Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski

Cementownia „Firley” w Rejowcu.
Część C.

( Artykuł napisano na podstawie między innymi różnych stron
Internetowych, fotografii i opracowania Andrzeja Słowickiego
z kwietnia 2015r. oraz innych.)

Zachowane dokumenty wywiadu zagranicznego z cementowni „Firley” w Rejowcu.
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16 października 1954 r.

Jeszcze w trakcie budowy „Rejowca II” powstał projekt dalszej rozbudowy zakładu. W
1954 roku podjęto decyzję w sprawie budowy kolejnych dwóch nitek technologicznych, zwanych
„Rejowiec III”. Urządzenia i maszyny otrzymano z niemieckiej firmy „Polysius” w ramach reparacji
wojennych. Inwestycję tę zakończono w 1958 roku. Zdolność produkcyjna całego zakładu po
przebudowie wyniosła 721,9 tys. ton cementu rocznie
Krótka wzmianka wyjaśniająca przynależność terytorialną Stacji Rejowiec po 1954 roku do Rejowca
Fabrycznego. Od dnia 29 września 1954 roku w miejsce rozległych obszarowo gmin (Gminnych Rad
Narodowych) wprowadzono mniejsze jednostki administracji terenowej – gromady (Gromadzkie Rady
Narodowe).
21 listopada 1934 r.
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19 stycznia 1956 r.
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10 maja 1956 r.
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17 grudnia 1957 r.
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W taki sposób zapoczątkowano powstanie gromady Morawinek ( Gromadzka Rada Narodowa w
Morawinku). To był faktyczny koniec podległości administracyjnej pod Rejowiec. Po paru latach w
Dzienniku Ustaw z 1957 r. nr. 59 pozycja 317 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29
listopada 1957 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: katowickim, kieleckim,
krakowskim, lubelskim, poznańskim i wrocławskim, Tak, więc między innymi miejscowości Stacja
Rejowiec, Stajne- Złote, Stajne - Polesie, Morawinek objęte zostały jedną wspólną nazwą - Rejowiec
Fabryczny a to już przysłowiowy krok do przekształcenia osiedla w miasto i tym samym na trwale
oderwania się od gminy Rejowiec.

Dokumenty dyrektora Cementowni „Firley” w Rejowcu mgr inż. Borysa Słowickiego.
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Zaproszenie dla mgr inż. Borysa Bolesława Słowickiego na obchody Stulecia Polskiego Przemysłu
Cementowego, (Własność mgr inż. Borysa Bolesława Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w
kwietnju 2015r.)

(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.)
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Artykuł Stulecie polskiego cementu, gazeta Sztandar Ludu, Lublin, po 6.10.1957, (Własność mgr inż.
Borysa Bolesława Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 2015r.)
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Zdjęcie rodzinne Helena Słowicka z dziećmi Andrzejem i Haliną Krystyną Słowickimi w Górach
Stołowych, ok. 1957 roku. Fotograf: mgr inż. Borys Słowicki. (Własność mgr inż. Borysa Bolesława
Słowickiego a udostępnione przez syna Andrzeja w kwietnju 2015r.)
Po nim od 1957 roku inż. Rudolf Gałuszka, Bartkiewicz i inni.
03 października 1957 r.
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15 października 1959 r.
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Cementownia zaczęła funkcjonować pod nazwa ,,Pokój", a rozbudowywana wraz z nią miejscowość
uzyskała rangę osiedla robotniczego, 22 lipca 1962 r. Rejowiec Fabryczny otrzymał prawa miejskie.
Prawo miejskie uroczyście nadano Rejowcowi Fabrycznemu dnia 22 lipca 1962 roku 1.

