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Wszystkie cytaty pochodzą z wypowiedzi mieszkańców Kalinowszczyzny zebranych w trakcie 
realizacji procesu planowania partycypacyjnego Słomianego Rynku oraz tworzenia Mapy Senty-
mentalnej.
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W 1787 r. starosta lubelski Michał Mniszech, za zgodą króla Stanisława Augusta  
Poniatowskiego, ustanowił na Słomianym Rynku przywilej na targi i jarmarki.                          
W 1925 r. magistrat miasta Lublin postanowił utworzyć targowisko miejskie, na którym 
można było handlować już nie tylko końmi, ale także bydłem i trzodą chlewną. Miesz-
kańcy wspominają już tylko targ, gdzie można było kupić słomę do sienników oraz 
produkty spożywcze, tj. sery, mleko, jaja, drób, ziemniaki. Na Słomiany Rynek przyjeż-
dżali gospodarze z okolic Jakubowic, Wólki czy nawet z Piask. Targ funkcjonował co 
czwartek, a na co dzień sprzedawano swoje produkty rolne wzdłuż ulicy. Po zaplanowa-
niu parku i tam handel powoli zaczął  zanikać.

TARG

Park na oczach mieszkańców piękniał, a potem niszczał. Powstał na terenie placu 
targowego w latach 50. według projektu Gerarda Ciołka (znany architekt ogrodów). 
Dużo w nim było drzew, krzewów i kolorowych  roślin na klombach. Na ławeczkach 
można było odpocząć, dzieci bawiły się wśród zieleni lub na placu zabaw, starsze 
osoby grały w karty przy stolikach. Można też było potańczyć na podeście pomiędzy 
drzewami czy też obejrzeć film w plenerze. Z czasem park podupadał. Mieszkańcy 
postarali się o nowy plac zabaw i skwerek. Obecnie w ciepłych miesiącach odbywają 
się na nim akcje animacyjne czy wydarzenia związane z kulturą Słowian. Park jednak 
zasługuje na to, żeby stać się perełką Kalinowszczyny, jego zieleń jest bardzo ważna 
dla okolicznych mieszkańców. Teren parku wymaga rewitalizacji, stworzenia spójnej 
przestrzeni. Najważniejsze jednak, żeby pozostał zielonym miejscem spotkań osób     
w różnym wieku i z różnych części Lublina. To tutaj może na nowo wybrzmieć historia 
Kaliowszczyny.

Rondo było wkoło i klomby. Były schody, alejka taka główna. A na górze był kwadrat. Środ-
kowa alejka. W dole był plac zabaw – drabinki, huśtawki. A obok górki podłoga stała, a na 
końcu krzaki rosły. Górka, schodeczki i żywopłoty różne. Meandry szły i w każdym ławeczka 
stała. Od schodów szła na ukos droga, obok latarni i klombu. I od schodków szła droga. 
Cztery drogi były. Murowane były stoliki i grali w szachy. I chodnik oddzielał. Na górze też 
zieleni było mnóstwo. Tam dalej stały domy. Zaraz za domkiem kończył się park. Żywopłot, 
to były bzy, jarzębina. Naokoło szedł żywopłot. Odgradzało to od jezdni. 

PARK

Słomiany Rynek jest miejscem spotkań i zabaw również dla dzieci. Dawniej, jeszcze 
przed wojną, dziećmi opiekowały się animatorki zabaw. Do ulubionych należał teatrzyk 
plenerowy oraz zabawa w „skorupki i paciorki”. Grano też w siatkówkę. Miejsce to 
nadal jest bardzo lubiane przez mieszkańców. Plac zabaw, stworzony dzięki uporowi 
lokalnej społeczności, wyposażony jest w najpopularniejsze wśród maluchów sprzęty   
i kilka ławek dla opiekunów. Z nowości wskazywana jest ciesząca się dużą popularno-
ścią ścianka do wspinaczki. 

