




DDzziiaałłaallnnoośśćć  ssppoołłeecczznnaa  RRoommaannaa  NNoowwiicckkiieeggoo    
  

                    BBeezz  pprrzzeessaaddyy  mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  RRoommaann  NNoowwiicckkii  ccaałłee  
sswwoojjee  żżyycciiee  ppoośśwwiięęcciiłł  nnaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ssppoołłeecczznnąą  ii  cchhaarryyttaattyywwnnąą..  

NNaa  ssttuuddiiaacchh  nnaa  PPoolliitteecchhnniiccee  WWaarrsszzaawwsskkiieejj  ww  11995577  rrookkuu    bbyyłł  
wwssppóółłttwwóórrccąą  ppiieerrwwsszzeejj  ssttuuddeenncckkiieejj  ssppóółłddzziieellnnii  pprraaccyy  MMAANNIIUUŚŚ,,  
kkttóórraa,,  kkttóórraa  ddaawwaałłaa  mmaatteerriiaallnnee  sszzaannssee  nnaa  ssttuuddiiaa  mmłłooddyycchh  lluuddzzii  zz  
uubbooggiicchh  rrooddzziinn..  MMaanniiuuśś  iissttnniieejjee  ddoo  ddzziissiiaajj  ii  mmaa  ssiięę  ddoobbrrzzee..  WW  ttyymm  
cczzaassiiee  zzoorrggaanniizzoowwaałł  rróówwnniieeżż  SSttuuddeenncckkii  KKlluubb  FFAATTAA  MMOORRGGAANNAA  
ggłłóówwnniiee  ddllaa  rreeaalliizzaaccjjii  mmaarrzzeeńń  oo  zzwwiieeddzzaanniiuu  śśwwiiaattaa  ((sskkoońńcczzyyłłoo  ssiięę  
nnaa  ppiieerrwwsszzyymm  wwyyjjeeźźddzziiee  dduużżeejj  ggrruuppyy  ssttuuddeennttóóww  ddoo  pprraaccyy  wwee  
FFrraannccjjii..    

DDllaa  rreeaalliizzaaccjjii  mmaarrzzeeńń  oo  ttaanniimm  mmiieesszzkkaanniiuu  ddllaa  kkaażżddeejj  rrooddzziinnyy  
ww  kkoońńccuu  llaatt  oossiieemmddzziieessiiąąttyycchh  RRoommaann  NNoowwiicckkii  zzaałłoożżyyłł  FFuunnddaaccjjęę  
BBeezzddoommnnyycchh  ii  SSppóółłkkęę  TTaannii  DDoomm..  PPrreezzeesseemm  SSppóółłkkii  bbyyłł  ppoonnaadd  2200  llaatt  
aa  FFuunnddaaccjjii  sszzeeffuujjee  ddoo  ddnniiaa  ddzziissiieejjsszzeeggoo..    
                      WW  11998899  rrookkuu  RRoommaann  NNoowwiicckkii  bbyyłł  uucczzeessttnniikkiieemm  oobbrraadd  
OOkkrrąąggłłeeggoo  SSttoołłuu  ww  ppooddssttoolliikkuu  mmiieesszzkkaanniioowwyymm  ww  rraammaacchh  kkttóórreeggoo  
rraazzeemm  zz  AAlleekkssaannddrreemm  PPaasszzyyńńsskkiimm  pprrzzyyggoottoowwyywwaallii  ppiieerrwwsszzee  
pprrooggrraammyy  ooggrraanniicczzeenniiaa  ppoollsskkiieejj  bbeezzddoommnnoośśccii..                        
                          PPoodd  kkoonniieecc  llaatt  8800--ttyycchh  zzoorrggaanniizzoowwaałł  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  
  uull..  BBaarrttyycckkiieejj  ppiieerrwwsszzee  kkoommeerrccyyjjnnee  ttaarrggii  bbuuddoowwnniiccttwwaa..    
                          WW  rrookkuu  11999900  zzaałłoożżyyłł  ZZwwiiąązzeekk  BBeezzddoommnnyycchh  ii  zzoossttaałł  jjeeggoo  
ppiieerrwwsszzyymm  pprreezzeesseemm..    
                          WW  ttyymm  cczzaassiiee  wwssppóółłoorrggaanniizzoowwaałł  tteeżż  wwiieellkkąą  aakkccjjęę  oobbrroonnyy  
ppoollsskkiicchh  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww,,  kkttóórree  nnaa  ppoocczząąttkkuu  ttrraannssffoorrmmaaccjjii  
uussttrroojjoowweejj  pprrzzeeggrryywwaałłyy  sswwoojjee  sszzaannssee  rroozzwwoojjoowwee  cczzęęssttoo  nnaa  sskkuutteekk  
nniieeuucczzcciiwweejj  kkoonnkkuurreennccjjii  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  ii  zzłłeejj  
ppoolliittyykkii  ggoossppooddaarrcczzeejj..    

