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WSTĘP

Warszawa, będąc prężnie rozwijającym się ośrodkiem miej-
skim, stawała się w ciągu wieków coraz chłonniejszym ryn-
kiem dla materiałów budowlanych. Kiedy drewno ustąpiło 
miejsca konstrukcjom murowanym, ze względu na brak bu-
dulca kamiennego sięgnięto po cegłę. W związku z występo-
waniem w okolicy dobrego surowca do produkcji cegły, już 
od średniowiecza działała tutaj znaczna liczba cegielni.

Artykuł ten dotyczy tylko najpóźniejszych spośród daw-
nych warszawskich i podwarszawskich cegielni, które teo-
retycznie mogłyby przetrwać do naszych czasów, gdyby na 
przeszkodzie nie stanął czynnik ludzki. Chodzi więc o cegielnie 
działające jeszcze przynajmniej w latach 30. ubiegłego wieku.

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka liczba dawnych cegiel-
ni z Warszawy i okolic przetrwała do dzisiaj i w jakim są sta-
nie, przeprowadziłem badania terenowe w okresie pomię-
dzy lipcem a październikiem 2017 roku.

Podstawowym źródłem informacji do lokalizacji cegielni 
działających jeszcze przed II wojną światową stanowiły mapy 
z lat trzydziestych XX w., na których takie obiekty były identy-
fikowane dzięki oznaczeniu „Cg.”. Dla obszaru Warszawy ko-
rzystałem głównie z reprintu Konspiracyjnej Mapy Warszawy 
„BOM”1 z maja 1943 roku, zawierającej odręczne notatki spo-
rządzone na czterech arkuszach mapy Wojskowego Instytutu 
Geograficznego w skali 1:25 000, pochodzących oryginalnie 
z lat 1931 i 1934. Natomiast dla terenów podwarszawskich 
podstawę stanowiła reedycja mapy Warszawa Płn. Tłuszcz, 
Warszawa Płd. Mińsk M. w skali 1:100 000, sporządzonej 
w latach 1934–19372. Lokalizacje te naniosłem na współcze-
sne mapy, wspomagając się informacjami zawartymi na fo-
rach internetowych lokalnych miłośników historii oraz poszu-
kiwaczy cegieł ze stemplami. W niektórych przypadkach, aby 
dokładnie trafić na miejsce, gdzie kiedyś istniała cegielnia, 
przeprowadzałem wywiady wśród okolicznych mieszkańców.

Badania objęły w sumie 40 cegielni, mimo, że na wymie-
nionych mapach było ich więcej. Przy wyborze kierowałem 
się zasadą, by ująć przede wszystkim cegielnie pracujące na 

1  Służba Geograficzna Komendy Głównej Armii Krajowej kryptonim 
„Schronisko” 2004.

2  Wojskowy Instytut Geograficzny 2005, 2007a, 2007b, 2008. 

potrzeby Warszawy. Znajdowały się więc w granicach miasta 
i najbliższej okolicy albo były ze stolicą połączone dogodnymi 
szlakami transportowymi, zwłaszcza kolejowymi.

Trzeba również mieć na uwadze, że nie wszystkie czynne 
wówczas cegielnie były zaznaczone na mapach. Pominięte 
zakłady produkcyjne były zapewne mniej ważne, mniejsze lub 
nastawione bardziej na działalność krótkotrwałą i z tego wzglę-
du miały mniejszą szansę zachować się do naszych czasów.

STAN ZACHOWANIA

Cegielnia, jako zakład wytwarzający ceramiczne wyroby bu-
dowlane, najczęściej w postaci cegieł, dachówek i drenów, 
składała się na ogół z zespołu budynków. Najważniejszym jej 
elementem był piec z kominem, ale do zespołu mogły na-
leżeć także wiaty wykorzystywane m.in. do suszenia cegieł, 
formiarnie, budynki biurowe i mieszkalne, a w niektórych 
późniejszych – także kotłownie i siłownie.

Przystępując do oceny stanu zachowania takiego założenia, 
brałem pod uwagę jedynie budynki przemysłowe, w szczegól-
ności piec z kominem, natomiast zupełnie pomijałem zabudo-
wania o charakterze mieszkalnym i biurowym. Chodziło tutaj 
przede wszystkim o stan zachowania dziedzictwa techniki.

Aby ułatwić sobie ocenę stanu zachowania cegielni, przy-
porządkowywałem je do jednej z siedmiu klas stworzonej na 
potrzeby badań klasyfikacji:

6 punktów otrzymały cegielnie o bardzo dobrym stanie 
zachowania przynajmniej pieca i komina, umożli-
wiającym wznowienie produkcji bez przeprowadza-
nia remontu,

5 punktów otrzymały cegielnie, których piec i komin 
zachowały się z nieznacznymi przeróbkami albo 
wznowienie produkcji musi być poprzedzone nie-
wielkimi naprawami,

4 punkty otrzymały cegielnie, których piec uległ wyraźnej 
destrukcji,

3 punkty otrzymały cegielnie, z których zachowały się nie-
które elementy bez pieca lub piec w daleko posu-
niętej ruinie lub przebudowie,

2 punkty otrzymały relikty cegielni, wystające ponad po-
wierzchnię gruntu,

1 punkt otrzymały ślady po budynkach cegielni widoczne 
tylko na powierzchni gruntu,

Piotr Piekarz

Dawne warszawskie i podwarszawskie 
cegielnie: stan zachowania, zagrożenia 

i problemy adaptacyjne
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Piotr Piekarz

0 punktów otrzymały miejsca pocegielniane bez jakich-
kolwiek śladów po zabudowaniach cegielni.

Ponieważ spośród 40 wybranych cegielni, tylko cegielnia 
„Henryków”, znajdująca się na pograniczu Marek i Zielonki 
była wymieniona z nazwy, została podjęta próba powiązania 
tych przedsiębiorstw z nazwami i/lub dawnymi właściciela-
mi, wymienianymi w źródłach pisanych. Poniższy przegląd 
cegielni zawiera więc nie tylko informacje pozyskane w trak-
cie badań terenowych, ale także z dostępnej literatury.

Przedstawione cegielnie występowały na obszarze o roz-
piętości ok. 40 km na osi N-S i ok. 28 km na osi E-W.

Najpierw zostaną omówione zakłady usytuowane po pra-
wej stronie Wisły, ponieważ właśnie wschodnie okolice War-
szawy były niekiedy określane jako „zagłębie cegielniane”. 
W 33 miejscach natrafiono tam na dobre złoża surowców do 
produkcji cegieł3.