Były zabawy w klasy. Starsze dzieci to przed naszym domem grały w siatkówkę. Zakładało 
się siatkę. Elektryfikacja była, światło mieliśmy na ulicy. Latarnie były. Więc od latarni do 
brzozy przed naszym domem zakładali chłopcy siatkę. Starsza młodzież grała w siatkówkę. 
Dziewczynki lalki miały. I mieliśmy jeszcze taką zabawę w skorupki i paciorki. Był dołek. 
Grało się na jezdni, samochodów nie było, jeździły furmanki, ale to raz na jakiś czas do 
majątku. Był dołek i obstawiało się, ile jakiś koralik był wart i trzeba było od pstryknięcia 
do tego dołka wprowadzić. Była taka sama zabawa w skorupki, takie ładne skorupki z jakiś 
serwisów i naczyń. Musiało być ładne, nie białe. Białe nic nie było warte, tylko na przykład 
różyczka, kwiatek, jakiś pajączek.

MIEJSCE ZABAW

Ulica Towarowa jest ważną częścią Słomianego Rynku. Mieszkańcy wspominają, jak 
kiedyś za ich oknami płynęła rzeka, a dzieci do szkoły szły po kamieniach. Przed II 
wojną światową przy rzece stała również bożnica. To przy Towarowej rozwijał się prze-
mysł skórzany, czyli funkcjonowały garbarnie. Wspominano również przychodnię 
zdrowia w miejscu, gdzie teraz znajduje się filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Mieszkańcy pielęgnują więzi sąsiedzkie, spotykając się na placu zabaw czy w swoich 
przydomowych zakątkach. Z chęcią jednak, tak jak kiedyś, wyszliby do parku, żeby 
tam, na nowych ławkach w niecce, wśród zieleni odpocząć i porozmawiać. Mieszkańcy 
Towarowej jednego nie lubią – kiedy za szybko jedzie samochód po ulicy lub kiedy       
w niedzielę, w czasie giełdy, parkowane są auta pod ich oknami.

Pod bramą wszystko się działo. Moja teściowa czy inne sąsiadki wszystkie siedziały, na 
drutach robiły. Tu, pod bramą siedziały na stołkach. Nawet jak chłopaki szły, to nie szły tą 
bramą. Tam kamienicy nie było, to tamtędy szli. Bo się bały, że ich obmawiają.

ULICA TOWAROWA

Dominująca nad Słomianym Rynkiem bryła kościoła znana jest mieszkańcom Kalinow-
szczyzny i całego miasta. Kościół powstał w latach 1646–1698 na potrzeby zakonu 
augustianów. Naruszały go nieraz pożary, wojny i powstania, a pod koniec XIX w. 
wojska carskie stacjonowały w kościele i zabudowaniach zakonnych. Nieopodal kościo-
ła funkcjonuje cmentarz, obecnie już na prawach zabytku, który został utworzony     
na gruntach przekazanych przez Antoninę Koryznową, znaną społeczniczkę                         
z Kalinowszczyzny. Na cmentarzu spoczywa wielu mieszkańców okolicy, także rodzina 
Antoniny.

Kościół św. Agnieszki, to mi babcia opowiadała, przez mieszczan był wybudowany. Tam nie 
było parafii, tam sprowadzili augustianów z Krasnegostawu i tam był klasztor. I po kasacji, 
jak polikwidowali po powstaniu styczniowym wszystkie zakony, ten kościół bardzo 
podupadł. Popadał w ruinę. Babcia moja pamiętała, że dach był tak dziurawy, że snopkiem 
był zapchany, żeby się nie lało do kościoła. I cała parafia to była u św. Mikołaja na Czwart-
ku. To była parafia dla Kalinowszczyzny. Od kiedy tu jest parafia, nie pamiętam. Potem             
i cmentarz został tu założony. 

