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Garbarnia w Lubartowie
Garbarnia to niestety niemiłe zapachy, przynajmniej kiedyś tak było, mam nadzieję,
że troszkę wyeliminowano ten czynnik. Garbarnia w Lubartowie to była olbrzymia
fabryka  skóry.  Zapachy  przeobrzydliwe  zaczynały  się  już  na  zewnątrz,  gdzie
składowano resztki zdrapane ze skór zwierzęcych przywożonych do obiektu. A potem
cała gama tych zapachów, bo zarówno same skóry jeszcze niewyprawione, jak i
później  wyprawione,  potem  różne  substancje  do  garbowania  też  niemające
ciekawych zapachów. Na końcu farbowane były te skóry na przeróżne kolory, na
cielaki i tym podobne. Pamiętam, że dla mnie dramatem było oglądanie głównie pań,
bo w tej  fabryce pracowało więcej  kobiet  niż mężczyzn. Wycieczka obejmowała
spacer po całym zakładzie, także od podszewki poznawało się te miejsca pracy. Kilka
podejść było, żeby wejść tam w ogóle, trzeba było chwilę postać, potem nos się na
szczęście przyzwyczaja. Do dzisiaj pamiętam, że nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak
ci ludzie mogą spożywać drugie śniadania bądź też w ogóle obiad w tym zapachu,
gdzieś siedząc na parapecie, bo takie mieli akurat warunki. Naprawdę trzeba być
twardzielem  i  dużo  twardzieli  tam  właśnie  w  Lubartowie  było.  Bardzo  ucząca
wycieczka, głównie o tym, jak wygląda garbowanie skóry, ale i co człowiek chce robić
w przyszłości,  bo mógł sobie wtedy wyobrazić też produkcje innych rzeczy, linie
produkcyjne i tak dalej. Można było sobie snuć marzenia, czy ktoś chce pracować na
tej linii, czy mieć taką fabrykę, tak teoretycznie. Także to było bardzo fajne przeżycie,
zawsze okraszane opowiadaniem zarówno przewodnika, jak też ludzi, którzy tam
pracowali. Szkoda, że tego już się tak w dużej mierze nie praktykuje, chociaż ciągle
są takie wycieczki, nawet mi zdarza się oprowadzać ludzi po takich obiektach.
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