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Cementownia „Firley” w Rejowcu. 
(Część B) 

                                                                ( Artykuł napisano na podstawie różnych stron Internetowych,                                                                                                                                                                                           
                                                               fotografii i opracowania Andrzeja Słowickiego w kwietniu   
                                                               2015r. oraz innych.) 
                                                                       
 
 
 
                    Zgodnie z ówczesną propagandą informowano ludność, że w lipcu 1944 r. na mocy 
ustawy Krajowej Rady Narodowej utworzony został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, 
pierwszy rewolucyjny rząd polski. Decyzję o powołaniu PKWN podjęto dzień wcześniej na odbytym 
w Moskwie posiedzeniu owej w tym czasie Delegatury KRN dla Obszarów Wyzwolonych, w której 
znaleźli się członkowie delegacji KRN wybranych z kraju do ZSRR w marcu 1944 roku oraz 
członkowie Prezydium Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich. W skład PKWN weszli 
przedstawiciele Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej. Stronnictwa Ludowego, 
Stronnictwa Demokratycznego oraz postępowego Wici działacze bezpartyjni. Przewodniczący 
Komitetu został Edward Osóbka - Morawski (PPS) . Wice-przewodniczącymi zostali: Wanda 
Wasilewska, Andrzej Witos (SL). Ponadto w skład PKWN wchodziło 12 osób, kierujących 
poszczególnymi resortami. W lipcu 1944 roku PKWN wydal historyczny Manifest zawierał program 
działania rodzącej się władzy ludowej. Manifest nawiązywał do ideowo-programowych założeń obozu 
i postulaty zawarte w deklaracjach programowych PPR, i ZPP. Był płomiennym apelem skierowanym 
do narodu, lawującym do skupienia się wokół władzy ludowej w imię filozofii podstawowych zadań 
patriotycznych i demokratycznych. Uznając za naczelne zadanie narodu polskiego walkę u boku Armii 
Radzieckiej o ostateczne rozgromienie hitlerowskich Niemiec, oswobodzenie reszty kraju i powrót do 
Polski mych ziem piastowskich nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. Po- wał równocześnie szereg 
zasadniczych reform oraz zmianę ustroju społeczno-politycznego odradzającego się państwa 
polskiego. Określał nadto rolę Krajowej Rady Narodowej, jako jedynego legalnego źródła władzy, zaś 
powołany przez nią PKWN i "legalną tymczasową władzę wykonawczą", utworzoną do kierowania 
walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej". Uznając 
zawarte w Manifeście postulaty, wydał PKWN w 16 września 1944 roku dekret o reformie rolnej, 
podjął li w kierunku nacjonalizacji przemysłu ciężkiego, transportu banków i wielkich przedsiębiorstw 
handlowych, organizowaną administrację państwową, kierował zabezpieczył i uruchomieniem 
obiektów przemysłowych i komunikację zapoczątkował odbudowę szkolnictwa i tworzenie podstaw 
powojennego rozwoju nauki i kultury. 26 lipca 1944 r. rząd radziecki uznał PKWN za jedyne 
przedstawicielstwo władzy ludowej na wyzwolonych ziemiach polskich. 31 grudnia roku ustawą KRN 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ogłoszony został w Rząd Tymczasowy.  
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Częściowy plakat „ Manifestu”. 

 
23 lipca 1944 roku wyzwolona została stacja kolejowa Rejowiec i  
cementownia.1  Tymczasowym dyrektorem zakładu był inż. Węcławski.  
 