Najbardziej na północ wysunięty kompleks omawianych 
cegielni znajdował się w sąsiadujących ze sobą miejscowo-
ściach: Marki, Pustelnik i Struga, które leżą obecnie w grani-
cach miasta Marki. W okresie międzywojennym miało tutaj 
pracować około 10 cegielni4. Na przejrzanych przedwojen-
nych mapach było ich dziewięć, licząc razem z cegielnią Hen-
ryków, umiejscowioną już na terenie Zielonki:

1. Marki-Struga: 0 pkt.
W lesie niedaleko gajówki Struga znajduje się hałda z popro-
dukcyjnymi odpadkami cegielnianymi. Na fragmentach cegieł 
osypujących się z hałdy występuje stempel cegielni w postaci 
krzyża o dwu i pół ramionach, przypominający herb Pilawa. 
Ponieważ przed wojną istniały w pobliżu stawy rybne, nazy-
wane przez okoliczną ludność stawami Potockich, wydaje się 
bardziej prawdopodobne, że egzystująca w okolicy cegielnia 
należała do ich majątku, niż Wacława Trembińskiego, właści-
ciela znanej z literatury cegielni „Struga”5.

2. Marki-Pustelnik:  
cegielnia „Rościszewo” (?) – 0 pkt.
Cegielnia znajdowała się na wschód od Al. Piłsudskiego i na 
południe od ul. Weneckiej i Wiewiórki. Na obszarze zalesio-
nym występują suche glinianki oraz płytkie zagłębienia z roz-
rzuconymi fragmentami cegieł wypalanych. Według informa-
cji pobliskiego mieszkańca, płytkie zagłębienia są śladem po 
odkopywanych ceglanych tunelach. Można domniemywać, 
że pozostałości cegielni były odsłaniane w celu pozyskania 
cegieł.

Na podstawie wykazu zakładów i firm oraz ich właścicie-
li z terenu Marek, Pustelnika i Strugi z roku 1913, na czele 
cegielni zatrudniającej 70 robotników stali: Haim Bronberg 
i N. Goldberg6. Cegielnia przetrwała II wojnę światową, 
o czym świadczy informacja o jej przejęciu przez Państwo7.

3  Kowieska b.d.
4  Z. Paciorek 2007b: 78.
5  Z. Paciorek 2004: 271.
6  Z. Paciorek 2004: 271.
7  Ministerstwo Przemysłu i Handlu 1949: 36.

3. Marki-Pustelnik:  
cegielnia na wschód od Al. Piłsudskiego i na północ 
od Centrum Handlowego Prima Park Marki – 0 pkt.
W lesie rozpoznano jedynie suche glinianki.

4. Marki-Pustelnik:  
cegielnia „Osinki” (ryc. 1) – 5 pkt.
Cegielnia znajduje się na ogrodzonym terenie, położonym na 
północ od ul. Dużej. W cegielni trwały prace rozbiórkowe, ale 
dnia 15.10.2017 można było dostrzec sezonowy piec kręgowy 
Hoffmanna osłonięty dachem pokrytym papą, ośmiokątny 
w przekroju komin oraz suszarnie i inne budynki pomocnicze.

Nazwa typu pieca pochodzi od niemieckiego budowni-
czego Fryderyka Hoffmanna z Berlina, który razem z radcą 
budownictwa Lichtem z Gdańska opatentowali w roku 1858 
nowy typ pieca pierścieniowego. Piec pierwotnie miał okrą-
gły kształt z kominem w środku. Później, po kolejnych mo-
dyfikacjach piec został wydłużony i kanał ogniowy biegnący 
wcześniej po okręgu przybrał kształt mocno spłaszczonej elip-
sy. Dlatego też z czasem był nazywany piecem kręgowym8. 
Duże wymiary takich pieców w połączeniu z możliwością 
nieprzerwanego wypału, umożliwiały produkcję znacznej 
ilości cegieł, dachówek, czy drenów przy dużej oszczędności 
materiału opałowego9. Od 2. połowy XIX wieku piece tego 
typu były chętnie stawiane także w Warszawie i okolicach.

Cegielnia „Osinki” w przedwojennych źródłach pisanych 
była lokalizowana na terenie Pustelnika II10. Według wykazu 
zakładów i firm oraz ich właścicieli z terenu Marek, Pustelni-
ka i Strugi z 1913 roku, cegielnię prowadzili: lokalny społecz-
nik żydowskiego pochodzenia i filantrop Henryk Doktorowicz 
i Sz. Halber. Wówczas pracowało tam 80 robotników. W la-
tach 1940/41–1942 na terenie cegielni Niemcy prowadzili 
getto, w którym stłoczyli 1200 osób pochodzenia żydowskie-
go11. W 2017 roku działająca w cegielni spółka zakończyła 
działalność produkcyjną i przystąpiła do jej likwidacji.

8  Galer 1947b: 12, 13.
9  Galer 1947a: 95, 96.
10  „Pustelnik II” pochodzi od nazwy stacji kolejki wąskotorowej, łączącej 

Warszawę z Markami i Radzyminem.
11  Z. Paciorek 2004: 107, 271.

Ryc. 1. Cegielnia „Osinki” w Markach-Pustelniku (fot. P. Piekarz)
Fig. 1. „Osinki” brickyard at Marki-Pustelnik (photo by P. Piekarz)
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Dawne warszawskie i podwarszawskie cegielnie

Piec wzniesiony z dużych cegieł o wymiarach 28 x 14 x 
8 cm, połączony z ośmiokątnym kominem przewodem dol-
nym może sugerować starą metrykę, sięgającą schyłku XIX 
wieku. Suszarnie i zabudowania pomocnicze były późniejsze.

5. Marki-Pustelnik:  
cegielnia Maksymiliana Małachowskiego – 0 pkt.
Po zabudowaniach cegielni nie ma obecnie żadnego śladu. 
Pozostała wypełniona wodą glinianka „Meksyk” w pobli-
żu ulicy Grunwaldzkiej12 oraz podkopana hałda z popro-
dukcyjnymi odpadkami cegielnianymi, z której wystawały 
ceramiczne dreny, mające stempel z nazwą „Pustelnik”, 
dachówki z sygnaturą zawierającą postać ludzką, okoloną 
dwujęzycznym napisem, po rosyjsku u góry i po polsku na 
dole: „M. Małachowski Pustelnik pod Warszawą” oraz cegły 
ze stemplem „Tow. Akc. Pustelnik”.