Dz.U. 1962 nr 41 poz. 188 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie
utworzenia niektórych miast.
1
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Dz.U. 1957 nr 59 poz. 317. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29
listopada 1957 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach. Tekst ogłoszony
D19570317. Data wydania: 57-11-29. Data wejścia w życie: 58-01-01.
Decyzją z 18 listopada 1948 roku fabrykę upaństwowiono. Lata powojenne to okres
nieustannej rozbudowy i modernizacji zakładu. Z roku nas rok wzrastała produkcja cementu, osiągając
w 1950 r. produkcję w wysokości 111.400 ton.
Następnie, w roku 1960 wybudowano także nowy oddział żużla, także w oparciu o urządzenia firmy
„Polysius” (inwestycja ta nosiła nazwę „Rejowiec IV”). Dostawcą pozostałych urządzeń była duńska
firma FL Smidth. Po rozbudowie Cementownia „Pokój” (takie imię nadano zakładowi w 1951 roku)
osiągnęła zdolność produkcyjną 926 tys. ton. W latach 1956-1960 trwała budowa dużego zakładu
cementowego w Chełmie. Założenia przewidywały ścisłą kooperację nowego zakładu z cementownią
w Rejowcu w zakresie gospodarki surowcowej (wzajemna wymiana surowców kreda - margiel). Ze
względów organizacyjnych i ekonomicznych celowe było stworzenie z dwóch odrębnych i
nowoczesnych cementowni jednego, prężnego ośrodka gospodarczego. Formalnie połączenia
dokonano z dniem 1 stycznia 1962 roku. Pomimo dużych ambicji załogi Cementowni „Pokój”, o
lokalizacji zarządu nowej jednostki gospodarczej, zadecydowały przesłanki racjonalne, tj. bliskość
władz administracyjnych powiatu, łatwiejsza łączność telefoniczna itp. Siedzibą nowego
przedsiębiorstwa pod nazwą Lubelskie Zakłady Przemysłu Cementowego, został Chełm. Spora ilość z
doświadczonej kadry przeszła z Rejowca do Chełma, tworząc trzon załogi nowej cementowni. Dzięki
inicjatywom środowiskowym, osiedle fabryczne Cementowni „Pokój” w 1962 roku uzyskało prawa
miejskie. Analizując dane dotyczące osiągnięć gospodarczych Cementowni “Pokój”, widać załamanie
wyników w początkowym okresie po reorganizacji. Dopiero w 1968 roku osiągnięto wynik produkcyjny lepszy niż w roku 1960. Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jedynym miastem w powiecie
Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r. 2
Dnia 22 lipca 1962 r. Rejowiec Fabryczny otrzymał prawa miejskie. W 1963 r. oddano
do użytku wzniesiony przy ul Lubelskiej budynek szkoły z salą gimnastyczną, a 5 lat później biurowiec Urzędu Miasta i komisariatu policji. W 1971 r. wybudowano pod torami kolejowymi tunel,
umożliwiający bezpieczne przejście na perony dworca PKP, a w rok później - przekazano do użytku
tzw. dom nauczyciela.

Dz.U. 1962 nr 41 poz. 188. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie
utworzenia niektórych miast. Tekst ogłoszony: D19620188. Data wydania: 62-07-07. Data wejścia w życie: 6207-18. Organ wydający: Przez RADĘ MINISTRÓW.
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Nowo pobudowane domki jednorodzinne. W tle dymiący komin cementowni Rejowiec.
W dniu 1 października 1971 roku Lubelskie Zakłady Przemysłu Cementowego zostały przekształcone
w Kombinat Cementowy „Chełm” w Chełmie. Lata siedemdziesiąte to okres najlepszej pracy zakładu.
W 1971 roku przekroczono barierę 900 tys. ton cementu. W 1974 roku osiągnięto rekordową produkcję 1.021 tys. ton, podobna wielkość została zrealizowana również w roku następnym. Wyniki te
były bezpośrednim efektem wdrożenia szeregu projektów racjonalizatorskich, dobrej pracy wszystkich
służb produkcyjnych i pomocniczych. Cementownia w Rejowcu - do niedawna uważana za zakład
nowoczesny o przodującej technice i technologii - w wyniku szybkiego postępu technicznego,
dokonującego się w przemyśle, gwałtownie traciła swoje atuty. W kraju powstawały nowe zakłady
cementowe o kilkakrotnie większych wydajnościach, stosujące odmienne, bardziej ekonomiczne
technologie. Kryzys przełomu lat 70/80-tych nie ominął Cementowni “Pokój”. Węgiel towar bardzo
deficytowy w tym okresie, kierowano do tych cementowni, które najefektowniej go zużyją. W roku
1977 rozpoczęto budowę osiedla Wschód na terenie, który wyznacza obecnie kierunek zabudowy
miasta - pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań w 1978 roku
. Dnia 1 czerwca 1981 r. wmurowano akt erekcyjny parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
wydzielonej z części terytoriów parafii w Pawłowie i Rejowcu Osadzie. Rok później ruszyła budowa
kompleksu sakralnego (przy obecnej ul. Jana Pawła II).Pod koniec 1981 roku cementownię
zatrzymano ze względu na brak paliwa.
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06 stycznia 1981 r.

