Jan Nowicki (*5 listopada 1939 w Kowalu k.
Włocławka)
Ten aktor z Kowala koło Włocławka
wie, że sława, szmal, to ledwie zajawka,
bycie z przyjacielem,
to naprawdę wiele,
tak siedzą vis-à-vis, wódeczka, kawka…
(ebs)
Jan Nowicki - polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog, autor.
Urodził się 5 listopada 1939 w Kowalu k. Włocławka. W latach 1958-1960 studiował na Wydziale Aktorskim Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 1964 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Krakowie. 7 października 1964 zadebiutował w "Zaproszeniu do zamku" Jeana Anouilha na deskach Starego Teatru w
Krakowie, z którym związał się na stałe.
Na ekranie debiutował w 1963, wystąpił w kilkudziesięciu filmach.
Jest wykładowcą PWST w Krakowie, gdzie w latach 1973–1974 był prodziekanem wydziału aktorskiego. W 1998 podczas III
Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnął dłoń na Promenadzie Gwiazd.
Związany z kręgiem twórców kabaretu Piwnica pod Baranami. Autor książki "Między niebem a ziemią" - zbiór
felietonów-listów publikowanych w latach 1998-2000 na łamach „Przekroju”. Adresatem listów był nieżyjący już twórca
Piwnicy pod Baranami Piotr Skrzynecki, przyjaciel:

"Był jedyną osobą, którą kochałem, tak najbardziej. Był mi najbliższy... Nigdy nie znalazłem
drugi raz takiego przyjaciela. Zresztą, po co miałbym drugiego szukać? Wtedy ten pierwszy
mógłby zazdrościć, obrazić się, nieważne, czy żyje, czy nie. Przecież nie znajduje się
drugiego życia. Za cud trzeba dziękować, a nie latać po świecie i szukać następnego. To
nieeleganckie.
To była przyjaźń zdyscyplinowana, pozbawiona sentymentów, towarzyszyła jej wieczna
kontrola serc i odczuć. Nigdy nie mówiliśmy do siebie po imieniu, do końca pozostaliśmy na
pan. Byliśmy dziwnymi panami w tym okresie... Myśmy dawali sobie kwiaty. Nie byliśmy
żadnymi gejami, ale ja uwielbiałem mu dawać kwiaty. Niektórzy odbierają kwiaty jak wiąchę,
jak słomę jakąś. A pan Piotr... rozwijał kwiaty z papieru, wąchał. Jak się dziwił, jak oglądał,
jak się zachwycał! To była ceremonia: - To dla mnie? Naprawdę? - pytał. To był ktoś
absolutnie nadzwyczajny".
Synem Jana Nowickiego i Barbary Sobotty jest aktor Łukasz Nowicki. Z Ireną Paszyn ma córkę Sajanę. Przez wiele lat Jan
Nowicki związany był z węgierską reżyserką Mártą Mészáros. Od 16 maja 2009 jego żoną była Małgorzata Potocka, z którą
spotykał się 30 lat wcześniej we Włoszech. Ślub odbył się w Krzewencie, koło rodzinnej miejscowości aktora, Kowalu
położonego niedaleko Włocławka na Kujawach. Para rozwiodła się nieco ponad 6 lat później.

https://www.youtube.com/watch?v=R35uAGLZsuk
Interesuje się piłką nożną, jest kibicem Wisły Kraków.
Lista sztuk teatralnych i filmów, w których grał jest bardzo długa.
Spotkanie autorskie w Jeleniej Górze, 15 listopada 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=OR3_Q5-lU70

