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Inż. Andrzej Starostecki urodził się w dniu 25.02.1967r. w Olkuszu. Lata dziecinne  

spędził wraz z rodzicami w Wolbromiu, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej. 

Szkołę podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu ukończył w czerwcu 1982 r. 

Edukację kontynuował w Zespole Szkół - Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wolbromiu, 

którą ukończył z oceną bardzo dobrą w zawodzie mechanik aparatury automatycznej w 1985 

r. Następnie z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł technika mechanika w Technikum 

Mechanicznym dla pracujących w Olkuszu, w 1988 r. Równolegle do uczęszczania do szkół, 

realizował się w harcerstwie, do którego wstąpił w 1976 r. i z którym był związany 10 lat - na 

przestrzeni których zdobywał kolejne stopnie, sprawności i odznaki. Już w młodym wieku widoczne 

były jego zainteresowania szeroko pojętą elektrycznością i elektrotechniką, ujawniające się m. in. 

podczas tzw. „kwaterek", kiedy to tydzień przez przyjazdem pozostałych harcerzy doprowadzał prąd 

dla całego obozu harcerskiego, czy dbając o nagłośnienie podczas pielgrzymek. 

Tytuł inżyniera elektrotechniki uzyskał na Wydziale Inżynierii Elektrycznej Politechniki 

Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w 1996 r. Ukończył również studia podyplomowe: trener i 

organizator szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej w 2007 r., termografię w 

podczerwieni na Politechnice Łódzkiej w 2011 r. oraz zarządzanie projektami na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie w 2012 r. Stale poszerzał swoją wiedzę, biorąc udział w wielu 

szkoleniach. Cenił sobie wymianę doświadczeń podczas wykładów i szkoleń w Stowarzyszeniu 

Elektryków Polskich. Posiadał uprawnienia zawodowe SEP: D (dozór) i E (eksploatacja) do 110 kV; 

uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych – bez ograniczeń do kierowania, 

nadzoru i wykonawstwa. Był Członkiem International Protection Club (Międzynarodowego Klubu 

Ochrony Odgromowej). Pracę zawodową rozpoczął w 1982 r. jeszcze jako uczeń Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Wolbromskich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil” Wolbrom, gdzie pracował 

do 1991 r. Następnie w latach 1992-1995 pracował w Wolbromskim Zakładzie Wodociągów i 

Kanalizacji w Wolbromiu na stanowisku elektromechanika. Od 1995 r. do 2018 r. pracował w 

Fabryce Taśm Transporterowych w Wolbromiu m. in. na stanowisku Specjalisty i St. Specjalisty w 



Dziale Inwestycji. Od 1997 r. był założycielem i właścicielem Firmy Elektro-Graf, zajmującej się 

głównie instalacjami elektrycznymi, odgromowymi i przeciwprzepięciowymi. 

Inż. A. Starostecki był Przewodniczącym Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wolbromiu 

przy ul. Pod Lasem 1 oraz w Zespole Szkół przy ul. Skalskiej w Wolbromiu. Miał świetny kontakt z 

dziećmi i młodzieżą. Podczas pracy w Wolbromskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w 

Wolbromiu oprowadził niejedną wycieczkę przedszkolaków i uczniów. Chętnie dzielił się swoją 

wiedzą i doświadczeniem z innymi. Gościł w wielu szkołach Gminy Wolbrom, przybliżając uczniom 

zasady zachowania bezpieczeństwa podczas burzy, tajniki pracy z prądem, kamerą termowizyjną, 

zaciekawiając zjawiskami fizycznymi i zachęcając do nauki. Podczas pracy w FFT Wolbrom był 

opiekunem praktyk uczniowskich. 

Inż. Andrzej Starostecki był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do 

którego wstąpił w 2008r. Był inicjatorem utworzenia w 2009 r. Terenowego Koła SEP nr 2 w 

Wolbromiu i do 2016 r. jako prezes Zarządu Koła kierował jego pracami. W tym okresie był 

organizatorem praktycznych szkoleń seminaryjnych, w których uczestniczyli nie tylko członkowie 

Koła SEP nr 2. Utrzymywał żywe kontakty zawodowe ze środowiskiem elektryków krakowskich a po 

rozwiązaniu Koła Terenowego SEP nr 2 w Wolbromiu był członkiem Koła SEP nr 4 funkcjonującego 

przy Oddziale Krakowskim SEP. Swoją wiedzą zawodową dzielił się z elektrykami publikując 

artykuły na łamach Biuletynu Technicznego Oddziału Krakowskiego SEP. Za długoletnie 

zaangażowanie stowarzyszeniowe inż. Andrzej Starostecki był wyróżniony Srebrną Odznaką 

Honorową SEP (2013 r.) oraz Srebrną Odznaką Honorową NOT (2016 r.). 

Inż. Andrzej Starostecki zmarł nagle w wieku zaledwie 51 lat w dniu 17.10.2018 r. Pozostawił 

pogrążone w ogromnym smutku Żonę ........  oraz dwie dorosłe córki Annę i .......... 

Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Wolbromiu żegnany przez Najbliższych, 

Rodzinę oraz licznie uczestniczących w pogrzebie Współpracowników, Kolegów i Znajomych. 

Odszedł od nas przedwcześnie elektryk o dużym doświadczeniu zawodowym i jak sam 

mówił, człowiek „głodny” wiedzy, harcerz i społecznik. Całe życie związany był ze swoim 

rodzinnym miastem Wolbromiem. 

Pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek obdarzony pogodą ducha i poczuciem humoru, 

kochający Rodzinę i góry a jednocześnie serdeczny i uczynny Kolega i Przyjaciel. 

 

Anna Starostecka, Jan Strzałka, Krzysztof Wincencik 
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