  RRoommaann  NNoowwiicckkii  ww  11999900  rrookkuu  zzaałłoożżyyłł  ppiieerrwwsszząą  ww  PPoollssccee  
pprryywwaattnnąą  „„SSzzkkoołłęę  MMaannaaggeerróóww  PPrrzzeezz  DDzziiaałłaanniiee””  ddllaa  mmłłooddzziieeżżyy  
zz  mmaałłyycchh  mmiieejjssccoowwoośśccii  ii  wwssii  ww  cceelluu  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  iicchh  ddoo  ttrruuddnneejj  
wwaallkkii  oo  bbyytt  ww  wwaarruunnkkaacchh  ggoossppooddaarrkkii  rryynnkkoowweejj..  NNaauukkaa  ww  sszzkkoollee  
bbyyłłaa  bbeezzppłłaattnnaa,,  kkoonniieecczznnee  śśrrooddkkii  ffiinnaannssoowwee  nnaa  jjeejj  ddzziiaałłaanniiee  
ppoocchhooddzziiłłyy  zz  FFuunnddaaccjjii  ii  SSppóółłkkii  RRoommaannaa  NNoowwiicckkiieeggoo..    
  

  



JJeeddnnyymm  zz  wwyykkłłaaddoowwccóóww  bbyyłł  mmiinniisstteerr  MMiieecczzyyssłłaaww  WWiillcczzeekk  aauuttoorr  ssłłyynnnneeggoo  ii  
wwaażżnneeggoo  ddllaa  pprrzzeeddssiięębbiioorrccóóww    ppoowwiieeddzzeenniiaa  „„ccoo  nniiee  jjeesstt  zzaabbrroonniioonnee  jjeesstt  
ddoozzwwoolloonnee””..    

WWcczzeeśśnniieejj,,  bboo  ww  llaattaacchh  ssiieeddeemmddzziieessiiąąttyycchh,,  bbyyłł  ppoommyyssłłooddaawwccąą  
kkoonnkkuurrssuu  ddllaa  rroollnniikkóóww  „„ZZłłoottaa  WWiieecchhaa””  oorraazz  wwssppóółłoorrggaanniizzaattoorreemm  
ooggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  kkoonnkkuurrssuu  „„DDoomm  mmooiicchh  mmaarrzzeeńń””  ddllaa  mmłłooddyycchh  rroollnniikkóóww..  
PPrrzzeezz  kkiillkkaannaaśścciiee  llaatt  ssppoołłeecczznniiee  ii  bbeezzppoośśrreeddnniioo  oorrggaanniizzoowwaałł  kkoonnkkuurrss  „„ZZłłoottaa  
WWiieecchhaa””..  WW  ttyymm  ookkrreessiiee,,  nnaaggrrooddzzoonnoo  ii  wwyyrróóżżnniioonnoo  kkiillkkaasseett  bbuuddyynnkkóóww,,  
kkttóórree  ww  ssppoossóóbb  nnaattuurraallnnyy  pprroommoowwaałłyy  nnoowwoocczzeessnnoośśćć    ww  rroozzwwoojjuu  pprroodduukkccjjii  
zzwwiieerrzzęęcceejj  oorraazz  pprrzzyycczzyynniiaałłyy  ssiięę  ddoo  wwzzrroossttuu  zzaammoożżnnoośśccii  ggoossppooddaarrssttww  
wwiieejjsskkiicchh  pprrzzyyssppaarrzzaajjąącc  mmiieejjsscc  pprraaccyy..  