Decyzja ta wywołała szok wśród załogi. Pomimo ponownego uruchomienia z początkiem 1982 roku,
trudne uwarunkowania zewnętrzne (zaopatrzenie materiałowe, zbyt cementu), jako efekt sytuacji kryzysowej w kraju, nie sprzyjały szybkiemu powrotowi do wyników osiągniętych wcześniej. Skrócenie
ustawowego czasu pracy spowodowało wydłużenie cyklów remontowych, a tym samym obniżenie
zdolności produkcyjnej zakładu do 760 tys. ton.
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28 marca 1983 r.

Cementownia Rejowiec. Foto z roku 1988.
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W 1989 roku Cementownia „Pokój” uzyskała status jednostki samobilansującej się,
W 1990 roku przejęła do prowadzenia Kopalnię Marglu, poprzednio funkcjonującą w ramach
Kombinatu, łącznie z Kopalnią Kredy w Chełmie -jako Zakład Kopalń Surowców Cementowych.
W 1991 roku Cementownia Rejowiec odłączyła się ze struktury kombinatu, tworząc samodzielne
przedsiębiorstwo.
W dniu 29 czerwca 1991 roku, na wniosek Rady Pracowniczej i związków zawodowych, działających
w Cementowni w Rejowcu, Minister Przemysłu i Handlu Zarządzeniem nr 245/Org/91 dokonał
podziału Kombinatu Cementowego „Chełm” w Chełmie na dwa samodzielne przedsiębiorstwa:
Cementownię „Chełm” w Chełmie i Cementownię „Rejowiec” w Rejowcu Fabrycznym. W tym
samym roku Cementownia złożyła wniosek o przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
w ramach powszechnej prywatyzacji. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1991
roku Cementownia „Rejowiec” przekształcona została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W
dniu 22 stycznia 1992 r. spółka otrzymała statut, a 21 lutego 1992 roku wpisana została do rejestru
handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Chełmie pod numerem RH-B-265. 5 czerwca
1994 r. odbyła się uroczysta konsekracja kościoła.
W dniu 12 września 1995 roku Minister Przekształceń Własnościowych wniósł 60 % akcji
cementowni do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 33 % pakiet akcji Cementowni w drodze
alokacji przypadł XI NFI S.A. W dniu 5 grudnia 1997 roku podpisana została umowa sprzedaży
pakietu większościowego 58% akcji Cementowni “Rejowiec” S.A..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zabytkowy album Cementowni „Firley” w Rejowcu.
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Historia albumu 3z bezcennymi zdjęciami jest dość długa, ciekawa a zarazem niejasna.
Album zawiera tylko 25 zdjęć wykonanych najprawdopodobniej w latach 1924-1926.
Był to rok 1977. Pani Stefania Dorosz zażądała około 5 tysięcy złotych. Kierownictwo zakładu uznało,
że cena jest wygórowana, że zdjęcia nie są tyle warte. Po latach zapłacono jednak synowi Doroszowej
60 tysięcy złotych. Jak na owe czasy suma dość znaczna? (Czy ma to coś wspólnego z 60-leciem
zakładu (rok 1984), nie wiadomo do końca tego?”