Cegielnia została założona na terenie nazywanym póź-
niej Pustelnikiem I, przez Maksymiliana Małachowskiego 
(1842–1905) herbu Nałęcz w 1892 roku. Wyrabiała rocznie 
5 mln cegieł i 4 mln dachówek żłobionych na sposób szwaj-
carski oraz ceramiczne dreny kanalizacyjne. Według wykazu 
zakładów i firm oraz ich właścicieli z terenu Marek, Pustel-
nika i Strugi z 1913 roku, w cegielni, którą zarządzał wtedy 
Jan Uljanicki, pracowało 160 robotników13. Cegielnia działała 
jeszcze w 2. połowie XX wieku. Znajdowała się w okolicach 
dzisiejszej ulicy Maksymiliana Małachowskiego, na zachód 
od dzisiejszego marketu Biedronka. Najbliżej sklepu znajdo-
wały się niegdyś wiaty do suszenia cegieł. Natomiast na miej-
scu jednego z dwóch kominów cegielni, który obsługiwał 
dwa piece do wypalania cegieł, stoi dzisiaj wysoki budynek 
przy Alei Piłsudskiego 115 E14.

6. Marki-Pustelnik:  
cegielnia „Halberówka” (?) – 0 pkt.
Po budynkach przemysłowych cegielni, znajdujących się 
w okolicy dzisiejszej ulicy Słonecznej, nie ma śladu. Na pod-
stawie wykazu zakładów i firm oraz ich właścicieli z terenu 
Marek, Pustelnika i Strugi z 1913 roku na czele cegielni, 
zatrudniającej wtedy 100 robotników, stali: Henryk Doktoro-
wicz i S. Halber15. Cegielnia przetrwała wojnę, o czym świad-
czy informacja o jej nacjonalizacji16. Najpewniej w tym zakła-
dzie produkowano cegły z napisem: H’ALBER MARKI, ujętym 
w owal.

7. Marki:  
cegielnia w okolicach ulicy Leopolda Lisa-Kuli  
(ryc. 2) – 5 pkt.

Zabudowania cegielni znajdują się na ogrodzonym tere-
nie, położonym na północ od ulicy L. Lisa-Kuli. Na podstawie 
obserwacji poczynionych spoza ogrodzenia, można wydzielić 
najstarszą część obiektu, do której należy budynek najpew-
niej pieca kręgowego Hoffmanna z widocznymi bramkami 

12  Kowieska b.d.
13  Baranowski, Bartyś i Sobczak (red.) 1979: 129; Z. Paciorek 2004: 265, 271.
14  Z. Paciorek 2014.
15  Z. Paciorek 2004: 271.
16  Ministerstwo Przemysłu i Handlu 1949: 35.

umożliwiającymi załadunek i wyładunek cegieł z kanału 
ogniowego. W górnej kondygnacji, gdzie mieściła się suszar-
nia, znajduje się pojedynczy rząd otworów wychodzących 
na zewnątrz. Na murach widać ślad po późniejszej wymia-
nie konstrukcji dachu. Komin dostawiony do budynku pieca, 
został wzniesiony na masywnej podstawie. Dolna część jego 
trzonu ma przekrój ośmiokątny, a górna – okrągły. Drugi ko-

min, również wzniesiony z cegły, o przekroju kwadratowym, 
należy prawdopodobnie do wzniesionej później kotłowni. 
Pomimo pożarów, jakie w ostatnim czasie nawiedziły cegiel-
nię, najstarsze jej zabudowania, przynajmniej od strony ze-
wnętrznej, zachowały się w dobrym stanie.

Wydaje się, że cegielnia została wzniesiona pod koniec XIX 
wieku i była powiązana z osobą Henryka Doktorowicza. Po II 
wojnie światowej działała nadal jako cegielnia państwowa17. 
W ostatnich latach funkcjonowała jako Zakład Ceramiki „Ce-
glex”, który zakończył już wytwarzanie ceramiki budowlanej.

8. Zielonka na pograniczu z Markami:  
cegielnia „Henryków” – 6 pkt.
Cegielnia znajduje się na północ od ulicy Ceglanej w Zielon-
ce, jednak przed II wojną światową była związana z Markami, 
o czym świadczą stemple na cegłach z napisem „HENRYKÓW 
MARKI”, obwiedzionym owalem. Z pierwotnego założenia ce-
gielni zachował się pokryty dachem ceglany piec kręgowy Hoff-
manna. Komin o przekroju okrągłym wyrasta ze środka pieca. 
Pozostałe obiekty, łącznie z suszarniami, są współczesne.

W okresie międzywojennym właścicielem cegielni był 
Henryk Doktorowicz, a dzierżawcą mieszkaniec Zielonki – 
Lithman18. Obecnie na terenie cegielni działają firmy: Produ-
cent Ceramiki Budowlanej „Cegmat” i Usługi Transportowe 
HDS „Dartom” S. C. A. Piec wzniesiony najpewniej w dwu-
dziestoleciu międzywojennym jest w bardzo dobrym stanie.

17  Z. Paciorek 2004: 139.
18  Z. Paciorek 2004: 97, 99.

Ryc. 2.  Cegielnia w pobliżu ul. Leopolda Lisa-Kuli w Markach (fot. 
P. Piekarz)

Fig. 2.  Brickyard near the Leopolda Lisa-Kuli street at Marki (photo by 
P. Piekarz)
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9. Marki:  
Cegielnia Mańków „Krzaków” – 3 pkt.
Na północ od ulicy Fabrycznej wznosi się komin o przekro-
ju okrągłym, który służy obecnie jako stacja nadawczo-od-
biorcza telefonii komórkowej. Jest to jedyna pozostałość 
po cegielni rodziny Mańków, którzy przez okoliczną ludność 
i robotników u nich pracujących, byli nazywani „Krzakami”. 
Należała do największych tego typu zakładów działających 
na terenie Marek19. Jej pierwszym właścicielem był Karol 
Mańk, dlatego też na najstarszych cegłach wyprodukowa-
nych w tym przedsiębiorstwie występuje sygnatura „K. M. 
MARKI”20. Od roku 1993 do czasu likwidacji działała tam 
firma pod nazwą „Cegielnia Jan Mańk”, zajmująca się pro-
dukcją cegieł, dachówek i innych materiałów budowlanych. 
Około 10 lat temu wyburzony został piec kręgowy Hoffman-
na z suszarnią na piętrze.

