
Wywiad z Panem Wiesławem Matejką absolwentem Technikum 
Łączności w roku 1967 – rozmawia Damian Konieczny 
 
D.K: Pana nazwisko przywodzi na myśl  wybitnego  polskiego 
malarza Jana Matejkę. Czy zbieŜność nazwisk jest przypadkowa, czy 
są to więzy pokrewieństwa?  
W.M: Nie, zbieŜność nazwisk nie jest przypadkowa, Jan Matejko był 
moim pradziadkiem. 

D.K: Dlaczego wybrał Pan Technikum Łączności?  
W.M: PoniewaŜ juŜ w dzieciństwie, słuchając radia, patrzyłem na to 
urządzenie i zastanawiałem się dlaczego „taka skrzynka gada”. Ta 
ciekawość zaprowadziła mnie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr1 
w Krakowie. Po ukończeniu szkoły zawodowej chcąc pogłębić swoją 
wiedzę, rozpocząłem naukę w Technikum Łączności, Wydział dla 
Pracujących o specjalizacji telewizja. Po trzech latach nauki 
obroniłem pracę dyplomową i zdałem maturę. Był to rok 1967. Ten 
rok był dla mnie szczególny, poniewaŜ wtedy urodził się mój syn 
Paweł, któremu przekazałem „bakcyla” elektroniki.    

D.K: Czy pamięta Pan swoją klasę? Czy utrzymuje Pan kontakt 
ze szkolnymi przyjaciółmi? 
W.M: Do dziś utrzymuję kontakty z kolegami ze szkoły, z którymi 
bardzo miło i z sentymentem wspominamy Technikum Łączności. 
Dzięki nauce w tej szkole miałem interesującą, pasjonującą pracę, 
którą wykonywałem przez kilkadziesiąt lat.  

D.K: Jaki wpływ na Pana Ŝycie miała nauka w Technikum Łączności? 
W.M: Dzięki tej szkole mogłem się solidnie przygotować do 
wykonywania  swojego zawodu,  pracując jako radiomechanik, 
a po zdaniu matury jako radiotechnik, a w konsekwencji jako technik 
elektronik.  

D.K: Do tej Szkoły uczęszczał Pan, Pana syn a teraz naukę rozpoczął 
wnuk. Jak Pan się czuł gdy syn, a później wnuk zadecydowali się 
wybrać Zespół Szkół Łączności? 
W.M: Bardzo się ucieszyłem, byłem dumny, elektronika to 
przyszłość, a wtedy w  elektronice był to okres ciągłych zmian, 
tranzystory zaczęły pojawiać się w naszym Ŝyciu, a o układach 
scalonych nikt jeszcze nie słyszał. Dlatego kiedy syn zaczął 



uczęszczać do Technikum Łączności, przekazywał mi informacje 
o najnowszych trendach w elektronice, dzięki temu uzupełniałem 
swoją wiedzę w tej dziedzinie .      

D.K: Których przedmiotów lubił się Pan uczyć, a których nie? 
W.M: Najbardziej lubiłem się uczyć technicznych przedmiotów, lecz 
takŜe lubiłem matematykę, fizykę. Bardzo mile wspominam panią 
Krystynę Michalik, która uczyła mnie języka polskiego. Chciałbym 
podziękować wszystkim profesorom, którzy przekazywali nam 
wiedzę. Mimo pojawiających się „luk” ci ągle mam w pamięci 
wykłady i zaangaŜowanie moich nauczycieli   

D.K: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
W.M: Dziękuję 

 
Wywiad z Panem Pawłem Matejką, absolwentem Technikum 
Łączności rocznik 1987, technikiem telekomunikacji o specjalności 
teletransmisja,  obecnie Prezesem Zarządu Altab S.A. – rozmawia 
Damian Konieczny 
 
D.K: Dlaczego wybrał Pan Technikum Łączności?  
P.M: Nasze nazwisko sugeruje raczej, Ŝe powinniśmy być rodziną 
z talentami artystycznymi. Nie odziedziczyliśmy jednak, los tak 
chciał, zdolności po naszym słynnym przodku - Janie Matejko. 
Natomiast prawnuk Jana Matejko, Wiesław Matejko, mój ojciec, dał 
początek nie mającej wiele wspólnego z malarstwem rodzinnej 
tradycji, to on zaszczepił we mnie zainteresowanie nowoczesnymi 
technologiami w tym elektroniką, a po mnie te zainteresowania przejął 
mój syn Szymon i w ten sposób jest on trzecim pokoleniem 
Matejków, które przekroczyło mury Technikum Łączności. 
 Zainteresowania mojego taty, spowodowały, Ŝe w zasadzie od 
dziecka „siedziałem” w elektronice, majsterkując wspólnie z ojcem, 
budowaliśmy zasilacze, liczniki i inne akcesoria do modeli 
samochodów, czy innych zabawek. Moim marzeniem wówczas było 
zbudowanie modelu sterowanego radiem. 
Po skończeniu szkoły podstawowej zastanawiałem się nad wyborem 
szkoły średniej. Mój rocznik był w pewnym sensie rocznikiem 
przełomowym, poniewaŜ w roku 1982 przywrócono egzaminy 
wstępne do szkół średnich i my jako pierwsi mieliśmy je zdawać, 