KOŚCIÓŁ ŚW. AGNIESZKI

Śmietana była w glinianych garnkach, śmietana była okryta lnianą szmatką i pod tą lnianą 
szmatką był kożuch. To była ta cała śmietana zebrana. To był niesamowity smak, to nie ten 
śmietany, co się kupuje. Nie pamiętam, żeby gospodarz przywiózł kwaśną śmietanę, żeby 
była nieświeża. Jajka przywozili w koszach takich plecionych, to były takie okrągłe kosze. 
Jajka były przełożone w sieczce. Jajka tak wybierały te gospodynie z tej sieczki. To było ze 
zboża, z łodyg, to, co zostaje z sieczkarni. Były też osełki masła sprzedawane i te osełki były 
zawijane w liście chrzanowe. Świeże były, bo liść chrzanowy trzymał wilgoć. Ja do dzisiaj 
widzę, jak te osełki były odwijane z tych liści chrzanowych.

Na przełomie XIX i XX w. na Kalinowszczyźnie powstały garbarnie M.B. Silbersteina, 
P. i R. Brikmanna i S. Ajchenbauma. Po wojnie je upaństwowiono, łącząc w Lubelskie 
Zakłady Garbarskie. Obecnie została na Towarowej tylko jedna garbarnia, ale 
nieczynna i zaniedbana. Tajemnicza budowla przyciąga entuzjastów architektury prze-
mysłowej.

Tu było bardzo dużo budynków; tu, gdzie Kaliowszczyzna, był zjazd do garbarni. Tam dalej 
to były normalnie czynszowe domy. Tylko ulica Towarowa. To była chyba garbarnia Brikman-
na, a druga Silbersteina.

GARBARNIA

Budynek piekarni nadal stoi przy szkole na ulicy Kalinowszczyzna. Choć teraz nie 
wypieka się tu chleba, to wszyscy mieszkańcy wskazują to miejsce jako ważne dla 
Starej Kalinowszyzny. We wspomnieniach z dziecięcych lat kojarzy się on z niepowta-
rzalnym zapachem świeżego pieczywa i porannych wypraw po zakupy.

Zapach świeżego chleba z piekarni, ten zapach się ciągnął przez całą Kalinowszczyznę, jak 
wiatr wiał z tamtej strony. To była piekarnia Ziębów. (...) Te bochenki były takie kilogramo-
we mniej więcej, chrupiące. Jak się szło tutaj po ten chleb gorący, to już jedna trzecia była 
zjedzona po drodze. (...) To jest takie wspomnienie z dzieciństwa, ten zapach chleba. (...) 
Albo na drugą stronę właśnie się szło do sklepu z bańką, do jednej mleko z konwi, śmietana 
z konwi takiej mniejszej. 

 PIEKARNIA

Kirkut w Lublinie, jeden z najstarszych w Polsce, powstał na terenach wzgórza Grodzi-
sko w XVI w. Jako cmentarz funkcjonował do 1829 roku. Stanowi miejsce pochówku 
m.in. Jakuba Izaaka Horowica – charyzmatycznego chasyda zwanego Widzącym             
z Lublina.  W czasach II wojny światowej kirkut był miejscem egzekucji Żydów i Pola-
ków, więźniów zamku lubelskiego. Cmentarz stanowi ważne miejsce dla mieszkańców 
ze względu na jego historię, jak również aurę tajemnicy podyktowaną brakiem 
swobodnego dostępu.

KIRKUT

Magiczne miejsce czasów dzieciństwa. Cukierki, landrynki, drożdżówki... Obowiązkowy 
punkt na trasie powrotów ze szkoły, obiekt tęsknych spojrzeń przez wystawową szybę. 
Oprócz słodyczy serwowano też wodę sodową i inne napoje, podobno także piwo. Praw-
dodobnie na Starej Kalinowszczyźnie była też druga sodówka na początku ulicy Towa-
rowej.