Na południe od Marek są położone Ząbki, w których 
przed II wojną światową działało kolejnych kilka cegielni, na-
leżących do hrabiów: Platera, Starzeńskiego i Ronikiera:

10. Ząbki:  
cegielnia założona przez hrabiego Platera – 0 pkt.
Zakład ten znajdował się w okolicach ul. Stefana Batorego, 
w rejonie obecnej szkoły podstawowej nr 2. Od roku 1865 
miała należeć do Platerów i Starzeńskich. Kiedy w roku 1873 
produkcja została zmechanizowana, wytwarzano tutaj po-
nad 20 tys. cegieł dziennie. Zabudowania uległy zniszczeniu 
w trakcie II wojny światowej21.

11. Ząbki:  
cegielnia przy ulicy Marszałka Piłsudskiego – 0 pkt.
Stała ona na wschód od ulicy Marszałka Piłsudskiego i na pół-
noc od cmentarza parafialnego. W tym miejscu występują 
obecnie współczesne zabudowania mieszkalne.

Była to prawdopodobnie jedna z dwóch cegielni wznie-
sionych pod koniec XIX wieku przez hrabiego Ronikiera. Za-
budowania nie przetrwały II wojny światowej22.

Dalej na południe znajdował się kompleks cegielni nale-
żących przed II wojną światową do Towarzystwa Akcyjnego 
Kawęczyńskich Zakładów Cegielnianych23. Powstało ono 
w 1912 roku na bazie spółki akcyjnej Kazimierza Granzowa 
(1832–1912). W roku 1863, w miejscu terenów należących 
obecnie do elektrociepłowni Kawęczyn, Granzow zakupił 63 
ha terenów obfitujących w glinę i zaczął stawiać pierwsze 
budynki przemysłowe. Pod koniec XIX wieku był to jeden 
z największych i najlepszych zakładów cegielnianych znajdu-
jących się w okolicach Warszawy. Na cegłach z tego okresu 
widnieją inicjały właściciela: „K. G.”. Dzierżawcą cegielni po 

19  Z. Paciorek 2004: 86, 2007b: 79.
20  Z. Paciorek 2014.
21  Kowalski i Piątkowski 1949; Baranowski, Bartyś i Sobczak (red.) 1979: 

129; Bukato (red.) 1984.
22  Ząbki. Dzielnicowy Portal Informacyjny Warszawy i okolicznych miast 

City Media. Internet: http://citymedia.waw.pl/zabki,historia.html (wgląd 
15.01.2018); Kowalski i Piątkowski 1949; Bukato (red.) 1984.

23  Herbst (red.) 1975: 75.

II wojnie światowej było Towarzystwo Eksploatacji Cegielni 
i Zakłady Ceramiki sp. z o.o.24.

Według dostępnych źródeł kartograficznych, przed II woj-
ną światową na obszarze Kawęczyna działało sześć cegielni:

12. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na wschód od ul. Chełmżyńskiej, w rejonie 
współczesnego zakładu utylizacji odpadów – 0 pkt.

13. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na przedłużeniu ulicy Meblowej w kie-
runku wschodnim, w rejonie zrekultywowanego 
wysypiska śmieci – 0 pkt.

14. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na wschód od ul. Chełmżyńskiej,  
na terenie elektrociepłowni Kawęczyn – 0 pkt.
Po zabudowaniach przemysłowych cegielni nic się nie zacho-
wało. W pobliżu stoi jeszcze piętrowy budynek mieszkalny 
dla pracowników zakładu.

15. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na zachód od ul. Chełmżyńskiej – 0 pkt.
W okolicy nieistniejącej cegielni pozostał jeszcze budynek 
mieszkalny dla pracowników.

16. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na północ od ul. Strażackiej, w rejonie mło-
dzieżowego ośrodka wychowawczego nr 2 – 0 pkt.

17. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na północ od ul. Strażackiej i na zachód od 
ul. Stężyckiej (ryc. 3) – 3 pkt.
Zachował się budynek pieca z suszarnią na piętrze oraz nie-
wielkich rozmiarów domek mieszkalno-biurowy(?). Budynek 
przemysłowy został mocno przebudowany w części parte-

24  Z. Paciorek 2007a: 17; Kowieska b.d.

Ryc. 3.  Jedyny zachowany budynek przemysłowy Kawęczyńskich 
Zakładów Cegielnianych Kazimierza Granzowa w Warszawie-
Rembertowie (fot. P. Piekarz) 

Fig. 3.  The only surviving industrial building of Kawęczyńskie Zakłady 
Przemysłowe of Kazimierz Granzow at Warsaw-Rembertów 
(photo by P. Piekarz)
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rowej, gdzie znajdował się piec, po którym wg informacji 
pracownika skupu złomu, nic się nie zachowało. Za to na po-
ziomie suszarni pozostał jeszcze pojedynczy szereg charakte-
rystycznych otworów. W ostatnich latach budynek służył jako 
magazyn firmy Stochen, a obecnie jest magazynem skupu 
złomu i metali kolorowych.

Na południe od kompleksu kawęczyńskich cegielni, znaj-
dowały się jeszcze dwa pojedyncze zakłady produkujące ce-
gły, które zostały ujęte w spisie:

18. Warszawa-Wawer:  
cegielnia Czaplowizna – 0 pkt.
Była zbudowana jeszcze w XIX wieku25 w rejonie dzisiejszego 
Marysina Wawerskiego, na północ od ul. Korkowej. Obecnie 
znajduje się tam nowe osiedle mieszkaniowe.

19. Otwock:  
cegielnia Teklinek (ryc. 4) – 2 pkt. 
Na terenie zalesionym, pomiędzy ulicą Stefana Żeromskie-
go, łączącej się z ul. Jałowcową, a ul. Grunwaldzką, można 
dostrzec 3 ceglane filary, które niegdyś musiały podtrzymy-
wać zadaszenie budynku cegielni. Stemple na cegłach, po-
chodzących z rozpadających się filarów , na których widnieją 

25  Kowieska b.d.

litery „A. G.” dają pewność, że są to pozostałości cegielni Te-
klinek, wzniesionej w roku 1894 przez Adolpha Goldmana. 
Po pracującym tutaj przedsiębiorstwie pozostały także hałdy 
i glinianki, z których najbardziej znane są wypełnione wodą, 
tzw. Doły Goldmana. W okolicach filarów znajdują się zagłę-
bienia pozostawione przez poszukiwaczy cegieł. Wyroby ce-
gielni, działającej do II wojny światowej, były rozprowadzane 
w najbliższej okolicy, a także, dzięki założonej specjalnej linii 
kolejowej, dostarczano je na stację w Otwocku26.

