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1. Aż dziw, że z takiej
mazi powstaną piękne
kafle. W wytwórni
Grochowskich
kafle produkuje się
od podstaw.
2. Wymieszana glina
leżakuje w suszarni.
3. Porcjowanie gliny
to kolejny etap
wyrobu kafli.

Fura gliny
Taki widok ukazuje się zaraz po przekroczeniu
bramy Kaflarni Grochowskich w Radomsku. Fura
to mało powiedziane – zazwyczaj na placu leżą
trzy lub cztery ogromne pryzmy różnych gatunków gliny, ważące po kilka ton każda. W sumie
przez cały rok przerabia się tu nawet 60 ton tego
surowca. Dla przeciętnego użytkownika pieca czy
kominka kaflowego glina to nic szczególnego –
zawsze wygląda
tak samo.
Nieciekawie
raczej. Ale dla
kaflarza z dziada-pradziada to
materiał fascynujący, mający
różne właściwości, zależnie od miejsca wydobycia. Wdzięczny
pod względem tego, co można zeń zrobić, ale
i bardzo kapryśny, mający swe tajemnice, pilnie
strzeżone w kaflarni i przekazywane kolejnym
pokoleniom kaflarzy.
W radomszczańskiej kaflarni do wyrobu kafli
używa się dwóch rodzajów mas ceramicznych –
niskotopliwej masy wapiennej i wysoko spiekającej się masy szamotowej. Są to mieszanki kilku
rodzajów glin marglistych, żelazistych i wysokoglinowych, pochodzących ze złóż miejscowych,
jak i znajdujących się nawet na Dolnym Śląsku,
czyli odległych o kilkaset kilometrów. Skład
poszczególnych mas został wypracowany w ciągu
kilkudziesięciu lat i jest on największym sekretem
zakładu. Dzięki tej wiedzy dopracowano się tutaj
np. receptury kafli, na których nie pojawia się nigdy

Czas w kaflach
zatrzymany
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harys, czyli siateczka spękań szkliwa, nadająca
kaflom z biegiem czasu „patyny” i starszego niż
w rzeczywistości wyglądu.

Urabianie glinianego surowca
Jest procesem bardzo czasochłonnym i skomplikowanym. Zaczyna się od pławienia, czyli namoczenia
i wymieszania odpowiednio dobranych gatunków
gliny w kilkuset litrowym mieszadle. Z niego „gliniana śmietana” kierowana jest na sito wibracyjne,
wyłapujące niepożądane domieszki: kamyki, grudki
ziemi, nasiona roślin.
Następnie oczyszczona w ten sposób glina jest
umieszczana w ogromnych odstojnikach, gdzie
przez okres 2, 3 miesięcy odparowuje z niej woda.
Po tym czasie powierzchnia zbiorników zaczyna
przypominać spękany, pustynny krajobraz rodem
z filmów przyrodniczych opisujących sam środek
australijskiego kontynentu.
Po uzyskaniu odpowiedniej wilgotności, kilka
metrów sześciennych gliny wędruje na pryzmę, skąd
bierze się ją w miarę potrzeby do dalszej produkcji.
Musi być ona po raz kolejny dobrze wymieszana
i przez kilka dni leżakowana. Dopiero po dosuszeniu
i przepuszczeniu jej przez prasy pasmowe jest formowana w odpowiednie kloce, zbliżone wielkością
do kafli, jakie będą z nich robione.
Większość urządzeń wykorzystywanych do przerobu gliny w kaflarni jest, nazwijmy to, „pełnoletnia”.
Często ich projektantem i konstruktorem w jednej osobie jest Kazimierz Grochowski, obecny właściciel firmy.
Pieczołowicie konserwowane, spisują się świetnie,
bo innego wyjścia raczej nie mają. Po prostu nikt na
świecie nie produkuje maszyn stricte do wyrobu kafli.
W większości tego typu zakładów są one przeróbkami
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urządzeń służących do innych celów lub pochodzą
jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat.
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Tak w unijnej nomenklaturze można by określić
to, co następnie dzieje się w kaflarni i dotyczy
już samej obróbki produktu finalnego – kafla.
Żeby z klocka gliny uzyskać kafel, stosuje się
u Grochowskich dwie metody formowania.
Pierwsza polega na wyciskaniu hydrauliczną
sztancą każdego pojedynczego kafla – i tu, podobnie jak w poprzednim etapie produkcji, ogromną
rolę spełniają własnoręcznie, mozolnie wykonywane
formy kafli. Druga metoda została opracowana
specjalnie z myślą o klientach doceniających w pełni
ręczne rzemiosło. Kafle są wtedy odciskane rękami
formierza, przy użyciu ręcznie wykonanych, gipsowych form. Następnie na każdym egzemplarzu kafla,
na jego odwrocie, oprócz sygnatury kaflarni, umieszcza się stempel informujący o jego w pełni ręcznej
produkcji. Zupełną nowością w radomszczańskiej
kaflarni jest od pewnego czasu wykonywanie kafli
na piece i kominki projektowane specjalnie na
zamówienie – tylko w pojedynczych egzemplarzach.
Kafle takie mogą przybierać przeróżne kształty, wielkości i formy, ograniczone jedynie fantazją architekta
i możliwościami technologicznymi samej gliny.
Po zaformowaniu kafle muszą być po jednym,
dwóch dniach ponownie poddane obróbce. W tym
czasie glina „dębieje”, czyli nabiera twardości.
„Zdębiałe” kafle wyrównuje się, okrawa nadmiar
gliny, wyklepuje ręcznie drewnianym młotkiem,
usuwając wszelkie ich nierówności i odstawia
znowu na półkę na okres około tygodnia. Na takiej
półce mieści się kilkanaście kafli. Półki z kaflami
umieszcza się na stojakach. Na stojaku jest osiem
do dziesięciu półek, a samych stojaków w kaflarni
jest kilkanaście. Widok suszących się na stojakach
kafli jest wprost imponujący.

