
O
siągnął olbrzymi sukces. Syn szewca z Ko-
wala, małej miejscowości pod Włocławkiem, 
wypłynął na filmowe i teatralne salony Polski. 
Miał wszystko: sławę, pieniądze, piękne kobie-

ty. Mimo że w tym roku skończy 71 lat, ożenił się dopiero 
przed niespełna dwoma laty z Małgorzatą Potocką – miło-
ścią swego życia. Ślub wzięli w Kowalu, gdzie aktor czuje 
się najlepiej. I to chyba ten Kowal sprawił, że pan Jan za-
wsze, przez całe życie, pisał listy. Nigdy też nie zapomniał 
o maleńkim urzędzie pocztowym w jego miejscowości, bo 
jego zdaniem to miejsce magiczne. Jan Nowicki, gdy do 
niego zadzwoniłam, od razu zgodził się na rozmowę, gdy 
tylko usłyszał, że chodzi o wywiad do gazety dla pocz-
towców. – Piszę listy może nie tak często, jak niegdyś, 
ale piszę. Do siostry, do syna, do Małgosi. Z ubolewaniem 
patrzę na to, że ludzie przestali kontaktować się za po-
mocą listów. Przecież to taka piękna rzecz!

Magazyn PP: Listy są piękne?
Jan Nowicki: Oczywiście. To literatura. Trudno się więc 
dziwić, że cały czas publikowane są ich zbiory. Takie książ-
ki w postaci listów cieszą się ogromną popularnością.

Dlatego Pan napisał swoje książki w formie listów?
– Nie, napisałem „Między niebem i ziemią” jako ko-
respondencję, bo tylko taka forma mogła oddać te 
wszystkie moje myśli, które krążyły we mnie po śmier-

ci przyjaciela (Piotra Skrzyneckiego – przyp. red.). Oby-
dwie części książki to listy do nieba, bo wierzę głęboko, 
że właśnie tam Piotr przebywa. Listy są magiczne…

To dlaczego ludzie piszą je coraz rzadziej?
– Nie mogę tego zrozumieć. To według mnie dowód zdzi-
czenia, chamstwa i głupoty. List to przecież nie tylko for-
ma kontaktu, ale to również pochylanie się nad językiem, 
precyzowanie myśli, składnia. To w końcu sam charak-
ter pisma, którego nie ma ani w piśmie komputerowym, 
ani w esemesach. Co więcej, zdałem sobie sprawę ja-
kiś czas temu, że napisanie sensownej kartki z pozdro-
wieniami z zagranicy jest trudniejsze, niż sklecenie głu-
piej noweli. Jak w czterech zdaniach ująć wszystko, co 
w danej chwili ma się komuś do powiedzenia? To na-
prawdę sztuka.

Pan nie uległ modzie kontaktu komputerowego?
– Nie kontaktuję się przez komputer w ogóle. Dlate-
go jeśli ktoś chce się ze mną skontaktować, musi się 
wysilić i napisać list. Ewentualnie zadzwonić, ale te-
lefon to rzecz bardziej intymna. Trzeba się odezwać, 
a wcześniej zdobyć numer… No właśnie, skąd Pani 
zna mój numer?

… tajemnica dziennikarska.
– Spodziewałem się takiej odpowiedzi (śmiech). Sprytni 

jesteście – wy, dziennikarze. No, w każdym razie, jeśli 
ktoś chce nawiązać ze mną kontakt, musi napisać.

Dostaje Pan dużo listów?
– Bardzo dużo.

Ale pomijając te od siostry, syna i żony, którzy odpi-
sują na Pana listy…
– No właśnie tych innych dostaję bardzo dużo. W zasadzie 
zawsze z portierni Teatru Starego w Krakowie, gdzie gram, 
odbieram cały stos listów. I są one różne – mało ciekawe, 
jak prośby o autografy i zachwyty nad moimi kreacjami ak-
torskimi, ale są też bardzo ciekawe. Wielu ludzi zwierza się 
ze swoich problemów. Niektórzy oczekują pomocy, ale są 
tacy, którzy piszą, żeby się po prostu wygadać i jest im le-
piej. A ja się cieszę, że obdarzają mnie zaufaniem. I jestem 
pełen podziwu, że potrafią tak ciekawie napisać. Wiem, 
jakie to trudne, bo pisałem sam do siebie.

Jak to, sam do siebie?
– Pisałem felietony do „Zwierciadła”. Przez ponad dwa 
lata. I polegały one na tym, że odpowiadałem na list od 
czytelnika. Ale wcześniej sam ten list pisałem.

To chyba proste zajęcie – odpowiadać na swoje listy?
– Muszę Pani powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Bardzo 
trudne. Po pierwsze, to były listy do kobiet dla kobiet. 
Musiałem najpierw znaleźć temat, który zainteresował-
by czytelniczki. A potem w równie interesujący sposób 
go omówić. I to musiało być coś, co zainteresuje nie 
mnie, tylko tych, którzy czytają. Zresztą ta praca, mam 
nadzieję, zostanie uwieńczona wydaniem kolejnej książ-
ki. Właśnie nad tym pracuję. Ostatnio moje życie, jak 
widać, kręci się wokół pisania listów i poczty.