RRoommaann  NNoowwiicckkii  bbyyłł  ppoommyyssłłooddaawwccąą  ii  oorrggaanniizzaattoorreemm  ppiieerrwwsszzyycchh  
wwiieellkkiicchh  hhaappppeenniinnggóóww  ggrraaffffiittii  KKOOLLOORR  PPRRZZEECCIIWWKKOO  PPRRZZEEMMOOCCYY..  NNaa  
jjeeddnnyymm  zz  ttaakkiicchh  ssppoottkkaańń  mmłłooddzzii  ggrraaffiicciiaarrzzee  zzaażżąąddaallii  jjaakkiieeggoośś  rreekkwwiizzyyttuu  
zzwwiiąązzaanneeggoo  zz  iicchh  „„ooddwwiieecczznnyymm””  wwrrooggiieemm  ––  ppoolliiccjjąą..  SSttoołłeecczznnaa  ppoolliiccjjaa  zz  
ppeełłnnąą  wwyyrroozzuummiiaałłoośścciiąą  ddoossttaarrcczzyyłłaa  wwyyssłłuużżoonnąą  NNyysskkęę..  EEffeekkttyy  ttwwóórrcczzoośśccii  
wwiiddaaćć  nnaa  zzaałłąącczzoonnyycchh  zzddjjęęcciiaacchh..          
                    WW  llaattaacchh  ddzziieewwiięęććddzziieessiiąąttyycchh  RRoommaann  NNoowwiicckkii  cczzyynnnniiee  wwssppoommaaggaałł  
ddzziiaałłaallnnoośśćć  MMaarrkkaa  KKoottaańńsskkiieeggoo,,  ddoossttaarrcczzaajjąącc  ddoo  MMOONNAARR--uu  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  
mmaatteerriiaałłyy  bbuuddoowwllaannee  oo  wwaarrttoośśccii  ookk..  110000  ttyyss..  zzłłoottyycchh  nnaa  oobbiieekkttyy  ddllaa  
bbeezzddoommnnyycchh  ii  cchhoorryycchh,,  ppooddooppiieecczznnyycchh  MMOONNAARR--uu..  OOttrrzzyymmaałł  zzaa  ttoo  oossoobbiissttee  
ppooddzziięękkoowwaanniiaa,,  ddyypplloommyy  ii  pprrzzyyjjaaźźńń  MMaarrkkaa  KKoottaańńsskkiieeggoo..    
                      RRoommaann  NNoowwiicckkii  ppoommóóggłł  rróówwnniieeżż  oorrggaanniizzoowwaaćć  oośśrrooddkkii  ddzziieennnneeggoo  
ppoobbyyttuu  ddllaa  cchhoorryycchh  ddzziieeccii  zz  ppeełłnnąą  oobbssłłuuggąą  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnąą,,  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  ww  
PPrrzzaassnnyysszzuu  ii  ww  OOssttrroołłęęccee  oorraazz  ddoossttaarrcczzaałł  nnoowwoorroocczznnee  ppaacczzkkii  ddllaa  bbiieeddnnyycchh  
ddzziieeccii  ww  ttyycchhżżee  mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh..  
  WW  11999966  rrookkuu  RRoommaann  NNoowwiicckkii  zzoossttaałł  ssyyggnnoottaarriiuusszzeemm  ooggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  
FFoorruumm  DDiiaalloogguu  mm..iinn..  ww  ttoowwaarrzzyyssttwwiiee  MMaarrkkaa  GGoolliisszzeewwsskkiieeggoo,,  AAnnddrrzzeejjaa  
HHaalliicckkiieeggoo,,  JJaannaa  KKrróóllaa,,  EEwwyy  LLeewwiicckkiieejj,,  ZZbbiiggnniieewwaa  NNiieemmcczzyycckkiieeggoo,,  
MMaałłggoorrzzaattyy  NNiieeppookkuullcczzyycckkiieejj,,  JJaannuusszzaa  OOnnyysszzkkiieewwiicczzaa,,  PPaawwłłaa  PPiisskkoorrsskkiieeggoo  ii  
EEddwwaarrddaa  WWeennddee..    
                        PPoocczząąwwsszzyy  oodd  22000000  rrookkuu  pprrzzeezz  77  llaatt  RRoommaann  NNoowwiicckkii  zzaajjmmoowwaałł  ssiięę  
bbeezzppoośśrreeddnniioo  oorrggaanniizzaaccjjąą  wwiieellkkiicchh  bbaallii  cchhaarryyttaattyywwnnyycchh  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  
ppeełłnniiąącc  rróówwnnoocczzeeśśnniiee  ffuunnkkccjjęę  PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  KKaappiittuułłyy  OOrrddeerruu  
OOttwwaarrtteeggoo  SSeerrccaa..  DDzziięękkii  tteejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii  kkiillkkaasseett  ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh  zzoossttaałłoo  
pprrzzeekkaazzaannee  nnaa  cceellee  cchhaarryyttaattyywwnnee,,  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  nnaa  ddoommyy  ddzziieecckkaa,,  lleecczzeenniiee  
nnaarrkkoommaannóóww,,  iittpp..  OOrrddeerryy  OOttwwaarrtteeggoo  SSeerrccaa  hhoonnoorroowwaałłyy  ppuubblliicczznniiee  ttyycchh,,  



