
Jacek Nowicki 1921 – 2005
25 marca 2005 roku zmar³ w Warszawie Jacek Nowicki,

architekt, który ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ idei nowoczesnego
mieszkania – poprawnemu kszta³towi przestrzeni mieszkalnej
dostêpnej dla przeciêtnego cz³owieka.

Urodzony 4 sierpnia 1921 roku w Warszawie i wychowany
w duchu najszlachetniejszych hase³ spó³dzielczoœci
mieszkaniowej – jego ojciec Marian Nowicki by³ od roku
1932 prezesem zas³u¿onej Warszawskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej – w sposób naturalny skierowa³ swe
zainteresowania na architekturê powstaj¹cych wówczas w
Warszawie i budz¹cych ogólne uznanie osiedli WSM.
Zamierza³ jesieni¹ roku 1939 rozpocz¹æ studia w tym kierunku
na Politechnice Warszawskiej, ale wybuch wojny przekreœli³
te plany. Rozpocz¹³, wiêc zbli¿on¹ do nich swym profilem
naukê w dopuszczonej przez okupanta Pañstwowej Szkole
Budownictwa w Warszawie (1940–1942) aby nastêpnie

kontynuowaæ je na podziemnym Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej (1942–1949) w tym równie¿ na
pocz¹tku roku 1945 w Lublinie, gdzie uczelnia ta powo³ana
zosta³a ponownie do ¿ycia z tymczasow¹ siedzib¹ w tym
mieœcie. Tam po raz pierwszy pozna³em go jako asystenta
prof. Romualda Gutta. Maj¹cy ju¿ na swoim koncie pewn¹
praktykê zawodow¹ – pracowa³ w czasie okupacji w Pracowni
Architektury i Urbanistyki w Warszawie w zespole Szymona
i Heleny Syrkusów, autorów znanych przedwojennych osiedli
spó³dzielczych na Rakowcu i na Kole – cieszy³ siê naszym
respektem, bêd¹c zarazem swoist¹ przek³adni¹ fascynuj¹cej
nas architektury R. Gutta. Architektury prostej, spokojnej,
jak gdyby koj¹co dzia³aj¹cej na cz³owieka. Ale zarazem
architektury odpowiedzialnej, tego cz³owieka wychowuj¹cej
i trwaj¹cej – jak mawia³ stary profesor – kiedy ju¿ nas nie
bêdzie. I tak¹ w³aœnie architekturê stara³ siê tworzyæ Jacek



Nowicki przez ca³e swoje ¿ycie. Nawet w najtrudniejszym
czasie presji narzuconego nam tzw. socrealizmu, czego
dowodem mo¿e byæ osiedle przy pl. Wyspiañskiego na
warszawskim ¯oliborzu (1954–1956 wsp. B. Karczewski).
Z t¹ wrêcz rodzinn¹ Jego dzielnic¹ Warszawy zwi¹zane s¹
najbardziej charakterystyczne dzie³a Jacka Nowickiego jak
np. osiedla tzw. Serek ¯oliborski (1956–1958) czy os. Zatrasie
(1960–1968) a tak¿e us³ugowe obiekty jak gmach Rady
Narodowej (1958–1959), Dom Handlowy „Merkury” (1960),
a tak¿e szko³a przy ul. Filareckiej (1960).Pracowa³ te¿ i dla
innych rejonów Warszawy projektuj¹c w zespole Z. Malickiego
osiedle WSM Mokotów (1947–1950) czy jako generalny
projektant pasma Ursynów–Natolin. Swoje doœwiadczenia
zawodowe przekazywa³ te¿ m³odzie¿y najpierw na swej
macierzystej uczelni w Warszawie (1945–1961),a nastêpnie
ju¿ jako tytularny profesor na Wydziale Architektury
Politechniki £ódzkiej (1977–1987),a po przejœciu na emeryturê
a¿ do ostatnich swych dni w Wy¿szej Szkole Ekologii i
Zarz¹dzania w Warszawie. Utrwala³ te¿ sw¹ wiedzê w
ksi¹¿kach – oczywiœcie o tematyce mieszkaniowej – jak
choæby przez t¹ ostatni¹ uczelniê wydane „Kszta³towanie
œrodowiska – Architektura i urbanistyka w perspektywie
prze³omu stulecie” (Warszawa 2001) i „Œrodowisko
mieszkaniowe II – Osiedla warszawskie – projekty –
doœwiadczenia XX wieku” (Warszawa 2003) – obie bêd¹ce
syntetycznym zestawieniem doœwiadczeñ œwiata i Warszawy.
Przez wiele lat pisa³ te¿ ciête felietony o architekturze i
kulturze architektonicznej do czo³owych tygodników polskich.
Pisa³ je – mo¿e ju¿ tylko jako refleksje – do ostatniej chwili,
odk³adaj¹c je do opas³ych teczek, przygnêbiony, ¿e nie ma
dla nich miejsca w dzisiejszej prasie, goni¹cej g³ównie za
skandaliczn¹ sensacj¹. Byæ mo¿e kiedyœ historycy znajd¹ w

nich nieoceniony materia³ do studiów nad rozwojem
wspó³czesnej architektury polskiej.

Nieoceniona by³a te¿ jego dzia³alnoœæ w Stowarzyszeniu
Architektów Polskich a zw³aszcza w stworzonej m.in. z Jego
inicjatywy Sekcji Architektury Mieszkaniowej, która odegra³a
istotn¹ rolê w bronieniu – czasami bezskutecznie – standardu
polskiej architektury mieszkaniowej wobec politycznych
nacisków wiod¹cych nieuchronnie do tak znanych nam
„blokowisk”. Kluczow¹ rolê w tym zakresie odgrywa³ On
równie¿ przez wiele lat w pracach Komisji Mieszkalnictwa
Miêdzynarodowej Unii Architektów UIA doprowadzaj¹c do
opracowania i uchwalenia tzw. Kazimierskiej Karty
Mieszkalnictwa UIA – uchwalonej w Kazimierzu Dolnym
w pierwszej po³owie lat 70. – oraz tzw. Karty Warszawskiej
UIA – przyjêtej przez Kongres UIA w Warszawie w roku
1981.

Odszed³ cz³owiek o niebywale spo³ecznym nastawieniu
podbudowanym rodzinn¹ tradycj¹. PPS–u. Mimo to do
organizacji partyjnych nienale¿¹cy, bo – jak pisa³ w swych
wspomnieniach – „¿ycie polityczne pod presj¹ nie sprzyja³o
dyskusjom, zamyka³o usta i uczy³o nieufnoœci.”. Bola³ nad
poni¿eniem i zhañbieniem idei, które w dawnej przesz³oœci
mia³y tak istotn¹ wartoœæ. Cz³owiek m¹dry, rozwa¿ny
i uczciwy, do którego nawet w tamtych najtrudniejszych
czasach mo¿na by³o przyjœæ bez obawy z zapytaniem, co
robiæ? Cz³owiek, o jakiego dziœ coraz bardziej trudno.

Po¿egnaliœmy Go na Wojskowym Cmentarzu na
Pow¹zkach 1 kwietnia 2005 roku.

Tadeusz Barucki