A jeśli już mówimy o poczcie, co Pan myśli o pracy 
pocztowców?
– O, mam wiele przemyśleń i szereg spostrzeżeń. Po-
chodzę z małego miasteczka. Pamiętam, że pojawienie 
się listonosza było tam zawsze wydarzeniem. I wszy-
scy się trochę obawiali. Zazwyczaj przynosił niezbyt 
dobre wieści – telegram z zawiadomieniem o czyjejś 
śmierci, chorobie. Ale oczywiście były też przyjemne 
telegramy – o narodzinach, o ślubie…

Listonosz był kimś ważnym?
– Jak najbardziej. Zresztą całe moje życie kręciło się wo-
kół poczty, bo sama poczta była czymś ważnym w takiej 
wiosce. Jak remiza strażacka. Pamiętam, jak spotykali-
śmy się w pocztowej bramie. Naczelnik, pan Buchowski, 
był ojcem moich dwóch kolegów, więc pocztowa praca 
była mi dobrze znana. To było magiczne miejsce. I jakoś 
tak w mojej świadomości się zapisało. Ten urząd pocz-
towy jest nadal w tym samym miejscu. Ja w ogóle mam 
do Poczty słabość. Nad naszym jeziorem powiewa flaga 
pocztowa, którą dostała moja żona po jednym z waszych 
jubileuszy – chyba po 450-leciu. Ładnie wygląda.

To Pan jest prawie jak pocztowiec…
– Poczta bierze udział w pewnej pięknej sferze naszego 

życia. Jak tu jej nie lubić? Myślę sobie o zawodzie listo-
nosza, o tych chłopakach, którzy codziennie przemierzają 
kilometry z wielką torbą. Na piechotę, rowerem, z czasem 
dorabiają się motocykli. A to wszystko jest takie dla ludzi. 
Taka służba. Ja zawsze dobrze z listonoszami żyłem…

Dlaczego?
– Bo szanuję ich pracę. A poza tym mam chroniczny 
wstręt do odbierania awizo. Po prostu nigdy ich nie 
odbieram. Jeśli znałem dobrze listonosza, to on mi za-
wsze szedł na rękę. Zostawiał listy w skrzynce, dzwo-
nił, że ma coś dla mnie i szukaliśmy się po mieście, 
żebym nie musiał potem stać w kolejce do okienka. 
Nie lubię dużych, miejskich urzędów.

Są mniej przyjazne aktorom?
– Zawsze stanę nie do tego okienka, co trzeba, albo 
źle wypełnię jakiś dokument i potem jest problem, albo 
zapomnę długopisu i muszę pisać takim służbowym 
na poczcie, i potem zapominam go oddać, i… długo by 
wymieniać. Ale wiem, że te panie w okienkach wykonu-
ją morderczą pracę, bardzo ważną, ale niewdzięczną, 
bo ludzie w kolejce na poczcie zawsze są zdenerwowa-
ni i niemili. Ja mam nawet na ten temat swoją teorię.

Jaką?
– Ludzie są wściekli, bo płacą za coś, czego nie ma. Za 
gaz, który już zużyli, za światło, które już się wypaliło, za 
rozmowy telefoniczne, które już odbyli. Jak idą do wa-
rzywniaka po jabłka, to płacą za nie i wychodzą z siatką 
owoców. Jak idą na pocztę, to płacą rachunek i wycho-
dzą z niczym. To stanie w kolejce jest więc takie nie-
wdzięczne, jakby ktoś życie o tę kolejkę skracał. I ludzie 
się wściekają, i te panie w okienkach też są wtedy złe, 
bo taki nastrój się udziela. Poza tym ja odnotowuję dwa 
pocztowe koszmary, które akurat mnie nie przeszkadza-
ją Pocztę lubić. Pierwszy to te nowe urządzenia w urzę-
dach. Nie mam pojęcia, jak je obsłużyć, a potem okazu-
je się, że bez karteczki nie mogę nic załatwić. A drugi, 
że na blankietach wpłat jest tak mało kratek. Nigdy nie 
mogę się zmieścić. Ale kocham małe poczty…

Dlaczego?
– Bo tam wszyscy mają czas, wszyscy są mili, znają 
się, więc nie narzekają. A poza tym w takich urzędach 
zawsze panie mnie poznają, że jestem aktorem i robi 
się bardzo miła atmosfera.

A czego życzyłby Pan pocztowcom?
– Porządnych zarobków, adekwatnych do wykonywa-
nej pracy i dużo poczucia humoru. Żeby te wszystkie 
stresujące sytuacje jakoś rozładowywać. No i chyba 
tolerancji dla niebyt przyjemnych zachowań klientów. 
I zapraszam na moje spektakle.

A gdzie można teraz Pana zobaczyć na scenie?
– Zawsze w Teatrze Sabat, u mojej żony Małgosi. 
W Krakowie w Teatrze Starym. Może wkrótce w ja-
kimś filmie. Zobaczymy…

Rozmawiała: Katarzyna Robaczewska

znani i lubiani

Listy to jego pasja. obok 
rodziny i swego zawodu 
to właśnie im poświęcił 
ogromną część życia. Do 
Poczty Polskiej – jak sam 
twierdzi – ma słabość, 
a nad jego jeziorem 
powiewa od niemal 
dwóch lat pocztowa flaga, 
podarowana jego żonie, 
Małgorzacie Potockiej, 
z okazji 450-lecia naszej 
firmy. Jan Nowicki 
o Poczcie ma wiele 
do powiedzenia

Mam słabość do Poczty 
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Ostatnio moje 
życie, jak widać, 

kręci się wokół 
pisania listów 

i poczty
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