
Dr n. med. Andrzej Kotecki urodził się w Poznaniu 13.03.1933 

roku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące Nr 1 

 im. K. Mracinkowskiego w Poznaniu i Technikum Mechaniczne. 

Wydział Lekarski  1952-1958. Po ukończeniu studiów jako stypendysta 

naukowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej rozpoczął prace w 

III Klinice Chirurgii AM  w Poznaniu. Kierownikiem klinki był 

wówcza doc. Jerzy Borszewski. W lutym 1960 roku dr  Kotecki podjął 

pracę w Klinice Neurochirurgii jako wolontariusz a od grudnia 1961 

roku jako asystent . W 1967 roku uzyskał specjalizację z neurochirurgii 

a w październiku 1970  obronił   pracę doktorską pt. „ Plastyka ubytków 

kości czołowej przy zastosowaniu indywidualnie montowanych płytek 

tantalowych” promotorem pracy był prof. Hieronim Powiertowski. 

W 1972 roku dr Kotecki zakończył pracę w Klinice i z prof. H. Powiertowskim podjął pracę w 

Górniczym Centrum Rehabilitacji w Raptach Śląskich jako zastępca ordynatora Oddziału 

Neurotraumatologii, którego organizatorem i ordynatorem był prof. Powiertowski. W październiku 

1972 roku został ordynatorem Oddziału  Neurochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Koninie. Od 

marca 1977 był zatrudniony w Szpitalu MSW i A w Poznaniu  

( wspólnie z prof.  Romanem  Zimnym) na stanowisku Kierownika Poradni Neurochirurgicznej i 

Konsultanta Szpitala z zakresu neurochirurgii .W 2000 roku dr Kotecki przeszedł na emeryturę. W 

swoim dorobku ma 16 prac naukowych, jak podkreślał w swoim życiorysie, który napisał przed 

śmiercią wiele zawdzieczam moim nauczycielom doc. Jerzemu Borszewskiemu i prof. Hieronimowi 

Powiertowskiemu oraz mojej macierzystej Klinice . 

Zawsze starałem się być uciwym, życzliwy i opiekuńczy dla chorych, lojalny 

 w stosunku do kolegów i przyjaciół. 

Dr Andrzej Kotecki od  1995 roku był wdowcem, ma dwie córki i czworo wnucząt. 

Dr med. Andrzej Kotecki zmarł w 2016 roku. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym  

Junikowo w Poznaniu.  

Córki. Naszego Tatę nigdy nie pociągał świat zasztytów, uwielbienie innych lub ich brak, coraz 

większe mieszkania i nowsze samochody. Miały dla niego takie znaczenie, jakie wszyscy 

przypisujemy wartości zeszłorocznego śniegu. Nigdy też nie zastanawiałyśmy się, dlaczego tak było. 

Może zawierucha wojenna, którą przeżył jako kilulatek, może bieda i rodzinne dramaty po wojnie 

sprawiły, „KOT” (tak  nazywali Go najblisi) sprawy materialne traktował jako niezbędną konieczność, 

służącą do ujrzenia drugiego człowieka w całym jego skomplikowaniu fizycznym i duchowym. Może 

właśnie dlatego został lekarzem.  

Nieletnie wnuki mawiały , że Dziadek jest lekarzem od głowy i mózgu, w którym, jak niektórzy sadzą 

mieści się człowieczeństwo, przez wierzących zwane duszą. Może właśnie dlatego nie udzielał 

prostych porad, nagan i banalnych życiowych recept. Po przejściu na emeryturę wolał w nieodłącznym 

garniturze spacerować po okolicy kontemplując świat z jamnikim. Jego wnuki zawsze wiedziały, że u 

Dziatka spotkać można kilogramy słodyczy i pół zamrażarki lodów, córki spodziewać się mogły 

obiadu, a zięciowie zawartości szklanki. „KOT” najzwyczajniej w świecie był dobrym człowiekim i  

to wszystko co w Nim ceniliśmy, tak ot po prostu mu wychodziło.  

Motto dr Koteckiego:  „ w  życiu za wszystko się płaci, a saldo i tak będzie ujemne”.  


