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Słowa kluczowe Lublin, PRL, cegielnia Sierakowszczyzna, praca w cegielni,
projekt Lubelskie cegielnie. Materia miasta

 
Cegielnia Sierakowszczyzna
Jak kościół na Kalinie jest na rogu i taka kapliczka po lewej stronie stała kiedyś. Tam
była droga i właśnie tędy wjeżdżało się do cegielni. Tam blok i  cegielnia były na
górce, a z tyłu glina była wybierana.
 
To była ściana gliny,  żeby nie skłamać, może dziesięć metrów. Tam mężczyźni
szpadlami to zrzucali w dół, na koliby, takie wózki, transporter to ciągnął i do góry,
właśnie do takiej mieszalni. To takie było duże urządzenie, co mieszało tę glinę, wodę
dolewali.  Później  to  leciało  takim  szybrem  na  wózki  i  pracownik  dowoził  tym
kobietom. Pzeważnie kobiety tę cegłę kleiły. Miały takie jak stolnice, gała taka była,
była forma drewniana na dwie cegły. Gałę z rozmachem wbijały w jedną przegródkę,
w drugą. A w każdej przegródce były numery metalowe, na cegle nieraz je widać. I
takim jak łuk drutem zrzynali  to,  zrzucili  i  cegłę nieśli  na plac.  Plac był  piachem
podsypany, tak jak pospółka, tylko bez kamieni to było. Wywracali to, to schło. Po
jakimś czasie to kantowali, podnosili i na ten mniejszy bok stawiali. To znowu schło.
Później to zwozili pod takie szopy, ale nie układali jedna przy drugiej czy jedna na
drugiej,  tylko  też  jakoś  na  kant  tak  stawiali,  żeby  to  powietrze  tym  dziurami
przechodziło, żeby to schło.
 
Po jakimś czasie, jak to już chyba wyschło dobrze, to do pieca i w piecu układali. To
też nie jedna cegła na drugą tylko, żeby otwory tam były,  jakoś ten ogień szedł.
Wiem, że z góry zasypywali węgiel taki drobny. Jak wypalone było, to już nie powiem.
Z góry takie lufty były. Później wyciągali cegłę. Jak jeździłem z ojcem po cegłę, to
gorąc tam w tym piecu był. I wózkami. Dwieście sztuk cegły na takim wózku wywoził
jeden robotnik.  Jeszcze pamiętam, jak tę  cegłę wywozili,  to  po takich blachach
jeździli. Żeby to się nie zapadło, nie wywrócił się ten wózek, to takie pasy blachy były
pokładzione. W piecach to w drewniakach mężczyźni chodzili.
 



Na cegielni pracował szwagier, moja siostra, szwagra brat. Oni mieszkali w takim
bloku dla pracowników.
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