A z przodu była sodówka, czyli oranżada, lemoniada, cukierki, guma do żucia, tego typu 
rzeczy (...) woda sodowa w tych takich syfonach szklanych, tam się wymieniało. Te oranża-
dówki takie charakterystyczne.

 SODÓWKA

Stojąc na moście na Bystrzycy i patrząc w górę dawnej ulicy Wiejskiej (obecnie aleja 
Władysława Andersa), można było dostrzec na wzgórzu wśród drzew dworek państwa 
Koryznów. Ród Koryznów szanowany był za swoją postawę patriotyczną oraz dobro-
czynność. Antonina Koryznowa była ważną dla lokalnej społeczności osobą – utworzy-
ła ochronkę dla dzieci, dbała o starszych ludzi, nauczycielki, przekazała ziemie pod 
cmentarz. Choć na Kalinie nazwano ulicę nazwiskiem Koryznowej, to jednak nie 
poświęcono jej Antoninie. Czy kiedyś powstanie ulica dla upamiętnienia tej ważnej dla 
Kalinowszczyzny osoby? Mieszkańcy często wspominają też dworek Grafa i jego 
piękne ogrody. Natomiast ostatnie znaleziska archeologiczne przy ulicy Towarowej 
przypuszczalnie są pozostałościami majątku Firlejów. Jeszcze jedno miejsce ma duże 
znaczenie dla Kalinowszczyzny – przeniesiony z okolic ul. Łęczyńskiej dworek – obec-
nie Muzeum Biograficzne Wincentego Pola.

A na górze stał dworek Koryznów. Dworek był tak – wjeżdża się w ulicę Andersa, po prawej 
stronie jest ulica Zawilcowa. Ten domek, co był zarząd ogródków działkowych i na górce jest 
takie wzniesienie, i tam były piękne lipy, i między tymi lipami stał ten dworek Koryznów. 
Całe pola, co zajęte są przez Spółdzielnię „Motor” [Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa – 
przyp. red.], to był majątek Koryznów. Ich sparcelowali no i część dali tym, którzy mieszkali 
– fornalom.

 MAJĄTEK KORYZNÓW

Każdy lublinianin zapewne choć raz w życiu trafił na działającą od ponad 20 lat 
niedzielną giełdę na stadionie przy ulicy Kresowej. Tanie tekstylia ściągają mieszkań-
ców miasta i okolic. Dla klientów targowisko to ciekawy folklor i miejsce tanich zaku-
pów, jednak dla mieszkańców Starej Kalinowszczyzny niedzielne giełdy oznaczają 
hałas, piracko zaparkowane samochody i tony śmieci. Czasem pojazdy stoją tak, że nie 
da się wyjść z kamienic. Może czas na zmianę lokalizacji giełdy?

My mamy w niedzielę tutaj giełdę i każdy jedzie; gdzie może, tam staje. W niedzielę cała 
Kalina jest zawalona. My mamy całą ulicę zawaloną samochodami. Oprócz tych z kamienic, 
obcymi mamy zawalone. I wyjeżdżają, gdzie popadnie. Tu kiedyś to nie wolno było, trawa 
była do samego parku i nie wolno, żeby samochód stał. A teraz nic nikogo nie obchodzi.

GIEŁDA

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza powstała w 1918 roku. Starsze 
pokolenie uczęszczało do budynku szkoły przy ul. Tatarskiej 6, w którego skrzydło     
w czasie wojny, uderzyła bomba. Budynek był za mały dla dzieci, dlatego prowadzono 
lekcje w różnych częściach ulicy Kalinowszczyzna (w pomieszczeniach kamienicy po 
dawnej aptece, w salce parafialnej kościoła św. Agnieszki, w kościele salezjanów).       
W roku 1956 szkoła otrzymała nowy budynek przy ulicy Kalinowszczyzna 70. Cieka-
wostką jest to, że w jego murach mieści się schron. Dzieci i młodzież cieszą się               
z nowego boiska oraz placu zabaw. Za rok szkoła będzie świętować stulecie istnienia. 
Wychowało się w niej wiele pokoleń nie tylko mieszkańców Kaliny. Niektórzy pamięta-
ją, że na Tatarskiej, obok szkoły, było również przedszkole.

