienia. W „świetlni” zastosowano płytki
z różnobarwnego szkła. Spośród witraży najbardziej wyróżnia się ten z zamknięcia prezbiterium, umieszczony ponad ołtarzem i przedstawiający św. Michała
Archanioła. Otwory wejściowe są prostokątne, zaopatrzone w drewniane drzwi.
Drzwi prowadzące do kruchty poprzedzającej nawę główną ozdabia relief z przestawieniem walki aniołów z demonami. Prześwity dzwonne są mocno wydłużonymi prostokątami o półkolistych zwieńczeniach.
Wewnątrz nawę główną od bocznych oddzielają cztery arkady wsparte na masywnych, czworobocznych filarach. Prezbiterium oddzielone jest od części nawowej półkolistym łukiem tęczowym. Półkoliste arkady wyznaczają też granice
środkowego przęsła transeptu.
Ściany nawy głównej mają konstrukcję trójdzielną. Dolną jej strefę wyznaczają międzynawowe filary połączone półkolistymi arkadami, wyższą – kamienne galerie, najwyższą rzędy prostokątnych okien.
Czteroprzęsłową nawę główną oraz prezbiterium pokrywa żelbetowy strop.
W nawie głównej jego płaszczyznę rozczłonkowują poprzeczne, międzyprzęsłowe belki, a w prezbiterium kratownica z belek. Transept jest trójprzęsłowy. Jego
skrajne przęsła nakrywa płaski żelbetowy strop. Nad środkową częścią transeptu
umieszczona jest oktogonalna „świetlnia”. Nakryciem czteroprzęsłowych naw
bocznych są sklepienia żaglaste, oddzielone od siebie masywnymi gurtami. Kaplica jest sklepiona ośmiopołaciową kopułą. W zakrystii oraz kruchtach zastosowano płaskie żelbetowe stropy. W zakończeniu ramion transeptu, w prostokątnych wnękach, znajdują się boczne ołtarze. Posadzka w całym kościele jest
marmurowa.
W bryle i dekoracji kościoła św. Michała Archanioła można wyróżnić wiele
elementów historyzujących, a także cytatów z wcześniejszej twórczości Oskara Sosnowskiego. Jak zauważył Adam Miłobędzki – który jako jeden z pierwszych pisał o Sosnowskim – niektóre rozwiązania lubelskiego kościoła wynikają
z wcześniejszego o dwa lata projektu kościoła św. Rocha w Białymstoku49. Są
to jednak pochodne odległe – chodzi tu o sposób artykulacji wież w obu kościołach, zastosowanie podobnie smukłych, ażurowych prześwitów o półkolistych
zamknięciach. Jednak w Lublinie architekt pozbawił je charakterystycznych
żelbetowych krzyży, użytych w Białymstoku. Zamiast tego w górze prześwitów
49
A. Miłobędzki, Oskar Sosnowski jako architekt, [w:] Sztuka i historia, księga pamiątkowa ku
czci Michała Walickiego, Warszawa 1966, s. 197.
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umieścił żelbetowe poziome „żaluzje”, a w dole balustradki z upodobnionymi
do gotyckich maswerków motywami czworoliści. Same wieże mają zupełnie
inny kształt. Lubelska wydaje się o wiele masywniejsza. Jej monumentalna bryła
przypomina nieco formy z malarskich fantazji Sosnowskiego (Erem 1927, Zamarły stadion 1928, Raj utracony 1930). Podobieństwem do kościoła św. Rocha
jest również przesunięcie w stronę prezbiterium wieży, a tym samym dominanty
bryły: w Lublinie wieża usytuowana jest nad skrzyżowaniem naw, w Białymstoku z boku prezbiterium, na wprost jednego z dwóch głównych wejść.
Ogólna dyspozycja bryły kościoła lubelskiego przypomina w swoim bazylikowym schemacie pierwszą realizację sakralną Sosnowskiego – warszawski
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (obecnie św. Jakuba), na którego projekt
Sosnowski wygrał w 1909 roku konkurs. Innym nawiązaniem do tego kościoła
jest zamknięta dwulistnymi łukami płycina mieszcząca okno w ścianie szczytowej prezbiterium kościoła św. Michała. W kościele warszawskim podobny
kształt mają obramienia okien zewnętrznych elewacji nawy głównej i blendy na
zewnątrz absydy. Bliską analogię do szczytów i attyki wieży lubelskiego kościoła
stanowią grzebienie wieńczące ściany w projekcie Sosnowskiego przygotowanym do konkursu na projekt lwowskiego kościoła św. Anny w 1912 roku.