Próbowałem ustalić historię tego albumu. Prawdopodobnie został wykonany na zlecenie jednego z
ówczesnych zastępców dyrektora rejowieckiej cementowni. Ówczesny dyrektor w roku 1928 album przekazał
swojemu synowi, o czym świadczy dokonany wpis na jednej ze stron albumu. Dalszy los albumu, aż do
wybuchu II wojny światowej, jest na razie nieznany. Pewnego dnia, (dokładnej daty nie ustalono) podczas
bombardowania Rejowca został częściowo rozbity biurowiec fabryki. Gdy wracano z pracy, na gruzach
budynku biurowego wśród walających się papierów leżał album. Został on, jako pamiątka rodzinna. Trzymała
go Stefania Dorsz. Następnie przekazała synowi. Należy zaznaczyć, że do chwili zakupu przez władze
cementowni nie był obwarowany żadnymi prawami autorskimi. Z rejowiecką cementownią rodzina jest
związana od 4 pokoleń.
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Stanisław Dorosz mąż Stefani. Fotografia pochodzi
z lat 20-tych XX wieku – wojna z bolszewikami
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Drużyna harcerska im. Lis – Kuli ze szkoły podstawowej w Stajnem na uroczystości 1- maja 1948 roku
w Rejowcu. Na czele drużynowy Tadeusz Dorosz. Maszerują ulicą Piłsudzkiego (T. Kościuszki), po
prawej stronie nieistniejąca kamienica Feldmanów. Syn Stanisława i Stefani.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teraźniejszość. Zakładu;.
Cementownia Rejowiec S.A. w 2010 roku połączona została z Grupą Ożarów S.A. W
strukturach spółki funkcjonuje, jako Zakład Cementownia Rejowiec.
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Okupacja niemiecka. Żydzi przy załadunku cementu z Rejowca. Kadr z filmu.
Na zakończenie tego odcinka przedstawiam kadr z filmu o cementowni w Rejowcu Fabrycznym.
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Tak opisywał swoją historię Andrzej Słowicki