 

 

                                                            
1 Sprawozdania resortów PKWN 103 1944 sierpień 10, Lublin. Sprawozdanie kierownika Resortu Gospodarki 
Narodowej i Finansów J. S. Hanemana z działalności Resortu za czas urzędowania w Chełmie Lubelskim. D U 
stanowiono zarząd powierniczy cementowni „ Firlej” Sp. Akc. w Rejowcu.  Właściciele-akcjonariusze uciekli 
do Warszawy. Jest duży zapas cementu na składzie do 1500 ton. Magazyny zinwentaryzowano. Wobec braku 
kapitału obrotowego, Resort zezwolił na sprzedaż 300 ton dla uzyskania środków obrotowych, 1200 ton 
zabezpieczono na odbudowę zniszczonych budynków w Lublinie. Cementownia w dniach najbliższych będzie 
uruchomiona. Kwestia płac nie jest uregulowana — Resort zlecił organizowanie robotników w Związek 
Zawodowy, który w porozumieniu z Zarządem fabryk i omówi te spraw y, wzgl. Resort P racy przeprowadzi 
arb itraż.6. U stanowiono zarządy powierniczy. 
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12 sierpnia 1944 r. 
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26 sierpnia 1944 r. 

 

 
 
                  Dekretem PKWN z dnia 6 września 1944 roku cementownia „Firley” została 
znacjonalizowana. Nowe władze przystępują do odbudowy zniszczonego zakładu. 
                       Po wyzwoleniu Rejowca powołany został komitet fabryczny, którego celem było 
zabezpieczenie mienia pozostawionego przez okupanta, uzupełnienie brakujących urządzeń i jak 
najszybsze uruchomienie produkcji. Fabryka była jednak na tyle zniszczona, że została uruchomiona 
dopiero w 1945 roku, dając produkcję 6.100 ton cementu.  
Zmuszają do niewolniczej pracy i niemieckich jeńców wojennych. Pierwszym po wojnie dyrektorem 
od 4 września 1944 r,2, był mgr inż. Borys Bolesław Słowicki.3.                 

                                                            
2 Delegacja pracowników cementowni udała się do Lublina do generała pułkownika Nikołaja Bułganina – 
pełnomocnika rządu radzieckiego przy PKWN /późniejszy marszałek, minister obrony i premier ZSSR/, by 
potwierdzić swój wybór. Dekretem resortu Gospodarki Narodowej i Finansów od 4 września 1944 r. został mgr 
inż. Borys Słowicki zatwierdzony na tym stanowisku. 
3  Mgr inż. Borys Bolesław Słowicki. Pierwszy po II wojnie światowej dyrektor cementowni „Firley” – Pokój w 
Rejowcu Fabrycznym. 
Na podstawie opracowania dokonanego przez Andrzeja Słowickiego(syna) pt. „ Moje korzenie” zamieszkałego 
we Frankfurcie nad Menem, dnia12.04.2015r. 
                   Mgr inż. Borys Bolesław Słowicki urodził się w 1906 roku. Od 6 roku życia Borysa Bolesława i 
jego brata Jerzego wychowywał Stanisław Dowoyno-Sołłohub. Był przedstawicielem spolonizowanego 
prastarego litewskiego rodu magnackiego. Mój ojciec wstąpił w 1917 roku do Korpusu Paziów Jego Cesarskiej 
Mości, który rozwiązano w tymże samym roku.  Studiował na wydziale fizyczno-matematycznym 
Leningradzkiego Uniwersytetu. Gdy dowiedziano się, że chce emigrować do Polski, w 1925 roku relegowano 
go z uczelni. W jego tajnych aktach studenta uniwersytetu w Centralnym Państwowym Archiwum Sankt 
Petersburga napisano pochodzenie arystokratyczne, monarchistyczna gadzina, ma ciągoty do Polski, nie 
zasługuje na otrzymanie dyplomu wyższej uczelni. W maju 1926 roku dzięki staraniom ojczyma Dowoyno-
Sołłohuba wyemigrował z bratem do Polski. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Brnie w Czechosłowacji 
ze stopniem inżyniera chemika. Pierwszą pracę podjął w Gliniku Mariampolskim, a następnie w cementowni 
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Zaświadcza o tym w sposób pośredni niżej cytowany dokument:  
 