O ile w przypadku cegielni występujących po prawej stro-
nie Wisły, większość z nich była zlokalizowana na północny 
wschód i wschód od Warszawy, to w przypadku tego typu 
zakładów działających po lewej stronie Wisły, znajdowały się 
one po zachodniej stronie stolicy, albo na południe od niej, 
szczególnie w pasie między Piasecznem a Górą Kalwarią27.

Przegląd cegielni leżących po lewej stronie Wisły zostanie 
przedstawiony idąc od północy, w kierunku południowym:

20. Warszawa-Żoliborz:  
Cegielnia Miejska Buraków (ryc. 5) – 3 pkt.
Od strony ulicy Kłodawskiej widać mocno przekształcone 
i zabudowane później obiekty pocegielniane. Miejska ce-
gielnia powstała w roku 1928 na potrzeby rozbudowującego 

się Żoliborza i sąsiednich Bielan. Projektantem hali produk-
cyjnej była wiedeńska firma Hackmann & Wiedergartner. 
Obok niej znajdowały się: dom mieszkalny dla pracowników, 
budynek biurowy, stołówka i ambulatorium. Do obiektów 
przemysłowych należały: kotłownia, maszynownia, budynek 
warsztatów i pras, budynek formiarni i budynek pieca, a tak-
że automatyczne silosy węgla. Nad tym zespołem górowa-
ły dwa kominy. W roku 1934, ze względu na coraz większe 
ograniczenia w wydobyciu gliny, spowodowane stopniową 
zabudową glinianek, cegielnia została zamknięta. Wkrótce 
jej zabudowania przekształcono na potrzeby Centralnych 

26  Zob. Kalinowski 2001: 89; Kowieska b.d.
27  Por. Lijewski 1968: 79.

Ryc. 4. Pozostałości cegielni Teklinek w Otwocku (fot. P. Piekarz)
Fig. 4.  Remains of the Teklinek brickyard at Otwock (photo by 

P. Piekarz)

Ryc. 5. Warszawa-Żoliborz: dawna Cegielnia Miejska (fot. P. Piekarz)
Fig. 5.  Warsaw-Żoliborz: former Municipal Brickyard (photo by 

P. Piekarz) 
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Warsztatów Samochodowych Miejskich28. To, co było niepo-
trzebne, jak na przykład kominy, zostało usunięte. Obecnie 
mieszczą się tam Miejskie Zakłady Autobusowe.

21. Warszawa-Wola:  
cegielnia „Koło” firmy Kohen i Oppenheim – 0 pkt.
Po budynkach przemysłowych cegielni, które znajdowały się 
na północ od ulicy Górczewskiej, w rejonie obecnego sta-
dionu KS „Olimpia” nic się nie zachowało. Na terenie Parku 
Moczydło pozostały jedynie wypełnione wodą glinianki. Ce-
gielnia działała od schyłku XIX wieku na terenach należących 
do Uszera Oppenheima. Po jego śmierci w roku 1930, do 
II wojny światowej produkcją cegły zajmował się Stanisław 
Grosman. Zakład produkcyjny w roku 1945 już nie istniał.29

22. Warszawa-Bemowo:  
cegielnia „Odolany” (?) – 0 pkt.
Zakład produkcyjny, znajdował się po północnej stronie ulicy 
Połczyńskiej, na zachód od przecinających ją torów kolejo-
wych, w rejonie parkingu „Parkuj i jedź”. Niestety po zabudo-
waniach tej cegielni do tej pory nic się nie zachowało.

23. Warszawa – Bemowo:  
„Cegielnia braci Schneider «Jelonki»”  
na północ od ul. Połczyńskiej – 0 pkt. 
Cegielnia stała niegdyś w rejonie ulic: Gabriela i Strzelców, 
w okolicach zachowanych jeszcze glinianek „Jelonki”.

24. Warszawa – Bemowo:  
„Cegielnia braci Schneider «Jelonki»”  
na południe od ul. Połczyńskiej – 0 pkt.
Cegielnia znajdowała się w rejonie ul. Rotundy i glinianek 
Sznejdra.

Zakład produkcyjny w Jelonkach na początku XX wieku 
składał się z dwóch dużych cegielni30, po których, jeśli chodzi 
o zabudowania przemysłowe, nic się nie zachowało. „Zakła-
dy Cegielniane i Fabryka Dachówek «Bracia Schneider» w Je-
lonkach” powstały w 1903 roku, z inicjatywy braci: Józefa 
(1865–1933) i Jana (1875–1944) Schneiderów. Produkowa-
no tam wysokiej klasy cegły i dreny, ale szczególnie cenione 
były ich dachówki. Po I wojnie światowej nazwa zakładu zo-
stała skrócona i brzmiała: „Cegielnia Braci Schneider «Jelon-
ki»”. Jako kolejny właściciel cegielni figurował Bogumił Sch-
neider. Jeszcze przed II wojną światową liczba zatrudnionych 
robotników zmniejszała się ze względu na wyczerpywanie się 
złóż gliny. W roku 1940 na podstawie rozporządzenia władz 
okupacyjnych polecono właścicielom zlikwidowanie cegiel-
ni. Powodem miały być trudności z przewożeniem gliny przez 
dzisiejszą ulicę Połczyńską z glinianek Schneidera zlokalizo-
wanych na południe od tej ulicy, na drugą stronę, gdzie mie-
ścił się wówczas piec do wypalania31.

28  Krasucki 2011: 329–330.
29  Park Moczydło w Warszawie. Wikipedia. Internet: https://pl.wikipedia.

org/wiki/Park_Moczydło_w_Warszawie (wgląd 10.01.2018).
30  Garncarski 1970: 223. 
31  Zawieska 2004: 4; Kolasiński 2008.

25. Warszawa-Włochy:  
cegielnia Karolin – 0 pkt.
Po zabudowaniach tego zakładu nic się nie zachowało. Znaj-
dował się on na zachód od ul. Pola Karolińskie, w okolicy 
tymczasowych ogródków działkowych „Sasanka”.

