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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe Lublin, PRL, Helenów, cegielnia Rekord, praca na cegielni,
projekt Lubelskie cegielnie. Materia miasta

 
Topografia cegielni Rekord
Cegielnia  zajmowała  teren  od  ulicy  Nałęczowskiej  do  ulicy  Wojciechowskiej,
natomiast od strony miasta, czyli od wschodu, to graniczyła z tą byłą cegielnią. Od
zachodu  granica  nie  była  jednoznaczna,  była  płynna,  w  każdym  razie,  przed
Lubgalem dawnym. Przy ulicy Nałęczowskiej znajdowały się urządzenia i stanowiska,
czyli piec, place do formowania cegły, szopy. Były tam cztery mieszadła, nazywane
sznajdrami, w których była uplastyczniana gleba poprzez ruch typu kieratowego,
przez  ciągnące  konie.  Koni  było  cztery.  Po  lewej  i  po  prawej  stronie  po  dwa
mieszadła były. Natomiast od ulicy Wojciechowskiej były kopalnie, czyli wyrobiska
gliny. Z tej strony dostarczana była glina w kolebach, takich jak chyba występują w
kopalniach węgla, bo one były wywrotowe, wciągarka elektryczna je wciągała na
górę, a później szły do mieszadeł. Do północnej strony pieca była dobudowana część
biurowo-mieszkalna. Biuro mieściło się na dole, z lewej strony, patrząc w kierunku
cegielni, a po prawej stronie były chyba dwa mieszkania. Schody znajdowały się
pomiędzy piecem a tą dobudówką, tam były dwa mieszkania. Natomiast wzdłuż ulicy
Nałęczowskiej  były  ciąg  taki.  Na  początku  były  stajnie,  a  za  stajniami  barak
mieszkalny,  zakończony komórkami.  Jeszcze z lewej  strony była ubikacja.  Tam
znajdowała się jeszcze pozostałość jakiejś zabudowy w kształcie kąta, na której stał
stalowy, nitowany pojemnik na wodę w wymiarach około dwa na trzy na dwa. Był to
tak zwany rezerwuar na wypadek, gdyby nastąpiła awaria, bo cegielnia miała wodę z
sieci miejskiej. Tam do środka nikt nie wchodził, bo nie pamiętam, żeby się ktoś utopił
albo było jakieś nieszczęśliwe zdarzenie, też nie wiem, ile tej wody było i czy ona tam
w  ogóle  była.  Teren  cegielni  nie  był  ogrodzony,  tylko  była  odgrodzona  część
wschodnia od późniejszego MPK. 
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