ubiegając się o miejsce w wymarzonej szkole. Sam wybór szkoły nie 
był tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać, długo wahałem się, czy 
nie zdecydować się na Liceum Ogólnokształcące o profilu 
matematyczno-fizycznym. Ostatecznie jednak fascynacja elektroniką, 
renoma szkoły, symbol nowoczesności, jakim była w smutnym 
okresie stanu wojennego, chęć sprawdzenia się i sprostania wyzwaniu 
(o jedno miejsce ubiegało się od pięciu do ośmiu kandydatów 
w zaleŜności od profilu klasy), wreszcie autorytet mojego taty 
spowodowały, Ŝe ostatecznie wybrałem Technikum Łączności. 
Zdałem egzaminy i dostałem się do klasy „T” , przez pięć lat 
kontynuowałem naukę, by w roku 1987 obronić pracę dyplomową 
i zdać maturę. 

D.K: Czy pamięta Pan swoją klasę? Czy utrzymuje Pan kontakt ze 
szkolnymi przyjaciółmi? 
P.M: Pamiętam wszystkich kolegów z mojej klasy z wieloma 
utrzymuję kontakt, z kilkoma się przyjaźnię. 

D.K:Czy istnieje jakaś zabawna sytuacja z okresu nauki w ZSŁ, która 
szczególnie zapadła Panu w pamięci? 
P.M: Jest kilka takich sytuacji dzięki temu, Ŝe nasza klasa była dobrze 
zgrana, przytoczę jedną z nich: Gdy chodziłem do szkoły, był to 
niestety smutny okres stanu wojennego. Pierwszego dnia wiosny 
dostaliśmy zgodę od pana dyrektora Antoniego Borgosza na utopienie 
Marzanny; pełni radości z powodu nadejścia wiosny poszliśmy ją 
„utopić”, lecz niestety nasza wędrówka skończyła się na posterunku 
milicji, ale na szczęście Marzannę i tak utopiliśmy… 

D.K: Czy miał Pan jakieś szkolne przezwisko? 
P.M: Tak, miałem „Matias” 

D.K: Do tej Szkoły uczęszczał Pan i  Pana syn. Jak Pan się czuł, gdy 
syn, zdecydował się ,,iść” do Łączności? 
P.M: Byłem bardzo zadowolony, poniewaŜ ta szkoła jest w pewnym 
sensie szkołą elitarną. W późniejszym Ŝyciu bardzo wiele dała mi 
nauka w tej placówce, więc cieszę się, Ŝe syn wybrał Technikum 
Łączności 

D.K: Jaki wpływ na Pana Ŝycie miała nauka w Technikum Łączności? 



P.M: Głównym zadaniem i rolą szkoły jest przekazywanie wiedzy, 
w Technikum Łączności odebrałem bardzo solidne wykształcenie 
i podstawy merytoryczne, z których mogłem później korzystać i które 
mogłem rozwijać w dalszym Ŝyciu. 
Szczególnie dziękuję panu profesorowi Ludwikowi Musiałowi, 
mojemu wychowawcy; jest On dla mnie człowiekiem niezwykłym, 
nie tylko przekazywał nam wiedzę techniczną, ale był dla mnie 
wzorem moralnym, w czasie gdy kształtował się mój charakter 
i trzeba było podejmować trudne wybory. Pan Profesor zaraził mnie 
równieŜ trwającą do dziś miłością od gór i wspinaczki. 
Nie mogę nie podziękować Panu Profesorowi Andrzejowi Łanuszce, 
który swoimi niekonwencjonalnymi metodami i Ŝelazną 
konsekwencją nauczył mnie logiki, ta umiejętność jest i była 
niezwykle przydatna w mojej pracy zawodowej. 
Dziękuję Pani profesor Barbarze Szetlak za to, Ŝe nie poddała się 
wówczas, gdy jedynym słusznym kierunkiem był kierunek wschodni 
i nie odpuszczała nam na języku angielskim. Język angielski, który 
był dla mnie wtedy zmorą i stratą czasu, z perspektywy lat oceniam 
jako jedną z niewielu umiejętności, która po przełomie w 1989 roku 
dała mi moŜliwość rozwoju, poznania nowych obszarów wiedzy, 
nowych ludzi i w konsekwencji pomogła mi w karierze zawodowej. 
Pani profesor Teresa Wodzińska uczyła mnie języka polskiego. Cieszę 
się i jestem dumny, Ŝe mogłem być uczniem Pani Profesor, poniewaŜ 
potrafiła w szkole technicznej zainteresować nas literaturą piękną. 
Jako pracodawca kierujący firmą technologiczną, mam duŜy kontakt 
z młodymi ludźmi i obserwuję, jak ubogi jest człowiek pozbawiony 
kontaktu z ksiąŜką inną niŜ „fachowa”. 
Dziękuję równieŜ Panu profesorowi Eugeniuszowi Rutkowskiemu, za 
jego cierpliwość i serce do młodych „sieczko brzęków”. 

D.K: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
P.M: Dziękuję 

Wywiady te zostały przeprowadzone z okazje 65-lecia Zespołu Szkół 
Łączności. 

 


