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TOMASZ STARECKI
Tomasz Starecki urodził się 27 listopada 1964
roku w Warszawie. W 1983 roku jako finalista
Olimpiady Matematycznej ukończył XIV Li ce -
um Ogólnokształcące im. Klementa Got twal da
(obecnie Stanisława Staszica). Nie zdecydował
się jednak na Wydział Ma te ma tyki Uni wer sy -
te tu Warszawskiego, wychodząc z założenia,
że ciekawsza jest możliwość praktycznego
wdrażania wszelkich wysiłków umysłowych,
i rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Po -
litechniki War szaw skiej. Tytuł magistra inży nie -
ra w specjalności Aparatura Elektroniczna, za
pracę dyplomową Blok programowanych ukła -
dów wejścia/ wyjścia do systemu pomiaro we -
go zintegrowa nego z komputerem personal-
nym klasy IBM PC/XT/AT, uzyskał we wrześniu
1988 roku.

Około pół roku przed ukończeniem stu -
diów, w marcu 1988 roku, rozpoczął pracę
jako konstruktor w zespole doktora Woj cie cha
Nowakowskiego w Instytucie Maszyn Mate ma -
tycznych, gdzie przygotował do wdrożenia do
produkcji zaprojektowany w ramach swojej
pra cy dyplomowej moduł automatycznego sys -
temu pomiarowego. Była to dla niego pierwsza
okazja do bezpośredniego kontaktu z prze mys -
łem i produkcją. Dzię ki temu zebrał cenne do -
świadczenia praktyczne, które mógł później
wy korzystywać zarówno w opracowaniach
kon strukcyjnych, jak i w działalności dydak -
tycz nej. Prze łom lat 80. i 90. nie był jednak
naj lepszym okresem dla polskiego przemysłu
elektronicznego — przy okazji przemian ustro -
jowych kolejne duże zakłady elektroniczne
ban krutowały lub radykalnie ograniczały dzia -
łalność, toteż po powrocie ze służby wojsko-
wej musiał szukać nowego miejsca pracy. Po

zaledwie półrocznej próbie dalszej pracy ja -
ko konstruktor — w firmie Vigo — doszedł do
wnios ku, że zdecydowanie lepsze warunki do
dalszego rozwoju będzie miał na macierzystej
uczelni.

W kwietniu 1990 roku Tomasz Starecki
zo stał zatrudniony w Instytucie Podstaw Elek -
 tro niki, początkowo jako asystent-stażysta, po
ro ku jako asystent. Pierwszy rok pracy na uczel -
ni poświęcił w znacznej mierze na in ten syw ną
naukę języków obcych (angielski, francuski,
hiszpański, japoński). Równolegle rozpoczął
pra ce nad doktoratem. Jako dziedzinę badań
naukowych obrał fotoakustykę, o której pierw -
szy raz usłyszał od... ko legi, z którym pracował
w firmie Vigo. W 1992 roku rozpoczął pro wa -
dzenie wykładów „Mi kro kontrolery jednouk -
ła dowe i ich zastosowania”, które cieszyły się
olbrzymim powodzeniem studentów przez
wie le lat. W 1993 roku opublikował swój
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pierw szy zagraniczny artykuł (w „Review of
Scien tific Instruments”) i wyjechał na blisko
rocz ny pobyt do Japonii. Stopień doktora nauk
technicznych uzyskał w czerwcu 1995 roku za
rozprawę Analiza porównawcza modeli ko mo -
ry Helmholtza do przyrządów pomiarowych
typu PAS. W 1996 roku ukazała się jego pierw -
sza, blisko 600-stronicowa monografia Mi -
kro kontrolery jednoukładowe rodziny '51, któ -
rej cały nakład 5000 egzemplarzy sprzedał się
w ciągu zaledwie dwóch lat. Od początku lip -
ca 1996 do końca czerwca 1997 roku To masz
Starecki przebywał jako visiting associate pro -
 fesor w National Institute of Multimedia Edu ca -
tion w Makuhari w Japonii. W 1999 roku opra -
cował konspekt przedmiotu i rozpoczął za ję cia
z „Microprocessor Systems” na studiach anglo -
języcznych prowadzonych na Wy dziale Elek -
troniki i Technik Infor ma cyj nych. Pod koniec
lat dziewięćdziesiątych zainteresował się me -
 todyką zarządzania projektami, co za owo co -
wa ło jego współpracą z firmą IBM, dla której
przez kilka lat, głównie w okresie 2000–2005,
opracowywał materiały dydaktyczne i pro wa -
dził liczne szkolenia z tej tematyki. W 2002 ro -
ku ukazała się jego kolejna mo nografia Mi kro -
kontrolery 8051 w praktyce. W paź dzierniku
2002 roku objął funkcję kierownika Zespołu
Apa ratury Impulsowej i Cyf  rowej w Insty tu cie
Systemów Elektro nicz nych, a w 2005 roku zo -
stał zastępcą dyrektora instytutu ds. dydak tycz -
nych. W 2009 roku opracował przedmiot i roz -
począł prowadzenie zajęć z „Wprowadzenia
do za rzą dzania projektami”. W tym samym ro -
ku wy szła drukiem jego kolejna książka. Była to
po zycja Wybrane aspekty optymalizacji przy -
rządów fotoakustycznych, którą przedłożył
jako rozprawę habilitacyjną. Stopień nauko-
wy doktora habilitowanego uzyskał w grudniu

2009 roku. W 2010 wyjechał na kolejny rocz -
ny pobyt w Japonii, poświęcony głównie na
przygotowanie kolejnych monografii.

Tomasz Starecki wielokrotnie uzyskał Na -
gro dę Rektora Politechniki Warszawskiej, za -
równo za działalność dydaktyczną, jak i na u -
kową. Owocem jego działalności zawodowej,
oprócz wspomnianych już monografii, jest tak -
że kilkadziesiąt publikacji (głównie z zakresu
fotoakustyki i elektroniki sprzętowej), liczne
opra cowania inżynierskie sprzę towe i pro gra -
mowe (z ciekawszych można wymienić np.
ge nerator impulsowy o czasie narastania i opa -
 da nia zboczy poniżej 50 ps, edytor czcionek
True Type z obsługą formatów czcionek dale ko -
wschodnich czy kompletny system do wielo-
języcznego katalogowania zbiorów i obsługi
biblioteki dla Wydziału Ja po nistyki Uni wer sy -
tetu War szaw skiego), zgłoszenia patentowe
oraz ponad czterdziestu wypromowanych dy -
p lomantów.

Zainteresowania Tomasza Stareckiego nie
ograniczały się wyłącznie do elektroniki. Przez
cały okres studiów oraz kilka następnych lat był
aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej, bio rąc udział w kil -
kuset koncertach Zespołu w kraju i za granicą.
Niemal od zawsze był też zafascynowany kul -
turą innych krajów, a zwłaszcza Japonii, co
zna lazło odzwierciedlenie m.in. w jego udzia -
le w pracy zbiorowej Japonia okresu Meiji. Od
tradycji do nowoczesności, do której napisał
rozdział Sumo narodowym sportem Japonii.

Jest żonaty, ma troje dzieci. Usiłuje znaleźć
złoty środek między pracą naukową, inży nier -
ską, dydaktyczną, czasem poświęconym ro -
dzi nie i przyjaciołom oraz czerpaniem rado-
ści z życia.
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