Rada Gminy powiadomiła mieszkańców Rejowca z treścią pisma – ogłoszenia 4, które wpłynęło do 
tegoż urzędu: 

                                                                                                                                                                                                           
“Firley” w Rejowcu Lubelskim. Kierował laboratorium chemicznym przed i w czasie II wojny światowej.  
Zadenuncjowany, że jest Żydem, był więziony przez Gestapo na Zamku Lubelskim. Dzięki interwencji 
niemieckiego dyrektora cementowni został uwolniony, jako wysokiej klasy specjalista. Ożeniony z Heleną 
Kowalską, która urodziła się w Królewcu w 1913 roku, w polskiej rodzinie z niemieckimi korzeniami. Jako 
poznańska patriotka miała inne spojrzenie niż mój ojciec na Kongresówkę i Rosję „krwawych carów”. Tym nie 
mniej żyli w pełnej harmonii, a ja wyniosłem z domu otwartość na świat, poczucie wolności i tolerancję.  Była 
przesłuchiwana w UB w Chełmie, wbijano ją odbytnicą na pal, ale nikogo nie wydała. Zmarła w Toruniu 26 
listopada 1997 roku. Przyjaźniła się z rodziną Szpinalskich /Pianista reż. R. Polańskiego/. Mgr inż. Borysa 
Bolesława Słowickiego zaraz po wkroczeniu armii sowieckiej wybrała załoga cementowni dyrektorem, 
ponieważ był dobrym człowiekiem przed wojną i w czasie, to i będzie teraz – mówiono. Dekretem resortu 
Gospodarki Narodowej i Finansów od 4 września 1944 r. został zatwierdzony na tym stanowisku. Żyliśmy w 
czasach stalinowskich w małej oazie wolności. Helena Słowicka grała na fortepianie i śpiewała z gośćmi 
nietolerowane Czerwone maki pod Monte Cassino. Działało podziemie, moja mama w nocy zaopatrywała 
partyzantów w żywność. Towarzysze partyjni ciągle powtarzali mojemu ojcu, że Lenin był szlachcicem, to i 
jego, jeszcze jednego arystokratę partia może ścierpieć. Borys Słowicki przed  październikiem 1956 roku 
zamiast wezwać czołgi przeciwko strajkującym robotnikom, wykonującym kapitalny remont cementowni, 
wypłacił im premie ze swojego funduszu dyrektorskiego. W październiku 1956 roku jego zastępców 
„przywiezionych w teczkach” wywieziono na taczkach za mury cementowni, a jego rzucano do góry.  W czasie 
Rewolucji węgierskiej 1956 organizował zbiórkę  krwi i pomoc humanitarną powstańcom. Partia nie mogła tego 
wybaczyć. Wytoczono mu procesy o nielegalne wypłacenie premii, które wygrał w pierwszych instancjach, ale 
Najwyższy Sąd pod naciskiem partii założył rewizję. Borys Słowicki, który był jednym z najlepszych 
specjalistów  w przemyśle cementowym i najdłużej pełniącym funkcję dyrektora fabryki w Polsce Ludowej, 
kierował budową cementowni Pokój  II i III w Rejowcu Lubelskim II. Przed październikiem 1956 roku w czasie 
remontu cementowni zamiast "wezwać czołgi" przeciw strajkującym robotnikom /co było w tym okresie 
niezwykłym zdarzeniem/, wypłacił im premię z reprezentacyjnego funduszu dyrektorskiego. W październiku 
1956 roku robotnicy wywieźli na taczkach za bramę fabryki wicedyrektorów przez partię "przysłanych w 
teczce", a mojego ojca rzucano do góry. Na wieży cementowni Rejowiec II wielka czerwona gwiazda zapalona 
w nocy oznaczała wykonanie planu produkcji. Jednej nocy zrzucono gwiazdę w której było kilka tysięcy 
żarówek i powieszono wielką polską flagę. W 1957 roku nastąpił odwet za Październik 1956 roku, dyrektorowi 
Borysowi Słowickiemu wytoczono proces, niesłusznie go oskarżając o zdefraudowanie państwowych pieniędzy 
/zamiast czołgów - premia robotnikom, uznana post- factum przez zarząd cementowni w Sosnowcu. Pomimo, 
że wygrał w sądach kolejnych instancji, Najwyższy Sąd złożył - pod dyktando KC Partii rewizję, z 
naznaczonym z góry wyrokiem w zawieszeniu, pozbawieniem wysokich odznaczeń państwowych itd./. 
Najdłużej zajmujący stanowisko dyrektora w PRL mgr inż. Borys Słowicki został przeniesiony na budowę 
cementowni Wierzbica. Był najlepszym specjalistą w tym okresie w przemyśle cementowym w Polsce, zrobił 
setki wynalazków i miał dziesiątki zarejestrowanych patentów. Był człowiekiem uczciwym i prawym, dlatego 
nie mógł dłużej znieść niesprawiedliwości i draństwa. W wyniku procesu został pozbawiony wysokich 
odznaczeń państwowych i ogłoszono go wrogiem publicznym numer 1. Został przeniesiony na budowę 
cementowni w Wierzbicy. Z powodu bardzo wysokiego ciśnienia krwi. Zmarł 7 grudnia 1960 roku w wieku 
54 lat na zawał serca w Klinice Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Jego pogrzeb odbył się w Pawłowie 
Lubelskim, człowieka cieszącego się wielką popularnością i autorytetem, był dla władzy ludowej perfidną 
demonstracją polityczną i aktem odwagi nieznanych osób, które położyły wielką flagę biało-czerwoną na 
trumnie, i takież flagi powieszono po obu stronach w nawie kościoła. Trumna była wystawiona w kościele 
parafialnym rzymsko-katolickim w Pawłowie Lubelskim. Na niej nieznane osoby położyły wielką flagę biało-
czerwoną, takie też flagi wywieszono z lewej i z prawej strony w kościele. Z kościoła na cmentarz parafialny w 
Pawłowie 10 grudnia 1956 roku, ok. 1 km trumnę nieśli robotnicy na ramionach, żegnając swojego ulubionego 
dyrektora. Na trumnie w kościele parafialnym w Pawłowie Lubelskim nieznane osoby położyły wielką flagę 
biało-czerwoną, takie też flagi wywieszono z lewej i z prawej strony nawy głównej. W 1960 roku było aktem 
niezwykłej odwagi i wielką prowokacją. 
4Sprawa jest bardzo zagadkowa ,żadnych informacji na ten temat nie posiada nawet Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge Werner Hilpert-Str- 2  34112  Kassel , który w odpowiedzi na email z dnia 
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Tymczasowy Zarząd Państwowy                                                     Rejowiec – Lublin dn.27.02.1946r 
Zjednoczenia Fabryki Portland- Cement                                        B.B.K. – Lublin 16 79 
             „Firley” 

