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Wypalanie z gliny
od trzech pokoleń
Cegielnia Siedleszczany jest firmą rodzinną. Jej powstanie zawdzięczamy
Antoniemu Łabudzie, ojcu wieloletniego do niedawna właściciela cegielni Kazimierza
Łabudy oraz dziadkowi obecnej właścicielki cegielni Katarzyny Kawęckiej. Antoni
Łabuda był stolarzem i cieślą, ale jego marzeniem było od zawsze wybudowanie
cegielni. Realizację tego marzenia rozpoczął w spółce z kolegami w połowie lat 50-tych
XX w. budując i uruchamiając cegielnię we Wrzawach, następnie kolejną w Gorzycach,
aż w 1967 roku wybudował samodzielnie swoją trzecią cegielnię, a drugą postawioną
przez siebie w Gorzycach, której był już jedynym właścicielem aż do samego końca. To
właśnie w tym zakładzie późniejszy założyciel Cegielni Siedleszczany – Kazimierz
Łabuda uczył się tajników produkcji i proces wypalania cegły oraz wszystkich sekretów
funkcjonowania cegielni.
Cegielnia Siedleszczany powstała w latach 1983 – 1985 i została wybudowana
przez małżeństwo Kazimierza i Marię Łabudów na terenie zasobnym w surowiec do
produkcji cegieł ceramicznych. Cegielnia na przestrzeni lat przechodziła szereg
modernizacji mających na celu jej unowocześnienie oraz mechanizację. Obecnie
produkcja wyrobów w cegielni jest procesem w pełni zmechanizowanym.
W 2000 roku do rodzinnej firmy dołącza aktualna właścicielka Katarzyna
Kawęcka. Jako najstarsze dziecko wielokrotnie obcowała z rodzicami w zakładzie,
dlatego też w sposób niejako naturalny przejęła pasję do ceramiki i do wytwarzania
cegły. Dołączając do rodzinnej spółki córka założycieli cegielni wniosła młodzieńczy
zapał, pomysłowość oraz niespożyte pokłady entuzjazmu i dobrej energii.
W 2021 r. Maria i Kazimierz zdecydowali o wycofaniu się z aktywnego prowadzenia
firmy, zaś pełen i samodzielny zarząd na cegielnią przejęła wnuczka Antoniego Łabudy.
W ten zatem sposób trzecie już pokolenie rodziny Łabudów rozpoczęło kontynuację pięknej
tradycji ceramicznej związanej z produkcją dobrych, ekologicznych i zdrowych cegieł. Jako
kontynuatorka tradycji jestem dumna z osiągnięć rodziców i dziadków w dziedzinie
produkcji cegły oraz z ich pasji, którą przekazali również mi.
Cegielnia Siedleszczany produkuje od początku swojego istnienia tradycyjny
asortyment wyrobów ceramicznych. W ofercie znajdują się zatem cegła pełna
przeznaczona do murów konstrukcyjnych oraz cegła dziurawka przeznaczona do ścian
działowych, niekonstrukcyjnych.
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