Nieco bardziej na południe, na terenie Włoch i Ochoty, 
wg map pochodzących z lat 30, pracowały jeszcze 4 cegiel-
nie. Ich właścicielami byli wymieniani w literaturze bracia 
Oppenheim, Wegmeister, Bursztyn32, Pawłowski33i Henryk 
Więcek.

26. Warszawa-Ochota:  
„Zakłady Cegielniane «Szczęśliwice»  
braci Oppenheim”34 (?) – 0 pkt.
Z zabudowań przemysłowych nic się nie zachowało. Zakłady 
znajdowały się w okolicy zachodniego odcinka ulicy Koro-
tyńskiego, w pobliżu glinianek Szczęśliwickich. Identyfikacja 
cegielni braci Oppenheim właśnie w tym miejscu wynikała 
z podkreślania jej wielkości, zarówno w literaturze35, jak i do-
stępnych mapach z lat 30. XX wieku. Pozostałe trzy cegielnie 
były bowiem na mapach znacznie mniejsze.

Cegielnia braci Oppenheim została założona pod koniec 
lat 70. XIX wieku i w roku 1913 zatrudniała 48 robotników36. 
Według niektórych źródeł, w tym samym roku została za-
mknięta37. Inne źródła podają jednak, że jeszcze w 1938 roku 
wyprodukowano tutaj około 6,5 mln cegieł. Cegielnia została 
całkowicie zniszczona w trakcie II wojny światowej38.

27. Warszawa-Ochota:  
cegielnia na północ od ul. Włodarzewskiej,  
na obszarze pomiędzy współczesnym kościołem  
pw. św. Grzegorza Wielkiego a gliniankami Szczęśli-
wickimi – 0 pkt.

28. Warszawa-Włochy:  
cegielnia na terenie Rakowa – 0 pkt.
Jej zabudowania, po których obecnie nic się nie zachowało, 
znajdowały się w okolicach dzisiejszych ulic: Fajansowej i Ra-
kowskiej, gdzie  występuje obetonowana glinianka. Cegielnia 
w Kolonii Raków była już wzmiankowana w końcu lat 70. XIX 
wieku39.

29.Warszawa-Włochy/Raszyn:  
cegielnia na terenie Kolonii Opacz – 0 pkt.
Po zabudowaniach przemysłowych, które stały w pobliżu dzi-
siejszej ulicy Emaliowej oraz częściowo zasypanych glinianek 
Załuskich, nic się nie zachowało.

32  Misztal 1973: 213.
33  Kowieska b.d.
34  Herbst (red.) 1975: 66.
35  Kormanowa 1973: 231.
36  Misztal 1973: 213.
37  Kolasiński 2008.
38  Misztal 1973: 218, 219.
39  Misztal 1973: 210.
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30. Warszawa-Ursynów:  
cegielnia w Dąbrówce Wilanowskiej – 0 pkt.
Znajdowała się ona po wschodniej stronie ulicy Puławskiej, 
w okolicy dzisiejszej ulicy Karmazynowej. Zakład produkcyjny 
został wzniesiony w 1898 roku przez spółkę do której należał 
m.in. Ksawery hr. Branicki i Ujazdowski. Później jako właści-
ciela cegielni podaje się Stanisława Rostkowskiego. W 1936 
roku firma Rostkowskiego występuje jako „Mechaniczna Ce-
gielnia Dąbrówka Wilanowska, St. Rostkowski Spółka Akcyj-
na”. Cegły posiadały sygnaturę „RiSka”40.

31. Konstancin-Jeziorna:  
cegielnia Chylice (ryc. 6) – 4 pkt.
Po zakładzie znajdującym się w okolicach zachodniego od-
cinka ulicy Modrzewiowej, zachował się piec kręgowy Hof-
fmanna bez zadaszenia i stojący przy nim ceglany, okrągły 
w przekroju komin, uszkodzony przy wierzchołku najpew-
niej od uderzenia pioruna. Kanał ogniowy pieca jest wciąż 

dobrze zachowany, jednak od strony zewnętrznej jego mur 
jest poważnie nadwyrężony przez korzenie drzew porasta-
jących obiekt. Konstrukcje te pochodzą najpewniej z końca 
XIX wieku, tak jak i cegły ze stemplem: „Chylic. c.”, z których 
został wzniesiony. Jeszcze po II wojnie światowej zakład ten 
należał do największych cegielni działających w okolicach 
Warszawy41.

32. Konstancin-Jeziorna:  
cegielnia Obory – 1 pkt.
Jej zabudowania znajdowały się na południe od ulicy Juliana 
Tuwima. Ślady konstrukcji murowanych zachowały się jedy-
nie na poziomie gruntu. W okolicy leżą jeszcze cegły ze stem-
plem „OBORY”. Cegielnia została wzniesiona pod koniec XIX 
wieku42.

40  Szturomska 2015a.
41  Lijewski 1968: 80.
42  Obory (powiat piaseczyński). Wikipedia. Internet: https://pl.wikipedia.

org/wiki/Obory_(powiat_piaseczy%C5%84ski) (wgląd 10.01.2018).

33. Gołków:  
cegielnia Gołków – 4 pkt.
Z dawnych zabudowań produkcyjnych, występujących po 
północnej stronie ul. Ceramicznej pozostał częściowo zawa-
lony piec kręgowy Hoffmanna oraz okrągły komin ułożony 
z prefabrykowanych, karbowanych od zewnątrz kształtek 
betonowych. W okolicy zrujnowanego pieca leżą cegły ze 
stemplem „GOŁKÓW”.

Produkcja cegieł w Gołkowie poświadczona jest już w 1839 
roku. W 1901 roku do obecnych zabudowań cegielni popro-
wadzono bocznicę od głównej linii kolejki wąskotorowej: 
Warszawa – Góra Kalwaria. Należała do największych podwar-
szawskich wytwórców cegieł. Po II wojnie światowej została 
upaństwowiona i pracowała aż do zamknięcia w roku 199143.

34. Baszkówka:  
cegielnia – 3 pkt.
Z zabudowań przemysłowych, po północnej stronie ul. Sado-
wej zachował się jedynie ceglany komin o przekroju kwadra-
towym. Według okolicznych mieszkańców, jeszcze około 30 
lat temu znajdowały się w tym miejscu ruiny podłużnej hali 
produkcyjnej, jednak nie kojarzonej przez nich z cegielnią. 
Ktoś je uporządkował i w oparciu o komin próbował wytwa-
rzać dżemy.