Ogłoszenie 
Dyrekcja Fabryki w Rejowcu Lubelskim 

 
                    Podaje się do wiadomości, że fabryka nasza przyjmuje ludzi do pracy, którzy będą 
zatrudnieni w charakterze strażników niemieckich jeńców wojennych. 
 
                 Do ochrony zakładu i nadzorowania niemieckich jeńców wojennych pracujących przy 
odbudowie Cementowni „Firley” po zniszczeniach wojennych wykorzystywano do tego celu Straż 
Przemysłową. Z relacji nielicznych świadków tamtych wydarzeń wynika, że niemieccy jeńcy wojenni 
byli zakwaterowani w pomieszczeniach stajni tegoż zakładu przemysłowego w liczbie oscylującej w 
granicach 100 więźniów. Przeważnie spali na strychu stajni, za posłanie służyła im słoma lub siano. W 
chwilach wolnych od pracy niewolniczej grali w piłkę nożną z miejscową młodzieżą.  
 Jednym z pierwszych komendantów Straży Przemysłowej był Guz Łukasz. Po krótkim czasie 
sprawowania tej funkcji został przeniesiony na takie samo stanowisko do miejscowości Poniatowa. 
Zapamiętano strażników: Dryja Jan (przeszedł do pracy w powiatowym UB w Chełmie.), Dolko?, 
Dworak?  
 
