
Kościół św. Jakuba  
Apostoła w Abramowicach

Nie tylko w Śródmieściu Lublina możemy 
podziwiać interesujące zabytki architektu-
ry. Także w dawnych odrębnych wsiach, dzi-
siejszych dzielnicach Lublina, zachowały się 
interesujące ślady przeszłości. Przykładem 
takim jest parafialny kościół pw. św. Jakuba 
Apostała w dawnych Abramowicach Kościel-
nych, niesłusznie określany czasem jako ko-
sciół w Głusku.

Parafia w Abramowicach wzmiankowana jest 
po raz pierwszy w 1398 roku, kiedy to dziedzic 
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wsi, Sieciech, nadał nowo zbudowanemu kościoło-
wi Św. Trójcy, Najświętszej Marii Panny i św. Jaku-
ba trzy wolne niezasiedlone łany gruntu. W skład 
parafii w średniowieczu wchodziły także sąsiednie 
wsie: Dominów, Skrzynice, Śmiłów (obecny Ćmi-
łów) oraz Wilczopole. Po lokacji miasteczka Głuska 
w 1687 roku, także Głusk wszedł do parafii abra-
mowickiej.

Abramowickie kościoły od średniowiecza były 
drewniane. Zachowany do dziś kościół murowany 
powstał w l. 1786-1790 z inicjatywy ks. Wincentego 
Jezierskiego, kanonika chełmskiego, oficjała lubel-
skiego. Konsekrował kościół w 1796 roku bp chełm- 
ski (później lubelski) Wojciech Skarszewski. Koś-
ciół rozbudowano wg projektu znanego warszaw-
skiego architekta Stefana Szyllera w 1906 roku. 

1. WIDOK NA NEOGOTYcKą DZWONNIcę  
I KOScIÓł OD STRONY Ul. GłUSKIEJ.

2. PlEBANIA Z POcZ. XVIII WIEKU Z MONUMEN-
TAlNYM PORTYKIEM KOlUMNOWYM.

3. KOŚcIÓł PW. ŚW. JAKUBA APOSTOłA  W ABRA-
MOWIcAch – PÓźNOBAROKOWA fASADA Z fIGU-
RAMI ŚW. PIOTRA I ŚW. JAKUBA APOSTOłA

4. WIDOK NA KOŚcIÓł OD ZAchODU, WIDOcZNA 
NEORENESANSOWA cZęŚĆ KOScIOłA DOBUDO-
WANA W 1906 ROKU WG PROJEKTU STEfANA 
SZYllERA.

Z XVIII stulecia pochodzi nawa kościoła w systemie 
ściennofilarowym – z wysokimi wnękami-kaplicami po bo-
kach nawy i kaplicami transeptowymi (tworzącymi pozor-
ną nawę poprzeczną – transept) oraz prezbiterium dosta-
wionym w 1906 roku. Osiemnastowieczny korpus nawowy 
utrzymany jest w stylistyce architektury późnobarokowej, 
zaś dobudowane w pocz. XX w. części kościoła reprezentu-
ją harmonijne formy wzorowane na architekturze włoskie-
go renesansu.

Wnętrze kościoła ozdobił w 1926 roku polichromią  
o motywach secesyjnych malarz celestyn Miklasiński. Po-
nad chórem muzycznym za organami pozostały zachowa-
ne częściowo późnobarokowe dekoracje z k. XVIII wieku,  
z wizerunkiem św. cecylii.

Przed fasadą kościoła wznosi się charakterystyczna 
neogotycka brama-dzwonica oraz kostnica w narożniku 
cmentaza kościelnego, które powstały ok. 1890 roku. 

Zespół kościelny w Abramowicach dopełnia jeszcze je-
den cenny zabytek: późnobarokowa efektowna plebania  
z 1728 roku, z monumentalnym sześciokolumnowym por-
tykiem.

Od niedawna kościół znajduje się na tzw. Drodze  
Św. Jakuba – szlaku pielgrzymkowym (i zarazem w pew-
nym sensie turystycznym) prowadzącym z różnych miejsc 
Europy do Santiago de compostela.
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