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Dziennikarz telewizyjny, komentator sportowy, trener koszykówki, dr nauk o kulturze 

fizycznej, pracownik AWF Kraków 

Maciej Starowicz urodził się 16 sierpnia 1959 r. absolwent kierunku trenerskiego Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalizacja koszykówka. Po rocznej współpracy  

z Radiem Kraków od 1995 r. został dziennikarzem redakcji sportowej TVP Kraków. Był 

wydawcą, prezenterem i współautorem Kroniki Sportowej TVP Kraków.  Komentator wielu 

dyscyplin sportowych, w szczególności koszykówki i piłki ręcznej. Komentował m.in. 

wydarzenia z Letnich Igrzysk Olimpijskich Sydney w 2000 r., Igrzysk Olimpijskich w 
Atenach w 2004 r. i Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Komentował także 

wydarzenia z Zimowych Igrzysk Salt Lake City w 2002 r. oraz Igrzysk olimpijskich w 
Turynie w 2006 r.  

Komentował także imprezy rangi Mistrzostw Europy oraz wiele spotkań europejskich 

pucharów w koszykówce i piłce ręcznej. Autor wielu reportaży o tematyce sportowej.  

Maciej Starowicz ukończył również warszawską Akademię Telewizyjną i uzyskał stopień 

doktora nauk o kulturze w krakowskiej AWF, obronił pracę pod tytułem „Modele morfo-

funkcjonalne koszykarek na poziomie mistrzowskim z uwzględnieniem ich specjalizacji 

taktycznej”. 

Kariera trenerska 

 w latach 1982 – 1984 prowadził zespół AZS – AWF Kraków (drużyna kobiet) II liga 

– 1984-1985 KS Hutnik Kraków (drużyna kobiet) II liga 

– 1985-1987 KKS Polonia Warszawa (drużyna kobiet) ekstraklasa 

– 1987-1989 Wisła Kraków (drużyna Męska) II liga 

– 1990-1991 Hutnik Kraków (drużyna męska ekstraklasa 

– 1992-1993 Unia Tarnów (drużyna męska) II liga 

– 2011-2012 Wisła Kraków (drużyna męska) II liga 

– 2012-2013 AZS AWF ggmedia.pl Kraków (drużyna męska) III liga 



  - 2017-2019 MOSIR Bochnia 

Ponadto to trener kadry narodowej koszykarek, kadetek oraz reprezentacji młodzieżowej. 

 

Życie prywatne 

Małżonką Macieja Starowicza została koszykarka Wisły Kraków Marta Jodłowska. 

Córki, Katarzyna i Anna, podtrzymują sportowe tradycje rodzinne. 28 kwietnia 2011 roku 

Maciej został dziadkiem, na świat przyszła Julka, córka Kasi i Tomasza. W dniu, w którym 

Julka pojawi się na pierwszym treningu przy Reymonta, rodzina Starowiczów stanie się 

najliczniejszym wiślackim klanem w ponad stuletniej historii klubu. 

 

 

Legitymacja Polskiego Związku Koszykówki, 1983 

 

 



Dyplom ukończenia AWF, 1982 

 