Andrzej Słowicki – fotografia z Moskwy rok 1989

MOJE KORZENIE (Tekst oryginalny)
Urodziłem się 27 stycznia 1945 roku w Rejowcu Lubelskim 2 jako syn mgr inż. Borysa
Słowickiego i Heleny z domu Kowalskiej. Zaraz po wkroczeniu armii sowieckiej załoga cementowni
„Firley” w Rejowcu wybrała mojego ojca na dyrektora. Mówiono, że był dobrym człowiekiem przed
wojną i w czasie, to i będzie teraz. 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 Borys Słowicki zatwierdzony na tym
stanowisku.
Borys Bolesław Słowicki – zapomniany bohater
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. Była przesłuchiwana w UB w Chełmie,
wbijano ją odbytnicą na pal, ale nikogo nie wydała.
Towarzysze partyjni ciągle powtarzali mojemu ojcu, że Lenin był szlachcicem, to i jego, jeszcze
jednego arystokratę partia może ścierpieć.
Borys S łowicki 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 podrzucano do góry. Wtedy w nocy z wieży ciśnień zrzucono
gigantyczną czerwoną gwiazdę z tysiącami żarówek – świecąca oznaczała wykonanie planu
dobowego przez cementownię – i na jej miejsce powieszono wielką flagę biało-czerwoną. 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, 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 2. W
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wyniku procesu został pozbawiony wysokich odznaczeń państwowych i ogłoszono go wrogiem
publicznym numer 1. Został przeniesiony na budowę cementowni w Wierzbicy. Był człowiekiem
uczciwym i prawym, dlatego nie mógł dłużej znieść niesprawiedliwości i draństwa. Zmarł 7 grudnia
1960 roku w wieku 54 lat na zawał serca w Klinice Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Jego
pogrzeb w Pawłowie Lubelskim, człowieka cieszącego się wielką popularnością i autorytetem, by ł
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.
Moja matka, Helena Kowalska urodziła się w Królewcu 20 lutego 1913 roku, w polskiej rodzinie z
niemieckimi korzeniami. Studiowała romanistykę na uniwersytecie w Poznaniu, następnie wyjechała
do Brukseli kontynuować naukę francuskiego i w Paryżu pisała pracę dyplomową o twórczości
Wiktora Hugo. W czasie okupacji uciekła z Poznania włączonego do III Rzeszy, przez „zieloną
granicę” do Rejowca Lubelskiego w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie mąż jej siostry dr Wacław
Woźniewski był kolejowym lekarzem. 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. Zmarła w Toruniu 26
listopada 1997 roku. Po sławnych przodkach oddziedziczyłem pasje podróży, a po matce i ciotce
Irinie łatwość do nauki języków obcych, których znam sześć.
Mężem ciotki Iriny z Bazylei był dr James Haefely – przemysłowiec, honorowy konsul Norwegii,
przewodniczący Centralnego Związku Pracodawców Szwajcarii. Przed i w czasie II wojny światowej
był tajnym agentem aliantów w Niemczech. Zaprzyjaźniony z Janem Flemmingiem, autorem
powieści i twórcy filmowej postaci Jamesa Bonda, posłużył także swoją osobowością i przygodami
dla pierwowzoru agenta 007.
Dzięki zaproszeniom dr Haefely – osoby o tak wysokim statusie w Szwajcarii – zaprzyjaźnionego z
ministrem i ambasadorem PRL-u Witoldem Trąpczyńskim począwszy od 1965 roku, pomimo że
byłem studentem /jedyną możliwością wyjazdu studentów na Zachód było zakwalifikowanie się na
praktykę wakacyjną/, zacząłem otrzymywać paszport. Nie tylko po raz pierwszy w życiu jadłem
banany, ananasy i owocowy jogurt, ale i poznałem najwyższe szwajcarskie sfery przemysłowe. Ze
Szwajcarii pojechałem do siostry Iriny, cioci Lali – Lydii Stix-Agosti do Sieny i Rzymu. Moje
marzenia z czasów stalinowskich o podróżach śladami przodków stały się realnością, odwiedziłem
ponad 40 krajów.
Pani generałowa
W Rejowcu mieszkała z nami matka mojego ojca, Olga c. Anatola Dowoyno- Sołłohub, z domu z
najsłynniejszego rodu rosyjskich książąt Dołgorukich. Zwracano się do niej z szacunkiem „Pani
generałowa”. Z pierwszym mężem, Włodzimierzem s. Piotra Słowickim, kandydatem nauk prawa
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego poznała się w Warszawie na lodowisku Agrykola na
początku XX wieku. Zamieszkali po ślubie w Peterhofie pod Sankt Petersburgiem, gdzie dziadek
Włodzimierz wstąpił w elitarny pułk Lejb Gwardii Konno-Grenadierski.
Tutaj urodził się 1/14 marca 1906 roku mój ojciec Borys Bolesław Słowicki. Dziadka awansowano
na pułkownika gwardii i generał-majora, w 1918-1919 roku był szefem ochrony cesarzowej Marii