Mój ojciec chodził do dziesiątki. Myśmy chodzili do dziesiątki, dzieci do dziesiątki i wnuczka 
do dziesiątki. Przeniesiona szkoła, ale to taka ciągłość.

Wylało tak strasznie, tyle było wody i takie były roztopy, że prawie pod Kalinowszczyznę 
woda podeszła. W tych takich płytszych miejscach Tatarska była częściowo zalana i most był 
tak nisko, że woda się przelewała wierzchem. I zalało przedszkole. I nie wróciliśmy już.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

Młyn Kraussego (1880 r.) należał do ważniejszych miejsc przemysłowego Lublina, 
wypełniały go nowoczesne maszyny, docierała bocznica kolejowa od strony ul. Łęczyń-
skiej. Powstał na miejscu dawnej papierni, na spiętrzeniu wód. Jego nazwa tożsama 
była z wysoką jakością. W czasie II wojny światowej Edward Krausse przekazywał 
mąkę Antoninie Grygowej, która piekła potajemnie chleb dla więźniów z Majdanka 
oraz dla ruchu oporu. Na starych zdjęciach widać, jak młyn otoczony jest wodami 
trzech rzek: Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. Dziś nie możemy tego zobaczyć. Po 
wielkiej powodzi w 1964 roku władze Lublina uregulowały bieg Bystrzycy, a Czechów-
kę „schowano” pod ziemię; młyn przełączono na napęd elektryczny. Wkrótce też został 
on odcięty od Kalinowszczyzny dwoma pasami trasy W-Z. W ten sposób dzieciaki            
i młodzież z okolicy straciły swoje ulubione miejsce kąpieli (tylko dla odważnych!)             
i zabaw. Obecnie zabudowania młynu stoją puste, choć jeszcze niedawno służyły zakła-
dowi Lubella.

A dalej zobaczycie młyn Krauzego. Myśmy wózeczkiem jeździli po mąkę. W bańkę braliśmy, 
to zawsze była tańsza ta mąka. I dobra to była mąka.

MŁYN KRAUSSEGO (KRAUZEGO)

8

Śladami po dawnych ujęciach wody na terenie Kalinowszczyny są: zabytkowy zdrój na 
Słomianym Rynku oraz studnia przy kościele św. Agnieszki. Zdrój powstał w miejscu 
dawnej studni. Mieszkańcy za opłatą mogli nabrać wody do wiadra. Kran odkręcał 
pracownik pracujący w zdroju. Mieszkańcy korzystali także z okolicznych źródeł i ze 
swoich przydomowych studni. Ścieki (także te z licznych garbarni) odprowadzano 
rynsztokami do  pobliskich rzek. Spacerując po Starej Kalinie, warto poszukać 
mozaikowych „Znaków wodnych” zrobionych przez Społeczną Pracownię Mozaiki. 
Przypominają one również o biegu dawnej rzeki Muchawiec. Obecnie zdrój odstrasza 
zapachem, śmieciami i zrujnowanym wyglądem. Mieszkańcy chcieliby, żeby znów 
zachwycał. Ciekawe, jak dziś smakowałaby stamtąd woda…

Jak funkcjonował ten zdrój – przychodzili mieszkańcy z wiadrami. Siedział tam ktoś               
w środku. Okienko było, ale tam była szufladka. Tą szufladkę wysuwał ten ktoś, kto obsłu-
giwał ten kran. Rzucało się tam pieniążka, on wciągał to, wyjmował pieniążek. Sprawdzał, 
czy to jest, ile potrzeba. I wtedy odkręcał. Przed budynkiem była to taka normalna rura, 
podstawiało się pod tą rurkę wiadro i wtedy wodę się brało i szło się do domu. 