kkttóórrzzyy  pprroowwaaddzziillii  ssyysstteemmaattyycczznnąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  cchhaarryyttaattyywwnnąą  nnaa  rrzzeecczz  
bbiieeddnnyycchh  ii  ppookkrrzzyywwddzzoonnyycchh  pprrzzeezz  llooss  pprrzzyycczzyynniiaajjąącc  ssiięę  ddoo  ppooppuullaarryyzzaaccjjii  
ttaakkiicchh  pprroo  ssppoołłeecczznnyycchh  ppoossttaaww..    
                          WW  22000022  rrookkuu  RRoommaann  NNoowwiicckkii  zzoorrggaanniizzoowwaałł  ppiieerrwwsszzyy  ppoo  wwoojjnniiee  
KKoonnggrreess  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ((ppoopprrzzeeddnnii  ooddbbyyłł  ssiięę  ww  11993377  rrookkuu)),,  ggłłóówwnnyymm  cceelleemm  
bbyyłłoo  zzjjeeddnnoocczzeenniiee  wwyyssiiłłkkóóww  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  bbuuddoowwnniiccttwwaa  nnaa  
rrzzeecczz  pprrzzeełłaammaanniiee  nnaarraassttaajjąącceeggoo  kkrryyzzyyssuu  ww  bbuuddoowwnniiccttwwiiee  ii  ppooggłłęębbiiaajjąącceejj  
ssiięę  zzaappaaśśccii  mmiieesszzkkaanniioowweejj..    AAkkttuuaallnniiee  ppeełłnnii  ssppoołłeecczznniiee  ffuunnkkccjjęę  
PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  SSttaałłeeggoo  PPrrzzeeddssttaawwiicciieellssttwwaa  KKoonnggrreessuu  BBuuddoowwnniiccttwwaa  
sskkuuppiiaajjąącceeggoo  nnaajjwwiięękksszzee  oorrggaanniizzaaccjjee  ppoozzaarrzząąddoowwee  bbuuddoowwnniiccttwwaa..  KKoonnggrreess  
zzaajjmmuujjąącc  ssiięę  ggłłóówwnniiee  lloobboowwaanniieemm  rroozzwwiiąązzaańń  ssyysstteemmoowwyycchh,,  
wwssppoommaaggaajjąąccyycchh  rroozzwwóójj  bbuuddoowwnniiccttwwaa  mmiieesszzkkaanniioowweeggoo  ddllaa  bbiieeddnnyycchh  rrooddzziinn  
oorraazz  ppooddeejjmmuujjee  wwsszzeecchhssttrroonnnnee  ddzziiaałłaanniiaa  nnaa  rrzzeecczz  ttwwoorrzzeenniiaa  ddoobbrryycchh  
wwaarruunnkkóóww  ddoo  rroozzwwoojjuu  ddzziiaałłaallnnoośśccii  iinnwweessttyyccyyjjnneejj..  PPrrzzeezz  kkiillkkaannaaśścciiee  llaatt  
RRoommaann  NNoowwiicckkii  zzoorrggaanniizzoowwaałł  wwiieellee  wwiieellkkiicchh  kkoonnffeerreennccjjii  ww  SSeejjmmiiee  
ppoośśwwiięęccoonnyycchh  mm..iinn..  kklluucczzoowwyymm  sspprraawwoomm  ppoollsskkiieeggoo  bbuuddoowwnniiccttwwaa,,  oocchhrroonniiee  
pprrzzeessttrrzzeennii  ppuubblliicczznneejj  ii  ppaattoollooggiioomm  ww  ssttaannoowwiieenniiuu  pprraawwaa..  KKoonnggrreess  
pprrzzyyggoottoowwaałł  ww  ttyymm  cczzaassiiee  kkiillkkaaddzziieessiiąątt  ppoozzyyccjjii  wwyyddaawwnniicczzyycchh..  KKoonnggrreess  nniiee  
zzaattrruuddnniiaa  żżaaddnnyycchh  ssttaałłyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww,,  wwsszzyyssttkkiiee  pprraaccee  bbyyłłyy  ii  ssąą  
wwyykkoonnyywwaannee  ssppoołłeecczznniiee  ww  rraammaacchh  wwoolloonnttaarriiaattuu..      