 
21 czerwca 1946 r. 

 

                                                                                                                                                                                                           
19.10.2008  napisał : ,, informujemy, ze nie posiadamy żadnych informacji odnośnie istnienia jenieckiego obozu 
pracy w Rejowcu Lubelskim w latach powojennych. Listami imiennymi jeńców lub nazwiskami osób zmarłych 
również nie dysponujemy,, Proponował czynić poszukiwana w Suchdienst München, Deutsches Rotes Kreuz, 
Chiemgaustr. 109, D-81549 München. Ten wątek historii Rejowca uda się w niedługim czasie wyjaśnić. 
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18 lipca 1945 r. 
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                      Część albumu pierwszego po II wojnie światowej dyrektora Cementowni „Firley” w 
Rejowcu mgr inż. Borysa Słowickiego. 
                          

 
(Własność mgr inż. Borysa Bolesława Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 

2015r.) 
. 
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(Własność mgr inż. Borysa Bolesława Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 

2015r.). 

 
Zdjęcie zbiorowe. W pierwszym rzędzie siedzący trzeci z lewej mgr inż. Borys Bolesław Słowicki. 
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(Własność mgr inż. Borysa Bolesława Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 
2015r.) 

 
 

 
 

 
Fotografia zbiorowa. W pierwszym rzędzie czwarty z lewej mgr inż. Borys Bolesław Słowicki 

(Własność mgr inż. Borysa Bolesław Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 
2015r.) 
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Grupa pracowników umyslowych cementowni „Firley” w Rejowcu w czasach powojennych. 

(Własność mgr inż. Borysa Bolesław Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 
2015r.) 

 

 
Stojący na trybunie w koszuli z podwiniętymi rękawami pierwszy z lewej Morawski, drugi z lewej   
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Mgr inż. Borys Bolesław Słowicki.5 Na tle bramy parku w Rejowcu.oraz kaścioła św. Michała 
Archanioła w Rejowcu. Święto państwowe, po liściach na drzewach raczej 22 lipca, niż 1 maja. 

(Własność mgr inż. Borysa Bolesław Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 
2015r.) 

 
 

 
Dom dyrektora przed rokiem 1948 (Własność mgr inż. Borysa Bolesława Słowickiego a udostępnione 

przez syna Andrzeja w kwietnju 2015r.) 
 

                                                            
5 Przewodniczący Rady Państwa A. Zawadzki, Sekretarz Rady Państwa M. Rybicki. 631 Słowicki Borys s. 
Włodzimierza , Uchwała Rady Państwa z dnia 8 stycznia 1985 r. nr. o/51 na podstawie Ministra Przemysłu 
Materiałów Budowlanych odznaczony zostaje „ Medalem  10- lecia Polski Ludowej”   Uchwała Rady Państwa z 
dnia 17 września 1955r. nr 0/1558 za zasługi w pracy w dziedzinie przemysłu materiałów budowlanych zostaje 
odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”  Przewodniczący Rady Państwa A. Zawadzki, Sekretarz Rady Państwa 
m. Rybicki. 
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Kolonja domów robotniczych „ Morawinek „przed rokiem 1948 (Własność mgr inż. Borysa Bolesława 

Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 2015r.) 
 

 

 
Kolonja domów robotniczych „ Morawinek „przed rokiem 1948 (Własność mgr inż. Borysa Bolesława 

Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 2015r.) 
 
            W 1948 roku  fabrykę upaństwowiono,  
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11 sierpnia 1950 r. 
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01 listopada 1950 r. 