To tutaj były źródła. I to właśnie stąd wodę braliśmy. 

 UJĘCIA WODY

14

Wszyscy w Lublinie znają most im. Mariana Lutosławskiego, Most Kultury, ale mało kto 
wie, że Lutosławski rok wcześniej (1908) zbudował także żelbetowy most na przedłu-
żeniu ulicy Kalinowszczyzna w kierunku ulicy Turystycznej. Obecnie most jest wyłączo-
ny z ruchu, służy rowerzystom i pieszym. Kiedyś odgrywał bardzo dużą rolę. Powstał        
w miejscu historycznej przeprawy przez Bystrzycę, na szlaku na Ruś. Współcześnie, 
przed powstaniem Trasy W-Z, wiódł przez niego cały ruch miejski jadący do olbrzy-
mich zakładów FSC (Fabryka Samochodów Ciężarowych) i dzielnicy Tatary. Po drugiej 
stronie mostu niszczeje tzw. Czerwona Karczma, zwana inaczej Budzyń – miejsce           
z długą historią. Mieszkańcy wspominają też, że piesi nie czuli się na moście bezpiecz-
ni, a to ze względu na niebezpieczny zakręt, z którym nie wszyscy kierowcy sobie  
radzili.

Ludzie ze strachem przelatywali na drugą stronę, bo tam przejeżdżały samochody ciężarowe 
czy autobusy duże, to wszystko się tutaj pchało i na tym zakręcie czasem ktoś się nie wyro-
bił…

MOST LUTOSŁAWSKIEGO

5

Ulica Kalinowszczyzna to oś starej części tej dzielnicy. Dziś często traktuje się ją jako 
jedność, ale we wspomnieniach mieszkańców ulica i przyległe do niej domy dzieliły się 
na co najmniej dwa obszary: pierwszą i drugą Kalinę. Która była pierwsza? To zależało 
od tego, gdzie się mieszkało. Miejscem łączącym była ulica Tatarska – tam dzieci          
z obu części ulicy spotykały się w przedszkolu i szkole. Ulica Kalinowszczyzna powsta-
ła w miejscu traktu prowadzącego z Lublina w kierunku Rusi i Litwy. Choć jej przebieg 
był kiedyś w okolicach Kirkutu nieco inny, to jednak w większości obecnego biegu 
droga ta pamięta wiele wieków historii, przejazdy wojsk i królów, autobusy jeżdżące 
już przed wojną z miasta do rzeźni, ciężkie samochody kursujące do FSC, codzienność 
mieszkańców, podróżnych, ale i ostatnią drogę wielu Żydów prowadzonych tędy do 
bocznicy kolejowej na ulicy Turystycznej, skąd byli transportowani do obozów zagłady. 
Ulica Kalinowszczyzna to też tradycja handlowa, począwszy od Słomianego Rynku 
poprzez liczne, małe i większe, punkty usługowe, przemysłowe, handlowe, np.              
w kamienicy Rządów. Jest tu także Dom Pomocy Społecznej „Kalina”. Warto pamiętać 
o jego podopiecznych, tworząc możliwości spotkań z mieszkańcami dzielnicy Kalinow-
szczyzna.

Pamiętam, że ciągnęli asfalt z tej strony i od strony salezjanów, od tamtej Kaliny, i im się coś 
nie zgrało i jeden asfalt położyli na drugim i przed naszym domem był taki próg. To była 
tragedia, bo dom się trząsł przy każdej ciężarówce.

Tam były domki, ogrody, a tu były kamienice. Tu była największa kamienica. Tu, gdzie teraz 
stoi nowy budynek, to był największy budynek na Kalinowszczyźnie, to była własność 
państwa Rządów. Mieli sklep. Państwo Rządowie mieli kamienicę wysoką, wynajmowali 
mieszkania, ale również na dole był sklep przemysłowy, mówili kiedyś, że to były artykuły 
łokciowe, czyli tekstylia. Była tam i masarnia. Kolejna masarnia była też państwa Żmudz-
kich, obecnie pomiędzy szkołą a DPS-em. 