Fiodorowny, wdowy Aleksandra III w posiadłości Charaks na Krymie i konwojował ją na brytyjskim
okręcie HMS Marlborough do Anglii. Zmarł w 1937 roku w Londynie.
Wyrastałem w legendzie Kati i niezwykłych czynów wojennych generała Stanisława DowoynoSołłohuba.
Z prastarego rodu
Od 6 roku życia Tatę i jego brata Jerzego wychowywał drugi mąż babci Olgi, Stanisław Dowoyno32
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Sołłohub – przedstawiciel spolonizowanego prastarego litewskiego rodu magnackiego.
Służył on w elitarnym Lejb Gwardyjskim Siemionowskim pułku, gdzie awansował do stopnia
podpułkownika gwardii /bohater PSB, 2001/. W czasie I. Wojny Światowej walczył na froncie
rumuńskim, wykazując się wielkim męstwem, za co był wielokrotnie nagradzany orderami, w tym
kawaler orderu św. Jerzego IV. stopnia. Jako podpułkownik rosyjskiej armii przeszedł na szefa sztabu
formującej się 4 Dywizji Strzelców Polskich w Suczawie, a następnie na szefa sztabu II Korpusu
Polskiego w Sorokach w Besarabii. Tworzył Legion Murmański w Archangielsku i Murmańsku, który
wsławił się w walce przeciw bolszewikom przy boku Wielkiej Brytanii i Francji. W archiwum
rodzinnym zachowały się dyplomy o nadaniu pułkownikowi Dowoyno-Sołłohubowi francuskiego
Orderu Legii Honorowej i podpisany przez Winstona S. Churchilla w imieniu króla Georga V
brytyjskiego Distinguished Service Order. Był szefem Polskiej Misji Wojskowej w Północnej Rosji
i p. o. polskiego konsula na Murmaniu.
Dzięki jego staraniom 2000 Polaków zostało bezpłatnie ewakuowanych z Murmańska do Gdańska
na brytyjskich okrętach, czym uratował ich życie. Bliski współpracownik i przyjaciel generała Józefa
Hallera w sztabie Błękitnej Armii. Przedstawiciel Polski na rozmowy pokojowe z Rosją Sowiecką z
Baranowiczach, Mińsku i Rydze /Ryski traktat pokojowy w 1921 roku/. Za wstawiennictwem
Stanisława Dowoyno-Sołłohuba – pułkownika w II Oddziale Sztabu Generalnego WP, doszło do
wymiany babci Olgi z więzienia w Moskwie /na słupach wisiały już obwieszczenia o skazaniu jej na
karę śmierci za próbę ucieczki po zamarzniętej Zatoce Fińskiej z Rosji Sowieckiej do Finlandii/ za 3
polskich komunistów, z więzienia w Berezie Kartuskiej, których po przybyciu do Moskwy
własnoręcznie rozstrzelał Feliks Dzierżyński /konflikt partii bolszewickiej z Komunistyczną Partią
Robotniczą Polski/.
Mój ojciec wstąpił w 1917 roku do Korpusu Paziów Jego Cesarskiej Wysokości, 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, które znalazłem 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 “Firley” w Rejowcu
Lubelskim. Kierował laboratorium chemicznym przed i w czasie wojny. Zadenuncjowany, że jest
Żydem, był więziony przez Gestapo na Zamku Lubelskim. Dzięki interwencji niemieckiego dyrektora
cementowni został uwolniony jako wysokiej klasy specjalista.
Pierwszy polski generał rozstrzelany przez Sowietów
Ojczym Stanisław Dowoyno-Sołłohub poparł przewrót majowy, wcześniej przeprowadzając
rozmowy w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie, a w trakcie zamachu wysadził w powietrze most,
by wojska rządowe nie dotarły z odsieczą do stolicy. Został aresztowany i wkrótce uwolniony po
zwycięstwie marszałka Piłsudskiego. Przed przejściem w stan spoczynku w stopniu generała brygady
był dowódcą 12 Dywizji Piechoty w Tarnoplu. Cieszący się wielką popularnością wśród ludności
polskiej, ukraińskiej, rusińskiej i żydowskiej został honorowym obywatelem Tarnopola.
Stanisław Dowoyno-Sołłohub był pierwszym polskim generałem rozstrzelanym przez Sowietów rano
22 września 1939 roku w obecności żony Olgi w majątku rodowym w Ziołowie, w powiecie
kobryńskim, w województwie poleskim /publikowana jego data śmierci 26 września oparta na moich
pierwszych poszukiwaniach jest nieprawidłowa/.
W roku 2008 Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa dokonała ekshumacji zwłok generała
Sołłohuba w Ziołowie i pochówku na cmentarzu, zwanym „małym Katyniem”, przy kościele
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katolickim w Kobryniu.
Katia – niekoronowana cesarzowa
Legendarna Katia – księżniczka Katarzyna Michajłowna Dołgorukowa była siostrą mojego
pradziadka księcia Anatola Michajłowicza Dołgorukowa, ojca babci Olgi. Katia była ukochaną, a po
śmierci cesarzowej Marii Aleksandrowny drugą żoną Aleksandra II, cesarza Wszechrosyjskiego,
