
 Dawne wyposażenie kościoła nie zostało zacho-
wane. W zaistniałej sytuacji M. Lalewicz podczas 
przebudowy budynku zaprojektował także, na ży-
czenie władz uczelni, nowy, neobarokizujący, 
kompleksowy wystrój. Założenia architekta zostały 
jednak zrealizowane w niewielkiej części, a prace 
przerwał wybuch II wojny światowej.

  W 1962 r. wybitny, polski artysta, posiadający 
doświadczenie w aranżacjach sakralnych, Jerzy 
Nowosielski stworzył projekt polichromii dla ko-
ścioła akademickiego. Bezkompromisowa reali-
zacja Nowosielskiego, zakładająca bizantyzujące 
malatury, nie została zaakcentowana przez 
władze uczelni, przez co nie zrealizowano jej. 

 Obecne wnętrze kościoła jest dwunawowe z pół-
nocną emporą (wspartą na trzech arkadach) i chó- 
rem, gdzie umieszczone są organy. Nawa główna 
przykryta została sklepieniem kolebkowym z lu-
netami i opatrzona elementami architektonicznymi 
w postaci lizen oraz gzymsu wieńczącego. Węższa 
od nawy głównej, nawa boczna, posiada po cztery 
okna na każdej kondygnacji, wychodzące na 
dawny, mały dziedziniec klasztorny. Ściany 
nawy głównej dekoruje polichromia ilustrująca 
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Na obrazie Filipa Dąbka Wjazd generała Zającz-
ka do Lublina z 1826 r. ukazany jest jako budow-
la nakryta dwuspadowym dachem, z wyodręb-
nionym niższym półkolistym prezbiterium

 Po I wojnie światowej tzw. Koszary Świętokrzy-
skie przeszły w posiadanie Uniwersytetu Lubel-
skiego. Kościołowi św. Krzyża przywrócono 
funkcję sakralną, a teren wokół i samo jego wnę-
trze, uporządkowano. W okresie tym zaistniała 
potrzeba przebudowy kościoła, którą powierzo-
no Marianowi Lalewiczowi. Prace nad realizacją 
projektu architekta rozpoczęły się jednak dopie-
ro w 1934 r.

 W wizytacji odnotowano również konieczność 
udzielania przez wikariuszy sakramentów ska-
zańcom i odprowadzania ich na miejsce egzeku-
cji. Komentarz ten miał prawdopodobnie zwią-
zek z szubienicą miejską, która umiejscowiona 
była w bliskiej odległości, na północny-zachód 
od kościoła św. Krzyża.

 Mimo dobrego stanu świątyni drewnianej, 
w latach 1603-1623 zastąpiono ją kościołem mu-
rowanym, ufundowanym przez mieszczan lubel-
skich i władze miasta. Fundatorzy chcieli mieć 
prawo do patronatu nad kościołem i sprzeciwiali 
się, by wyłączna opieka przypadła wikariuszom 
kolegiaty. Argumentowali to faktem, iż grunt pod 
pierwotną świątynię odkupili od sióstr brygidek 
oraz włożyli znaczny wkład we wzniesienie 
nowej budowli.
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