 ULICA KALINOWSZCZYZNA
Szanowi Państwo

Projekt został zrealizowany przez Lubelską Grupę Badawczą oraz Fundację Teren Otwarty                
w składzie: Agnieszka Duda-Jastrzębska, Artur Duszyk, Michał Fronk, Iwona Mariańska-Księżniak, 
Magdalena Matejek, Marta Nazaruk-Napora, Paulina Paga, Agata Will, Magda Zaworska, Wojciech 
Zirebiec.

Konsultacje merytoryczne: Jan Kamiński, Tomasz Kamiński, Wiesława Kłębukowska. 

Więcej informacji o realizowanym projekcie:
www.słomianyrynek.pl

Mapa Sentymentalna Lublin
Słomiany Rynek

Historia Kalinowszczyzny interesuje zarówno mieszkańców tej dzielnicy, jak i pozostałych 
lublinian. Fascynują zabytki, legendy, miejsca pamięci, ale też codzienne wspomnienia. O ile 
łatwo jest dotrzeć do historii miasta, która rozgrywała się na tym terenie, o tyle trudniej 
poznać życie codzienne ludzi z minionych lat, a tym bardziej wieków: gdzie mieszkańcy się 
spotykali, co i gdzie kupowali, jak pracowali, jak miejsca historyczne funkcjonują obecnie? 
Na te pytania odpowiadamy tworząc Mapę Sentymentalną. Staramy się odszukać skrawki 
przeszłości ukryte w przestrzeni obecnych dzielnic i w pamięci mieszkańców; dowiedzieć się, 
które miejsca są najważniejsze, odwiedzane, ukochane przez lokalne społeczności, poszukać 
też nowych. Pokazujemy przestrzeń dzielnicy widzianą oczami starszych i młodszych. 
Obecnie Słomiany Rynek to obszar parku i okolica ulicy Kalinowszczyzna, zwana także Starą 
Kalinowszczyzną. Historycznie rejon ten, wraz z Grodziskiem i Białkowską Górą, nazywano 
również Przedmieściem Lwowskim. Mieszkający tu Żydzi mówili natomiast, że mieszkają na 
Woli. 
Tereny dzisiejszej Kalinowszczyzny rozwijały się dzięki temu, że tędy przebiegał trakt na 
Ruś. Było to miejsce wielokulturowe, różnorodne wyznaniowo, tętniące życiem. We wspo-
mnieniach mieszkańców i na starych zdjęciach możemy zobaczyć to, czego już nie ma: wody 
Czechówki tuż za linią kamienic na Towarowej, obrazy przemysłu – garbarni i młyna, sylwet-
kę Czerwonej Karczmy widzianą z parku i panoramę wzgórz wznoszących się nad kościołem 
św. Agnieszki i niskimi kamienicami przy ul. Kalinowszczyzna. Poczujemy też zapach świeżo 
wypieczonego chleba z piekarni Zięby, a z targu – słomy do sienników czy masła zawiniętego 
w liście chrzanu. Tak jak kiedyś możemy usłyszeć śmiech dzieci biegających po Słomianym 
Rynku. 

Mapa powstała dzięki mieszkańcom, którzy włączyli się w realizację zadania Zaplanujmy 
razem Słomiany Rynek, powierzonego Fundacji Teren Otwarty, we współpracy z Lubelską 
Grupą Badawczą, finansowanego przez Urząd Miasta Lublin. 
Mapa Sentymentalna opracowana wraz z mieszkańcami pozwala na to, by tworzona koncep-
cja rewitalizacji opierała się nie tylko na teraźniejszych potrzebach i wizji przyszłości, ale 
także sięgała w przeszłość, opierała się na tożsamości miejsca, którą tworzą jego mieszkań-
cy, jego przestrzeń i historia. 
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