króla Polski – Cara Wyzwoliciela, którego zabójstwo doprowadziło do cofnięcia procesu reform i
Październikowej rewolucji. Przez 16 lat tego niezwykłego związku Katia i Aleksander napisali do
siebie ponad 10 000 miłosnych listów, których większość się zachowała. Katarzyna Michajłowna
otrzymała po ślubie tytuł i nazwisko Jaśnie Oświeconej Księżnej Juriewskiej / Yourievsky /. Tę
największą miłość XIX wieku udokumentowano w wielu publikacjach i filmach, m. in. Katia, z 1938
roku z Danielle Darrieux i Katia – niekoronowana cesarzowa z 1969 z Romy Schneider i Curdem
Jürgensem.
Przeszłość dla przyszłości
Inspiracją dla moich poszukiwań historyczno-genealogicznych był obejrzany w 1993 roku dokument
Podróż Dostojewskiego nieznanego wówczas w Polsce reżysera Pawła Pawlikowskiego, gdzie
zobaczyłem po raz pierwszy swojego kuzyna Jaśnie Oświeconego Księcia Georga Yourievsky,
prawnuka Aleksandra II i Kati. Zawsze byłem perfekcjonistą, dlatego tak jak kino, tak i genealogia z
hobby przekształciła się u mnie w profesję.
Pracując w archiwach całej Europy odbywam fascynujące podróże w czasie i przestrzeni.
Zgromadziłem największe na świecie prywatne archiwum książąt Dołgorukich, a w bazie danych
ponad 35 000 przodków. Odszukałem kuzynostwo rozrzucone po całym świecie, często były to
niezwykłe spotkania i nowe odkrycia. Wyjawiłem wiele historycznych faktów, dat z archiwów, które
były nieznane lub nieprawidłowo publikowane przez najlepszych historyków i genealogów. W moich
żyłach płynie krew wielu słynnych rodów, które tworzyły historię Europy: króla Bolesława III
Krzywoustego, wielkich książąt kijowskich, w tym św. Włodzimierza i św. Olgi, którzy chrzcili Ruś i
wielkich książąt litewskich, cesarzy bizantyjskich, królów Francji, Anglii, Szwecji, Węgier,
ukraińskich hetmanów Apostoła i Lizoguba ale także i Czyngischana. Niezwykle barwną postacią był
mój prapraprapradziadek admirał Don Joseph de Ribas – bohater Don Juana Lorda Byrona i założyciel
Odessy; jego ojciec Don Miquel, ulubieniec Barcelony, Katalończyk, był pierwszym oficerem w
Sekretariacie Państwa i Wojny Królestwa Neapolu, a matka Margarita Plunkett przedstawicielką
najsłynniejszego rodu irlandzkiego; moi przodkowie z rodu zaporoskich kozaków Mandrikinych
zakładali Mandrikino, obecnie część Doniecka i Mandrikówkę, dzisiaj część Dniepropietrowska.
Dlatego potomkowie oddziedziczyli połowę Donbasu. Byli też przodkowie Serbowie, Grecy i wiele
innych. Moi kuzyni są potomkami Dantego Aligheri i Aleksandra Puszkina, wśród krewnych
przodków jest malarz Edgar Degas i rzeźbiarz baron Eduard von der Launitz.
Siła motoryczna moich działań filmowych
Być może siłą motoryczną moich działań filmowych była rekompensata za niespełnione tęsknoty
artystyczne w mojej rodzinie, ale także niemożliwość ich realizacji ze względu na wysoki status
społeczny przodków. Byli mecenasami sztuki. W Małym Pałacu Marmurowym Kati w Petersburgu
występował Fiodor Szaliapin i Aleksander Wertyński; ciotka Lydia Stix-Agosti, absolwentka
Państwowego Konserwatorium Warszawskiego, zwana „sycylijskim słowikiem”, występowała w
Teatrze S. Carlo w Neapolu z zaprzyjaźnioną Renatą Tebaldi, w teatrze La Fenice w Wenecji, w La
Scali w Mediolanie ( Borys Godunow w reżyserii Federico Felliniego), zaprzyjaźniona z Fellinim
gościnnie wystąpiła w jego filmie Miasto kobiet i użyczyła anielskiego głosu w Osiem i pół / dzięki
jej pomocy stał się możliwy przyjazd Michelangelo Antonioniego do Kwantu/; jej mąż Maestro
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Guido Agosti, jako cudowne dziecko koncertował na dworze króla Wiktora Emanuela III,
pięciokrotnie był wiceprzewodniczącym Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, oboje byli
profesorami słynnej Accademia Nazionale Santa Cecilia w Rzymie.
Moja mama przyjaźniła się z rodziną Szpinalskich /Pianista reż. R. Polańskiego/. W czasie okupacji
pracownik cementowni w Rejowcu Bogdan Paprocki podśpiewywał w pracy, w 1943 roku dawał w
Lublinie tajne koncerty przy akompaniamencie Zygmunta Kałużyńskiego. Paprocki został światowej
sławy tenorem, a Kałużyński znanym krytykiem filmowym. Moi rodzice przyjaźnili się z rodziną
Paprockich, w latach pięćdziesiątych spędzaliśmy wspólnie wakacje w Ustce.
Andrzej Słowicki
Frankfurt nad Menem, 24.04.2015
(Koniec.)
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