 
 

 
 

14 grudnia 1950 r. 
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24, 25, 26 grudnia 1950 r. 
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                       W 1951 nadano imię Cementownia “Pokój”. W tym samym roku podjęto decyzję o 
budowie Cementowni “Rejowiec II”. Obok dotychczasowego powstał nowy zakład.  

          Głównym inwestorem był „Centrocement” Zjednoczone Fabryki Cementu w Sosnowcu. 
Projekt zakładał wybudowanie fabryki o zdolności produkcyjnej 300 tys. ton cementu w roku. Fabrykę 
zaprojektowano w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia i maszyny duńskiej firmy FL Smidth. 
Podstawowe urządzenia, tj. piece obrotowe do wypału klinkieru, zainstalowane w ramach „Rejowca 
II” były na ówczesne warunki nowoczesne i reprezentowały wysoki poziom techniki. Wydział pieców 
posiadał urządzenia automatyczne, synchronizacyjne oraz zdalnego sterowania dla ścisłej kontroli 
procesu technologicznego i zabezpieczenia ruchu. Dalsze zwiększenie produkcji na dotychczasowych 
urządzeniach, nie było już możliwe. Wobec rosnącego zapotrzebowania na cement w odbudowującym 
się ze zniszczeń wojennych kraju, w 1951 roku podjęto decyzję o budowie Cementowni „Rejowiec II”. 
Praktycznie wybudowano wówczas nowy zakład obok dotychczas istniejącego, z dużym zapleczem 
socjalno-bytowym. Doskonałą bazą dla nowego zakładu, obok warunków naturalnych, było duże do-
świadczenie zawodowe istniejącej załogi. Uzasadnieniem decyzji rządowej w sprawie budowy zakładu 
„Rejowiec II” było m.in. prawidłowe wykorzystanie złóż doskonałego surowca, zalegającego okolice 
Rejowca i Chełma, aktywizacja regionu pod względem gospodarczym, podniesienie poziomu życia 
ludności i rozwoju kulturalnego regionu, zaniedbanego w okresie międzywojennym.  
Wkrótce uruchomiono produkcję. Zniszczenia wojenne ciągle dawały znać o sobie. Moc przerobowa 
była na ograniczonym poziomie. 
 
12 lipca 1951 r. 
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05 września 1951 r. 
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05 września 1951 r 
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03 pażdziernika 1951 r. 
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                 Na tzw. Morawinku wzniesiono dwa budynki mieszkalne dla pracowników - specjalistów 
zakładu, w latach 1951 - 55 nastąpiła rozbudowa cementowni, powstało piec nowych pieców 
obrotowych, dzięki którym zakład produkował 700 tys. ton cementu rocznie.  
 
W roku 1951 przemiano w nowy zakład na cementownie „Rejowiec I” , do 1955 powstaje 
cementownia ,, Rejowiec II”, a pod koniec 1956 uruchomiono cementownie „Rejowiec III”. Zespół 
tych trzech cementowni występował pod wspólną nazwą „Cementownia Pokój” 
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5 -6 wrzesień 1954 r. 

 

 
 
 
29 -30 sierpnia 1953 r. 
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            W 1954 roku rozpoczęto budowę kolejnych dwóch nitek technologicznych Rejowiec III. Od 
1962 roku cementownia działała łącznie z nowo wybudowanym zakładem w Chełmie w ramach 
Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego, później zaś, jako Kombinat Cementowy „ Chełm”. 
              W latach 1951 - 55 nastąpiła rozbudowa cementowni, powstało pięć nowych pieców 
obrotowych, dzięki którym zakład produkował 700 tys. ton cementu rocznie. Cementownia zaczęła 
funkcjonować pod nazwą „Pokój”, a rozbudowywana wraz z nią miejscowość uzyskała rangę osiedla 
robotniczego,  
 
30 maja 1954 r 
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