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A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést 2014-ben vehette át 

Általános- és középiskolai tanulmányai után a Varsói Falugazdasági Főiskolára 
jelentkezett, ahol 1981-ben sikeres vizsgát tett és külföldi, magyarországi 
tanulmányokra delegálták. Ettől kezdve Magyarországon él.  

1982-ben fejezte be az egy éves magyar nyelvi Előkészítő Intézetet, s ezt követően 1982-
1985 között a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán folytatta tanulmányait. 1985-
ben szerezte meg a szállodaipari mérnöki diplomát, 1985-től 1987-ig a Saturnus 
Szálloda igazgatója volt.  

1985-ben Székesfehérváron házasságot kötött Lajtos Erikával. Családjával 1988-ban 
költözött Szentendrére. 

1987-ben a Szentendrei Városgazdálkodási Vállalatnál helyezkedett el, itt 1990-ig 
dolgozott, majd egy éven át az Interpegro Hungary Kereskedelmi, Idegenforgalmi és 
Szolgáltató Kft. igazgatója volt. 

1991-től a szentendrei Telmex-Nowy Styl Zrt. tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója.  

2010 óta a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagja. 

2015-ben a Magyar Köztársasági Elnök soron kívül magyar állampolgárságot biztosított 
részére 

Wasilewski Maciej közéleti tevékenységének egyik fő vezérfonala, hogy személyes 
ügyének tekinti a lengyel-magyar barátság ápolását és a két nemzet közötti 
együttműködés bővítését is.  

1988-ban megszervezte a Wrocław környéki árvízkárosultak gyermekeinek (400 fő) 
magyarországi tartózkodását.1990 és 2000 között részt vett a Lengyel Köztársaság 
budapesti Nagykövetsége Kereskedelmi Tanácsosi Hivatala, valamint a lengyel Országos 
Gazdasági Kamara által szervezett promóciós fellépések szervezésében. 1999-ben 
kezdeményezője és társalapítója volt a budapesti Lengyel Üzleti Klubnak, melynek tagjai 
a Lengyelország és Magyarország közötti gazdasági, kulturális és promóciós 
tevékenységet végző személyek. 1994 és 1999 között a lengyel Kereskedelmi Tanácsosi 
Hivatallal együtt szervezte a lengyel nemzeti és gazdasági fellépéseket. 2000-ben 
támogatta a budapesti Lengyel Templom orgonájának felújítását és a magyarországi 



lengyel kolónia futball csapatai versenyének megszervezését. Mecénása volt a lengyel 
költészet több kötete magyarországi kiadásának, lengyel együttesek magyarországi 
fellépése szervezésének,  

A lengyel-magyar kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenységért 1998-ban 
köszönetet és alkalmi érdemérmet kapott a lengyel egészségügyi és társadalmi 
gondozásügyi minisztertől a lengyelországi árvízkárosultaknak nyújtott segítségért. 
1999-ben megkapta a Lengyel Köztársaság budapesti Nagykövetsége alkalmi 
érdemérmét a II. világháború alatti lengyel menekültügy hagyományainak ápolása 
elismeréseként. 2001-ben Aleksander Kwaśniewski lengyel köztársasági elnök a Lengyel 
Köztársaság Lovagi Keresztjével tüntette ki.  

Wasilewski Maciej másik szívügye a gyermekvédelem. Támogatta az abonyi, a 
szekszárdi és a pécsi gyermekotthonok tevékenységét és oktatását. Hozzájárult egy 
speciális felszerelésű mentőkocsi megvásárlásához budapesti gyerekek részére. Ifjúsági 
programokat szervezett, amely fiatalok 1-12 hónapos külföldi ösztöndíjcseréjét 
jelentette. Tagja és alelnöke a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (volt Zrínyi Miklós 
Katonai Főiskola) mellett működő Sportklub vezetőségének. Tevékenységük fő célja 
ifjúsági sportversenyek szervezése, fiatalok delegálása a hazai és nemzetközi 
légfegyverek lövő versenyeibe. 

Közéleti és mecénási tevékenységének elismeréseként 2011-ben Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjét vehette át.  

Wasilewski Maciej igazi lokálpatriótaként segíti, támogatja a Szentendre Város érdekeit 
szolgáló kezdeményezéseket is.  A Telmex-nek köszönhetően valósulhatott meg az P’Art 
Mozi, valamint a városi rendelőintézet székeinek beszerzése.  Az elmúlt években a Szent-
endrei Kulturális Központ helyiségeinek színvonalas berendezéséhez járult hozzá, 
valamint a Városháza irodáiban és az ügyfélváró folyosókon történt bútorcserék 
alkalmával is jelentős kedvezményt biztosított.  Szentendre sportéletét is segítette azzal, 
hogy anyagi hozzájárulást biztosított az Izbégi Sportpálya felújításához.  

Hozzájárult a Péter-Pál templom előtt álló Szent II. János Pál pápa – (a lengyel Karol 
Józef Wojtyla) szobor felállításához is.  

 