Elementami rzadko występującymi w innych realizacjach Sosnowskiego,
a zastosowanymi w kościele lubelskim są: transept oraz smukły arkadowy portyk
w fasadzie kościoła. Można powiedzieć, że przez trójboczne zamknięcie ramion
transeptu został on optycznie „osłabiony”. Podobnie było w Białymstoku, gdzie
wszystkie zewnętrzne narożniki zostały ścięte.
Sosnowski w projektowaniu przede wszystkim preferował logiczną współzależność formy i konstrukcji; chętnie projektował budynki o gładkich ścianach pozbawionych niemal detalu. Ujawniają one zamiar kształtowania architektury jak
monumentalnej wielowidokowej rzeźby, projektowanej do oglądania z różnych
stron. W większości kościoły projektowane przez Sosnowskiego pozbawione są
fasady, tak charakterystycznej dla okresu historyzmu. W Lublinie jest inaczej,
gdyż kościół posiada wyrazistą fasadę.
W projekcie kościoła św. Michała Archanioła w Lublinie Sosnowski przede
wszystkim unowocześnił konstrukcję, wprowadzając żelbetowe filary przyścienne w bazylikowym wnętrzu, kasetonowy strop w prezbiterium i ramową konstrukcję dachu. Skrzyżowanie nawy i transeptu podkreślał geometryczny witraż,
od góry przysłonięty szklanym, ostrosłupowym daszkiem ukrytym w wieży.
Kościół św. Michała wyróżnia się starannie zaprojektowaną, piękną bryłą
z wieżą w centrum. Detale architektoniczne zastosowane w kościele mają różne
źródła. W samej bryle, zwłaszcza w zastosowaniu czworobocznej wieży wyrastającej ponad skrzyżowanie naw, można dopatrywać się inspiracji gotycką architek-
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Ilustracja 1. Kościół św. Michała
Archanioła w Lublinie,
projekt Oskara Sosnowskiego
(plan kościoła i domu przedpogrzebowego),
1929,
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków, sygn. 2184.

Ilustracja 2. Kościół św. Michała
Archanioła w Lublinie,
projekt Oskara Sosnowskiego
(widok perspektywiczny), 1929,
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków, sygn. 2184.

Ilustracja 3. Kościół św. Michała Archanioła
w Lublinie na karcie okolicznościowej
wydanej z okazji konsekracji świątyni, 1938;
ze zbiorów Janusza Jasińskiego.
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Ilustracje 4-6. Kościół św. Michała Archanioła w Lublinie na fotografiach z lat
pięćdziesiątych; ze zbiorów Janusza Jasińskiego.
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turą angielską (katedra w Canterbury, Salisbury, Lincoln). Czworolistne maswerki
zastosowane w dole wieży, a także we wnętrzach (gdzie występują np. jako balustrada płytkiego obejścia w górze nawy głównej), to także motyw gotycki. Szczyty
i zwieńczenie wieży (attyka) również oparte zostały na zasadzie podziałów gotyckich. Wydaje się nawet, że Sosnowski świadomie nawiązał w nich do miejscowego
gotyku – przede wszystkim do szczytów kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej, dawnego kościoła Brygidek (Wizytek). Lubelski kościół Matki Boskiej Zwycięskiej to
ciekawy przykład syntezy renesansu i gotyku. W kościele św. Michała motywy gotyckie również sąsiadują z renesansowymi. Za te renesansowe uznać można portyk
w fasadzie, prześwity w wieży, okna i portal. Kościół św. Michała może kojarzyć
się z gotykiem czy renesansem, ale może też kojarzyć się z romanizmem. Takie
skojarzenie stylowe wywołują jego gładkie surowe mury, monumentalna, skubizowana bryła, a także zastosowane we wnętrzach półkoliste arkady, masywne filary
międzynawowe oraz płaskie stropy.
