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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe Lublin, PRL, ulica Drobna, cegielnia Czechówka Górna,
praca w cegielni, projekt Lubelskie cegielnie. Materia miasta

 
Cegielnia przy ulicy Drobnej
Ulica  Drobna mieściła  się  tutaj,  gdzie  teraz  jest  ulica  Paganiniego,  wzdłuż.  Od
Północnej wchodziło się na ulicę Drobną, w ogóle to ulica brukowana była, jeszcze
kawałeczek tego bruku jest. Jak od ulicy Północnej szło się Drobną, to cegielnia była
po prawej stronie. Rozpoczynała się właściwie od Północnej, bo na tej górce przy
ulicy  Północnej  to  były  budynki  mieszkalne,  tam mieszkali  pracownicy  cegielni.
Później był piec. Po lewej stronie były place, na których kobiety robiły cegłę. Za
piecem był  jakiś  odstęp  i  był  kierat,  w  którym przerabiało  się  glinę.  Glina  była
dowożona, tak jak się szło ulicą Drobną, to cały czas w górę. Były wykopy, pamiętam,
jak najpierw mężczyźni kopali normalnie łopatami. Były poukładane tory żelazne i po
tych torach jeździły wózki, takie wywrotki. Mężczyźni do wózków tą glinę ładowali,
dowozili do tej maszyny, która tam przerabiała tą glinę. Jaki to był teren, gdzie ta
glina była kopana, to trudno mi powiedzieć, ale idąc ulicą Drobną, wzdłuż, w stronę
Choin, to po prawej stronie ciągnęło się przez całą Drobną właściwie. Kończyły się
wykopy tak jak teraz jest wiadukt nad wąwozem przy alei Kompozytorów. Duży to był
teren. Później żeśmy bawili się właśnie na tych terenach wykopanej gliny.
 
Jak kopali panowie tą glinę, to nam nie wolno było tam chodzić. Ale już później, jak
kończyli pracę o 15 czy 16, to już te wózki zabierali bliżej budynków, tego kieratu. A
tutaj to był teren taki, że chodziło się, ścieżki były wydeptane i przechodziliśmy na
drugą stronę, bo tam było takie malutkie osiedle przy ulicy Północnej. Ścieżka była
wydeptana i tędy się chodziło do ulicy Północnej, teraz tak na wysokości komendy
policji. 
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