Ostatnie omówione tutaj cegielnie występują w komplek-
sie: Łubna – Baniocha, położonym między Piasecznem a Górą 
Kalwarią. Wg źródeł kartograficznych z lat 30. XX w. istniało 
tam sześć cegielni. Przybliżona identyfikacja tych zakładów, 
wraz z nazwami występującymi w publikacjach była możli-
wa dzięki odtworzonemu przebiegowi linii Kolei Grójeckiej 
z 1938 roku razem z bocznicami prowadzącymi do określo-
nych cegielni44. Zaczynając od prawej strony ul. Puławskiej, 
od północy znajdowały się tam następujące cegielnie:

35. Łubna:  
cegielnia „Łubna” – 0 pkt.
Obiekty produkcyjne znajdowały się po wschodniej stronie 
ul. Łubińskiej, w rejonie nowoczesnego magazynu firmy 
Adar i okolicznych glinianek. Zakład ten na przełomie XIX 
i XX wieku był największą cegielnią spośród działających 
w okolicy Piaseczna i Góry Kalwarii. Po modernizacji w roku 
1898, produkował 10 mln sztuk cegieł45, rozpoznawalnych 
dzięki występującej na nich sygnaturze „ŁUBNA”. W roku 
2002 cegielnia uległa likwidacji46, a jej zabudowania zostały 
całkowicie wyburzone.

36. Łubna:  
cegielnia „Łubna 2” (?) – 0 pkt.
Nazwa cegielni została w tym przypadku określona jedynie 
na podstawie stempli na cegłach, znajdowanych m.in. na te-

43  Szwankowski 1952: 220; Szturomska 2015b: 7; Gołków. Wikipedia. Inter-
net: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gołków (wgląd 10.01.2018). 

44  Kolej Grójecka. Historia. Internet: http://www.kolejka-piaseczno.pl/ko-
lejka-grojecka (wgląd 11.01.2018).

45  Bagieńska i Bagieński 1999.
46  Chmielewski 2017: 16.

Ryc. 6. Cegielnia „Chylice” w Konstancinie-Jeziornie (fot. P. Piekarz)
Fig. 6. „Chylice” brickyard at Konstancin-Jeziorna (photo by P. Piekarz)
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renie Warszawy. Zakład po którym obecnie nie ma śladu, we-
dług informacji okolicznych mieszkańców, znajdował się po 
prawej stronie ul. Łubińskiej, na północ od glinianki, leżącej 
w pobliżu ul. Podleśnej. Dzisiaj w tym rejonie stoją partero-
we zabudowania mieszkalne.

37. Baniocha:  
cegielnia „Feniks” – 0 pkt.
Według informacji okolicznych mieszkańców zakład znaj-
dował się w okolicach kolejnej glinianki rozciągającej się na 
wschód od ul. Podleśnej, bliżej ul. Puławskiej. Zabudowania 
zostały wyburzone stosunkowo niedawno, a na ich miejscu 
rozciąga się pole uprawne. 

Po przeciwnej, lewej stronie ul. Puławskiej występowały 
trzy kolejne cegielnie. Zaczynając od północy, były to:

38. Baniocha:  
cegielnia Rozalin – 0 pkt.
Zabudowania produkcyjne musiały znajdować się u zbiegu 
ulic Skrajnej, Granicznej i Solec. Cegielnia została dość daw-
no zlikwidowana, ponieważ mieszkańcy okolicznych zabudo-
wań od lat nic o niej nie słyszeli. Na miejscu przedsiębiorstwa 
występuje niska zabudowa mieszkalna.

39. Baniocha:  
cegielnia „Baniocha”(?) – 0 pkt.
Według informacji tutejszych mieszkańców, zakład wyburzo-
no stosunkowo niedawno. Znajdował się w rejonie obecne-
go sklepu Biedronka, między ulicą Krótką a Puławską. Nieco 
dalej na południe rozciąga się glinianka.

40. Baniocha:  
cegielnia „Marki Grójeckie” – 0 pkt.
Zabudowania produkcyjne stały pomiędzy ulicą Spacerową 
a Przemysłową, pośród glinianek. Według tutejszych infor-
matorów, cegielnia ta, wyburzona w roku 2016, była ostatnią 
jaka występowała w okolicy.

Z powyższego zestawienia 40 cegielni działających jeszcze 
w latach 30. XX w. w Warszawie i okolicach wynika, że pod 
względem stanu ich zachowania: 6 pkt. otrzymała jedna ce-
gielnia (nr 8) co daje 2,5% całkowitej liczby obiektów; 5 pkt. 
otrzymały dwie cegielnie (nr 4 i 7), czyli 5% ogólnej liczby; 
4 pkt. otrzymały dwie cegielnie (nr 31 i 33), czyli 5% ogólnej 
liczby; 3 pkt. otrzymały cztery cegielnie (nr 9, 17, 20, 34), czy-
li 10% ogólnej liczby; 2 pkt. otrzymała jedna cegielnia (nr 19), 
czyli 2,5% ogólnej liczby; 1 pkt. otrzymała jedna cegielnia 
(nr 32), czyli 2,5% ogólnej liczby; natomiast 0 pkt. otrzymało 
pozostałych 29 cegielni, czyli aż 72,5% ogólnej liczby.

ZAGROŻENIA I PROBLEMY ADAPTACYJNE

Po zabudowaniach produkcyjnych ponad 70% wymienionych 
cegielni do dzisiaj nie pozostało właściwie nic, pomimo tego, 
że obiekty te funkcjonowały jeszcze w latach 30. XX wieku. 
Należy jednak pamiętać, że część tych zakładów została wy-
burzona w czasie II wojny światowej. Dotyczy to szczególnie 