Zbliżenie się Sosnowskiego do historii architektury prowadziło przez konserwację zabytków. Niektóre z zapamiętanych podczas tych prac form z pewnością
wykorzystywał potem we własnej twórczości projektowej. Mieszcząca klatkę
schodową na wieżę mała wieżyczka, dostawiona od południowo-wschodniej
strony do dużej wieży, jest bardzo podobna do tej, którą Sosnowski na pewno
widział w Mstowie, gdzie prowadził prace konserwatorskie. W tej małej miejscowości położonej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, o kilkanaście kilometrów
od Częstochowy, znajduje się warowny klasztor Kanoników Laterańskich. Otaczają go XVII-wieczne mury wzmocnione 10 basztami. Jedna z nich (ta z narożnika południowo-zachodniego) jest prawie identyczna, jak ta zastosowana w Lublinie. Tyle tylko, że ta z Mstowa, odwrotnie niż w Lublinie, jest w dole okrągła,
a w górze oktogonalna.
Można dostrzec, że Sosnowski wielokrotnie cytował własne pomysły z wcześniejszych budowli, podobnych analogii bowiem można wskazać jeszcze kilka,
np. w kościele św. Michała na zewnątrz w fasadzie architekt zastosował smukłe
i lekkie filary, złożone jakby z czterech cienkich powiązanych w górze opaską –
kapitelem, a w dole bazą. Podobnie smukłe filary znajdziemy również w innych
jego kościołach, np. w Białymstoku (gdzie są ośmioboczne) czy w Katowicach
(gdzie są wieloboczne i jakby grubo kanelowane). Bardzo podobne były też formy niezrealizowanego w Lublinie domu przedpogrzebowego – do tych, które
można zobaczyć w projektach kościoła Opatrzności Bożej w Warszawie czy
w projektach katedry i seminarium w Katowicach.
Podsumowując, należy stwierdzić, że Sosnowski jak większość współczesnych mu architektów posiadał gruntowną znajomość historii architektury. Jednak formy historyczne nie były dla niego podstawą projektowania, jak dla eklek-
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tyków. Sosnowski motywami historycznymi posługiwał się z umiarkowaniem
i indywidualnie, i to zarówno w koncepcji planu, bryły, jak i detalu. W lubelskim
kościele św. Michała w bardzo udany sposób połączył wątki architektury historycznej z nowoczesnością.

SUMMARY
Oskar Sosnowski (1880-1939) was one of the most outstanding architects active in
Poland in the first half of the 20th century. He was also well-known for his artistic and
scientific achievements and for his organizing work. He was the founder and Head of the
Department of Polish Architecture at Warsaw Technical University’s Faculty of Architecture. His life was connected with Warsaw, where he finished school and then graduated from the Architectural and Construction Faculty at the Polytechnic Institute, started
a family, and worked professionally. From 1906 he took part in architectural competitions. He gained successes (distinctions and awards) in competitions to design the manor
house in at Opinogóra (1908), the Immaculate Conception of Holy Virgin Mary church in
Grójecka street in Warsaw (1909) and the church at Orłów Murowany (1910). Sosnowski’s architectural achievements comprise over 50 items: designs and realizations, and,
additionally, a series of fantasy drawings thematically related to architecture. The overwhelming majority of Sosnowski’s attainments were designs of contemporary churches.
He won particular renown for the design of St. Roch church in Białystok, in which he
drew from historical forms combined with a modern, reinforced concrete structure. Sosnowski designed a total of 17 churches.
One of them, still without a reliable monograph, is St. Michael the Archangel church
in Lublin. Efforts to have the church built began in 1900. The Ministry of Internal Affairs
issued its consent in 1906. However, first construction work began almost 30 years later.
Previously, it was held back by the outbreak of World War I, disputes over the location
of the church, and by the lack of sufficient funds. Meanwhile, the concept of the shape of
the planned church also changed. The initial intention was that its form should resemble
the appearance of Lublin’s former parish church, the Gothic St. Michael’s church pulled
down in 1856 because it was in ruin. Finally, a decision was made to choose the modernist
church designed by Sosnowski. Its construction begun in 1930 lasted until 1946, while
interior decoration works were also carried out in the subsequent years.
The St. Michael the Archangel church is a monumental brick and ferroconcrete structure, the main elements of its mass are: the bulk of the three-aisle basilica, the transept
with distinctly protruding lateral arms, the presbytery as high as the central nave, and
the four-sided bell tower over the intersection of the aisles. In the bulk and decorations
of the St. Michael the Archangel church many historicizing elements and borrowings
from Sosnowski’s earlier architectural works can be distinguished. The whole should be
seen as a highly successful combination of the motifs of historicizing architecture with
modernity.