To oczywiście piec. Słowo piec może być nieco
mylące dla niewtajemniczonych w proces produkcji
kafli. Dość powiedzieć, że jest on wielkości sporego
samochodu dostawczego, jego ściany są grubości
kilkudziesięciu centymetrów, a temperatury, jakie
panują w jego wnętrzu podczas wypału, sięgają
nawet 1000 ° C! Jednorazowo można do niego
załadować 2 ÷ 2,5 tysiąca kafli. Samo ułożenie kafli
jest nie lada sztuką. Każdy kafel leży na innym, przy
czym nie mogą się one stykać ze sobą licami.
Konstrukcja samego pieca jest taka sama, jak tych
budowanych przed dwustu lat. Do połowy lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku był on opalany
drewnem. Bardzo trudno było w tak opalanym
piecu utrzymywać przez cały czas wypału stałą
temperaturę – a to jest podstawa udanego wypustu
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4. Ponad pół wieku
w zespole – taki
pracownik to skarb.
5. W całości ręcznie
wyrabiane kafle
są dumą firmy.
6. Szkliwienie kafli to
nie problem dla syna
właściciela Przemka
Grochowskiego.

6.

kafli. Dlatego podczas wypalania kafli przez całą
dobę musiał dyżurować pracownik lub sam właściciel, aby dokładać opału. Obecnie piec jest opalany
gazem, ale pomimo to nadal musi ktoś przy nim
być przez cały trzydziestosześciogodzinny okres
wypału kafli. Tak na wszelki wypadek, bo źle
wypalone kafle to strata kilku tygodni pracy całej
„załogi”. Po zakończeniu wypalania kafli piec musi
być ostudzony, co zwykle trwa około 3, 4 dni.
Zbytnie przyśpieszenie lub opóźnienie ostudzenia
pieca i całości wypalanego materiału skutkuje,
oczywiście, zniszczeniem kafli.
Po ostudzeniu i otworzeniu pieca otrzymujemy
tzw. biskwit, czyli surową ceramikę, tylko kształtem
przypominającą kafle. Tak wypalona może już czekać na realizację poszczególnych zamówień.

Kominek, kuchnia, piec
To, jaki będzie ich ostateczny wygląd, zależy od
gustów klienteli. Gama kolorystyczna jest wręcz
nieograniczona. Oprócz szkliw w tradycyjnych
kolorach, od kilkunastu lat wykonuje się kafle
w odcieniach kremowych, niebieskich, czerwieniach,
żółciach. W kaflarni eksperymentuje się też z różnymi
mieszankami szkliw i ich melanżami, opracowując
znowu unikalne i własne receptury. W zależności od
sposobu szkliwienia, można uzyskać też różne efekty
kolorystyczne – polewając ręcznie kafle szkliwem lub
„pryskając” je pistoletem malarskim. Malując je ręcznie
przepięknymi motywami wiejskimi, kwiatowymi czy
zgoła odmiennie – przedstawiając surrealistyczne,
fantazyjne motywy malarskie.
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Poszkliwione kafle muszą znowu trafić do…
pieców. Ale już innych – mniejszych, elektrycznych, w których wypala się albo komplety kafli na
jeden piec czy kominek, albo większą ich liczbę, ale
w tym samym lub zbliżonym kolorze. Takich pieców
w kaflarni jest kilka.

Tradycja
To siła napędowa kaflarni. Bo sam proces powstawania kafli jest taki sam jak w 1932 roku, kiedy to
powstał zakład w obecnym miejscu. A powstał on
z już funkcjonującej firmy kaflarskiej, której początki
giną gdzieś w annałach dziejów Radomska z przełomu XIX i XX wieku.
Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że manufaktura
taka, bo tak śmiało możemy nazwać niejedną kaflarnię w naszym kraju, może się obejść bez nowych
technologii, komputerów, internetu, reklamy, nowoczesnego zarządzania. Świat zmienia się, a my wraz
z nim. Od kilku lat zmiany te konsekwentnie wprowadza Przemek Grochowski – syn właściciela kaflarni,
kolejne pokolenie kaflarskiej rodziny. Dość powiedzieć, że kilka lat temu, w dobie obecnej emigracji
młodego pokolenia z naszego kraju do innych państw
Unii Europejskiej, wrócił z zagranicznych wojaży po
to właśnie, aby kontynuować rodzinną, zawodową
tradycję. Fenomen socjologiczny czy wręcz przeciwnie – przemyślana decyzja ekonomiczna poparta
obserwacją tego, co dzieje się w temacie branży
zduńskiej i jej renesansu na naszym rodzimym rynku?
Wątpliwości chyba już nikt nie ma…
Ziemowit Nowakowski