cegielni znajdujących się po lewej stronie Wisły: w obrębie 
Warszawy i najbliższej okolicy. Wojna nie oszczędziła także 
niektórych tego typu zakładów leżących po prawej stronie 
rzeki, na przykład w Ząbkach47. Zagrożeniem dla cegielni było 
również wyczerpanie się okolicznych złóż gliny, ponieważ taki 
niepotrzebny zakład mógł być rozebrany w celu pozyskania 
cegły, jak w przypadku wołomińskiej cegielni, której właści-
cielami byli Wojciechowski i Herte48. Cegielnia Miejska na 
Żoliborzu była zamknięta z nieco innego powodu – obszar, 
na którym występował dobry surowiec został zajęty pod 
zabudowę49. Cegielnie, które przetrwały II wojnę światową, 
były nacjonalizowane i pracowały początkowo na rzecz od-
budowy Stolicy. Większość z tych zakładów przetrwała co 
najmniej do końca lat 80. XX wieku. Były wówczas zamykane 
lub ograniczały swoją działalność ze względu na zmieniają-
cą się sytuację na rynku materiałów budowlanych50. Zapo-
trzebowanie na tradycyjną „drobną” cegłę zostało mocno 
ograniczone. Dzisiaj dosyć wyraźnie podkreślany jest także 
czynnik ekologiczny. Dawne cegielnie, wykorzystujące piece 
kręgowe Hoffmanna, w których można było używać pod-
rzędnego materiału opałowego51, wpływały negatywnie na 
jakość powietrza. W ostatnich latach szczególnie duże zagro-
żenie dla zachowania budynków pocegielnianych istnieje ze 
strony deweloperów poszukujących nowych terenów pod 
inwestycje. Trzeba pamiętać, że żadna z istniejących jeszcze 
w okolicach Warszawy cegielni, nie jest prawnie chroniona.

Do wspomnianych powyżej zagrożeń można dodać brak 
pomysłów na adaptację zabudowań przemysłowych cegielni 
do nowych celów. Biorąc pod uwagę najbardziej popularny 
wśród dawnych cegielni piec kręgowy Hoffmanna, trudno go 
przerobić na cele mieszkalne czy biurowe, zachowując przy 
tym charakterystyczne cechy konstrukcyjne. Do innych celów 
można wykorzystać jedynie sklepiony kanał ogniowy, który 
mógł mieć 2,5 m wysokości, 2,5–4 m szerokości i 60–100 m 
długości. Należałoby jednak zrezygnować z oświetlenia na-
turalnego, w tym z okien. Kontakt ze światem zewnętrznym 
umożliwiałyby jedynie rozmieszczone dookoła bramki, przez 
które niegdyś załadowywano i wyładowywano cegły. Zda-
rzały się oczywiście adaptacje budynków przemysłowych 
cegielni, czego przykładem mogą być zakłady nr 17 i 20, wy-
mienione w spisie. Adaptacja ta była jednak związana z cał-
kowitym usunięciem z wnętrza elementów potrzebnych do 
wypalania ceramicznych materiałów budowlanych. Jeśli ktoś 
decyduje się na zachowanie cegielni w całości, to na zasadzie 
postrzegania jej jako obiektu oryginalnego, niepowtarzalne-
go. Bardzo udanym przykładem adaptacji budynku dawnej 
cegielni jest Bar Cegielnia w Niwie Babickiej koło Ryk. Innym 
sposobem wykorzystania elementów tego typu zakładu do 
nowych celów są kominy, na których, tak jak w przypadku 
obiektów nr 9 i 33 w spisie, zainstalowano stacje nadawczo
-odbiorcze telefonii komórkowej.

47  Kowalski i Piątkowski 1949; Misztal 1973: 502; Bukato (red.) 1984.
48  Kielak i Podhorodecki 1984: 68.
49  Krasucki 2011: 329.
50  Z. Paciorek 2004: 144.
51  Galer 1947b: 17.
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Dawne warszawskie i podwarszawskie cegielnie

WNIOSKI
 
Badania terenowe, które miały wykazać stan zachowa-
nia dawnych cegielni pracujących przed II wojną światową 
wokół Warszawy pokazują wyraźnie, że ta grupa obiektów 
związana z dziedzictwem techniki odchodzi już w przeszłość. 
Przy bardzo niedostatecznej bazie źródłowej dotyczącej ce-
gielnictwa okołowarszawskiego, jest to zjawisko wielce nie-
pokojące. Obecnie do ochrony konserwatorskiej kwalifikuje 
się przynajmniej pięć obiektów, których stan zachowania, 

określony w przedziale 4–6 pkt., umożliwia jeszcze zaznajo-
mienie się ze specyficznym charakterem tego typu budowli. 
Niestety dwa z nich (nr 31 i 33) uległy wyraźnej destrukcji, 
a jeden (nr 4) został już przygotowany do ostatecznego wy-
burzenia. W krajach Europy Zachodniej niektóre dawne ce-
gielnie stały się obiektami muzealnymi. U nas natomiast, na 
różnych forach internetowych, budynek opuszczonej cegielni 
jest często kojarzony z czymś tajemniczym, niezrozumiałym. 
Może to wynikać z niewielkiej liczby tego typu obiektów za-
chowanych do dzisiaj.
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Piotr Piekarz

Former Warsaw and near Warsaw brickyards:  
state of preservation, threats and adaptation problems

Summary

In the second half of 2017, field studies were carried out 
to determine what number of former brickworks, working 
in the 30’s in and around Warsaw, survived to this day and 
in what condition they are. The research covered 40 brick-
works, mainly working for the needs of Warsaw. They lay on 
an area of   about 40 km on the north-south axis and about 28 
km on the east-west axis.

To make it easier to assess the condition of the brick fac-
tory, I assigned it to one of seven classes created for the pur-
poses of this research:

6 points received brickyards with very good condition at 
least furnace and chimney, allowing resumption of 
production without renovation,

5 points received brickworks, whose furnace and chim-
ney were preserved with minor modifications or 
production resumption must be preceded by minor 
repairs,

4 points were given to brickyards, the furnace of which 
was clearly destroyed,

3 points received brickyards, some of which have been pre-
served without a furnace or a furnace in a far-reach-
ing ruin or remodeling,

2 points received brick relics protruding above the ground 
surface,

1 point received traces of the brickworks buildings visible 
only on the surface of the ground,

0 points have been allocated to the seats with no traces 
of the brickworks.

After the tests, it turned out that 6 points could receive 
1 brickyard, 5 points – 2 brickyards, 4 points – 2 brickyards, 
3 points – 4 brickyards, 2 points – 1 brickyard, 1 point – 1 
brickyard, 0 points – 29 brickworks.

The reasons for such poor condition of the brick facto-
ry were destruction during World War II, liquidation of the 
brickyard caused by depletion of clay deposits or by limiting 
demand for traditional brick. Developers looking for new 
development sites are a big threat nowadeys. Liquidation of 
old brickworks is also caused by the lack of ideas for adaptat-
ing to new purposes.

Translated by Piotr Piekarz
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