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Spotkasz go w K¯ WAT, na keji w Zegrzu albo na trasie regat

Zaczyna³ ¿eglowaæ w latach 40-tych...

Maciej S³ojewski(1) uprawia ¿eglarstwo ju¿ ponad pó³ wieku. Za-
czyna³ w roku 1948 od budowy kajaka, który uleg³ wywrotce ju¿ przy
pierwszej próbie. Powód oczywisty � nadmierne o¿aglowanie. Pa-
miêta wyprawy na Mazury oraz Gi¿ycko (maj¹ce ju¿ trzeci¹ nazwê po
wojnie) i jeden sklep spo¿ywczy o nazwie �Witamina�. Opustosza³y
Niegocin. Jako cz³onek za³ogi ³odzi o wdziêcznej nazwie �Dakota�
poznaje Mazury. P³yn¹ ni¹ a¿ do przystani harcerskiej ko³o Mostu
Poniatowskiego � to jeden z wcze�niejszych sp³ywów Pis¹ i Narwi¹
do Warszawy. Na Pisie dzia³a jeszcze m³yn wodny. �pi¹ u gospoda-
rzy. Od Nowego Dworu 40 km wios³uj¹ pod pr¹d.

Pocz¹tek lat 50. to szereg startów w najwa¿niejszych regatach
krajowych w barwach YKP, a nastêpnie CWKS. W 1956 r. zostaje
powo³any do 24-osobowej Kadry Narodowej i zaczyna bardzo pra-
cowity rok. Wygrywa ̄ eglarskie Mistrzostwa Polski w Gi¿ycku w kla-
sie Omega, startuje we wszystkich ogólnopolskich regatach. Jest te¿
obecny za granic¹. Bierze udzia³ w Miêdzynarodowych Regatach
�Cupa Victoria� w Mamaia na Jeziorze Siut-Ghiol (Rumunia). Tam te¿
uczestniczy w Regatach �Tour de Resistance� w klasie S³onka. Nie
koñczy ich jednak z powodu wywrotki na ostatnim okr¹¿eniu przy
wietrze 8 B, chocia¿ zajmowa³ pierwsz¹ pozycjê (na 40 startuj¹cych).
Do Rumunii powraca jeszcze kilka razy, aby startowaæ w regatach na
Morzu Czarnym. Bierze równie¿ udzia³ w Regatach Miêdzynarodo-
wych �Ostseewoche� w Warnemunde. W sumie w latach 1952-1970
Maciej S³ojewski wystartowa³ w stu kilkudziesiêciu regatach. Startu-
je nadal, w ubieg³ym roku wygra³ regaty o Puchar Szefa Sztabu Gene-
ralnego WP w klasie Omega.

Od 1964 r. Maciej S³ojewski kieruje dzia³alno�ci¹ regatow¹ grupy
juniorów w klasie Cadet, Ok-Dinghy i Hornet. Przybiera ona formy
niespotykane w innych klubach. Dziêki du¿ej liczbie ³odzi wykorzysty-
wanych do turystyki (Omegi i Piraty) co roku organizuje zespo³owe
rejsy turystyczne z Mazur do Warszawy dla juniorów startuj¹cych
w regatach � juniorzy maj¹ wiêc swoje w³asne ¿eglarstwo wypoczyn-
kowe, a tury�ci nie musz¹ sp³ywaæ rzekami

W tym czasie pracuje w WAT jako wyk³adowca podstaw elektroniki,
cz³onek zespo³u uruchamiaj¹cego jeden z pierwszych polskich laserów.

Od wielu lat p³ywa po Mazurach, a jego za³oga zawsze jest kilku-
nastoletnia i otrzymuje dawkê ¿eglarstwa na najwy¿szym poziomie.
Pocz¹tkowo organizowa³ rejsy dla dzieci kolegów, pó�niej ich wnu-
ków, a teraz dla tych, którzy s¹ polecani przez poprzednich za³ogan-
tów. Pomimo ponad pó³wiekowej ró¿nicy wieku, znajduje wspólny

jêzyk z dorastaj¹c¹ m³odzie¿¹, bo jak inaczej mo¿na by³oby ¿yæ przez
kilkana�cie dni na kilku metrach kwadratowych pok³adu. Za³ogi nie
tylko razem ¿egluj¹ � zim¹ wyje¿d¿aj¹ z Maciejem w góry. Szesnasto-
i siedemnastolatkowie s¹ ju¿ za starzy do takich za³óg, ale odchodz¹c
zawsze proponuj¹ m³odszych na swoje miejsca.

Jak nazwaæ tak¹ dzia³alno�æ? Szkoleniem? Zbyt wy�wiechtane i ko-
jarzy siê z wpisami do statutów. Organizacj¹ czasu wolnego? Pachnie
zadaniami ró¿nych instytucji. Spo³ecznikostwo? Tr¹ci poprzednia epo-
k¹. Patrz¹c na ¿yciorys Macieja nietrudno znale�æ odpowied�, trudniej
j¹ politycznie poprawnie zdefiniowaæ. A mo¿e Maciej przywraca zapo-
mnianym s³owom ich prawdziwy sens? Kim w³a�ciwie jest ten, 77-letni
dzi�, by³y ¿o³nierz AK � Batalionu Gustaw wywieziony do obozu pra-
cy w Niemczech, a po ich wyzwoleniu przez Amerykanów powracaj¹-
cy do Polski?

Jest z pewno�ci¹ cz³owiekiem, który cicho i bez rozg³osu wycho-
wa³ szeregi ¿eglarzy, czêsto chroni¹c m³odych ludzi przed zdryfowa-
niem na manowce. I ci¹gle tak niewiele pomocy do tego potrzebuje.
Czasami wystarczy mu ma³y klubowy jachcik, co w dzisiejszych, sko-
mercjalizowanych czasach mo¿e okazaæ siê problemem.

Nadchodzi kolejny sezon ¿eglarski. Maciej S³ojewski, tak jak w ka¿-
dym roku, bêdzie uczestniczyæ w regatach. Bez do�wiadczenia ³opotu
¿agli nie potrafi bowiem spêdziæ lata. Znowu zamigocze za nim kilwater,
gdy pop³ynie �ladami swych wodnych dróg.

Zbigniew Patron
Zdjecia: Archiwum K¯ WAT

(1) Maciej S³ojewski � ur. 17.02.1928 r. w Wo³ominie. W 1951 r. ukoñczy³
Szko³ê In¿yniersk¹ im. H. Wawelberga i S. Rotwanda i od razu zosta³
powo³any do wojska otrzymuj¹c stopieñ porucznika. 25.06.1951 r.
trafi³ do grupy tworz¹cej WAT gdzie po uzyskaniu magisterium przez
25 lat wyk³ada³ podstawy elektroniki. W 1963 r., jako cz³onek zespo³u,
bra³ udzia³ w uruchomieniu pierwszych polskich laserów. Od roku 1976
by³ kierownikiem zak³adu w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy. W 1990 r. odszed³ na emeryturê w stopniu pu³kownika
po prawie 40-letniej s³u¿bie w WP. Mieszka z ¿on¹ i synem w Warsza-
wie, zajmuje siê dzia³k¹, ¿eglowaniem po Zalewie Zegrzyñskim i jezio-
rach mazurskich oraz jazd¹ na nartach. W tym sezonie wraz z m³odzie-
¿ow¹ za³og¹ jedzie do Zakopanego.

¯eglarska dyskusja Macieja S³ojewskiego (od lewej) z Tomaszem Rajznerem.

Maciej S³ojewski (drugi od lewej) na zakoñczeniu Regat o Puchar Komandora K¯ WAT
2001.


