
  W 2006 r. oddano do użytku gmach Collegium 
Norwidianum przy Al. Racławickich, rok później, 
4 czerwca został odsłonięty przed wejściem 
pomnik Cypriana Norwida autorstwa Gusta-
wa Zemły. W maju 2008 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL 
(od 1 września 2016 r. Muzeum KUL) mające na 
celucelu zachowanie pamiątek związanych z historią 
uczelni od momentu założenia w 1918 r., po 
czasy współczesne oraz stworzenia miejsca, 
gdzie upowszechniana będzie wiedza na temat 
uczelni, jej misji, aktualnej działalności oraz 
znaczenia w historii Polski. 

 Uniwersytet stale powiększa swoją bazę loka-
lową i rozwija się, czego dowodem jest oddany  
do użytku w 2015 r. nowy kompleks dobudowany 
do Collegium Jana Pawła II, budynek Centrum 
Transferu Wiedzy KUL.

 

  Po zakończeniu stanu wo-
jennego w 1983 r. podjęto 
budowę wielu ważnych o- 
biektów, takich jak: 11-kon- 
dygnacyjny budynek Colle-
gium Jana Pawła II (arch. 
Stanisław Fijałkowski) dla 
celów naukowo-dydaktycz-
nych i administracyjnych, 
stołówkę akademicką oraz 
inne obiekty w różnych punk-
tach miasta.
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  W 1939 r. Niemcy wkroczyli do Lublina i za-
adoptowali gmach KUL na szpital wojskowy. 
Rozpoczęli rabunek i niszczenie dorobku uczel-
ni. Okupanci masowo aresztowali, więzili oraz 
przymusowo wywozili na roboty i do obozów 
koncentracyjnych profesorów i studentów. Kilka-
dziesiąt osób związanych z uniwersytetem zo
stało rozstrzelanych, co upamiętnia tablica na 
fasadzie  kościoła akademickiego. 

 Mimo tych represji, z inicjatywy ks. Antoniego 
Szymańskiego prowadzono tajne nauczanie, 
którym kierował aż do swojej śmierci w 1942 r.

   Po I wojnie światowej  gmachy po Koszarach 
Świętokrzyskich, w których znajdował się wów-
czas szpital zakaźny, przeszły w posiadanie Uni-
wersytetu Lubelskiego. Pomysłodawcą stworze-
nia uczelni był ks. Idzi Radziszewski, rektor Aka-
demii Duchowej w Petersburgu, a następnie 
nowo powołanej Alma Mater Lubliniensis. Zaist
niała wówczas potrzeba renowacji i przebudowy 
budynków w celu przystosowania ich na potrze-
by uczelni. Zadanie to powierzono w 1921 r. pro-
fesorowi Uniwersytetu Warszawskiego, architek-
towi Marianowi Ludwikowi Lalewiczowi.
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1. Kościół Akademicki
2. Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL
3. Dziedziniec
4. Gmach Główny
5. Collegium Norwidianum5. Collegium Norwidianum
6. Collegium Ioannis Pauli II
7. Centrum Transferu Wiedzy
8. Konwikt Ksieży Studentów
9. Stołówka Studencka
10. Mensa Academica

Materiały KUL

  Przypuszczalnie monumentalny budynek pełnił 
kilka funkcji: koszarową, siedziby urzędów woj-
skowych i cywilnych związanych z administrowa-
nym terenem oraz szpitala wojskowego. Au-
striackie koszary nazwano Świętokrzyskimi od 
nazwy kościoła św. Krzyża, który także zaadap-
towano wówczas na cele wojskowe. Od 1809 r., 
koszary przejęło w posiadanie wojsko Księstwa 
Warszawskiego, a w późniejszym okresie armia 
carska, do wybuchu I wojny światowej. Na prze-
łomie lat 20. i 30. XIX w. stacjonujący w kosza-
rach pułk piechoty wojska polskiego, dobudował 
skrzydło północne, które utworzyło zamkniętą 
formę dziedzińca. Prawdopodobnie w 1832 r. Ro
sjanie zamurowali arkady pawilonu zachodniego 
i wschodniego oraz wykończyli część frontową.

  Gmach Główny Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego stanowił jedyną dydaktyczną siedzibę 
uczelni do lat 90. XX w. Jest to budynek o nie-
zwykle bogatej i zawiłej historii, w trakcie której 
był wielokrotnie przebudowywany, czego efek-
tem jest jego obecny, monumentalny charakter. 
Dzieje zabudowy terenu, gdzie znajduje się 
współcześnie uniwersytet, rozpoczyna drewnia-
ny kościół pw. św. Krzyża, którego istnienie po-
twierdzają zapisy z dokumentów z 1511 r. Świą-
tynia znajdowała się przy trakcie krakowskim, 
poza murami miasta, blisko szubienicy. W XVII w. 
kościół został przebudowany na murowany i zys- 
kał prawdopodobnie szatę w stylu tzw. renesan
su lubelskiego.

 W 1697 r. w mieście osiadła gałąź reformi-
stycznego ruchu dominikanów obserwantów zwa- 
na bertrandystami. Od 1710 r. wznoszono budy-
nek klasztorny zlokalizowany w pobliżu świątyni 
św. Krzyża. Założenie od północy i wschodu ota-
czał ogród, a od strony kościoła cmentarz, póź-
niej zniwelowany

 Sam klasztor był budowlą z cegły, częściowo 
otynkowaną, o trzech zestawionych pawilonach 
jednopiętrowych, posiadającą wewnętrzny wiry-
darz. Zabudowę klasztoru lubelskich dominika- 
nów obserwantów charakteryzowała prostota, 
skromność i funkcjonalność, zgodna z regułą 
zakonu.
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