OOdd  kkiillkkuu  llaatt  RRoommaann  NNoowwiicckkii  ssppoołłeecczznniiee  ii  nnaa  wwłłaassnnyy  kkoosszztt  pprroowwaaddzzii  
ssttaałłąą  ggaalleerriięę  ffoottooggrraaffiicczznnąą  wwee  wwssii  WWoollaa  KKaarrcczzeewwsskkaa..  CCeelleemm  tteejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii  
jjeesstt    uukkaazzyywwaanniiee  ppiięękknnaa,,  kkttóórree  nnaass  oottaacczzaa  ii  sseennssuu  wwssppóóllnneeggoo  ddzziiaałłaanniiaa,,  aabbyy  
ppoolleeppsszzyyćć  oottaacczzaajjąąccąą  rrzzeecczzyywwiissttoośśćć..  DDzziięękkii  ssppoołłeecczznnyymm  ssttaarraanniioomm  uuddaałłoo  mmuu  
ssiięę  ppoo  ddwwuuddzziieessttuu  llaattaacchh  wwzznnoowwiićć  bbuuddoowwęę  jjeeddyynneejj  ddrrooggii  pprrzzeezz  wwiieeśś  
ii  rreeaanniimmoowwaaćć  bbuuddoowwęę  DDoommuu  KKuullttuurryy,,  kkttóórryy  nniisszzcczzaałł  oodd  1155  llaatt  ((ww  22001100  rrookkuu  
bbuuddoowwaa  ddrrooggii  zzoossttaałłaa  uukkoońńcczzoonnaa,,  ww  22001155  rrookkuu  uukkoońńcczzoonnoo  ooddbbuuddoowwęę  DDoommuu  
KKuullttuurryy))..  GGłłóówwnnyymm  cceelleemm  tteejj  wwiieelloolleettnniieejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii  bbyyłłoo  ssttwwoorrzzeenniiee,,  
oottwwaarrtteejj  nnaa  śśwwiiaatt  ttuurryyssttyycczznneejj  wwssii  nnaa  zzaapplleecczzuu  cchhrroonniioonneejj  pprrzzyyrrooddnniicczzoo  
ppiięękknneejj  rrzzeekkii  ŚŚwwiiddeerr  ii  ttrrwwaałłee  ooggrraanniicczzeenniiee  bbeezzrroobboocciiaa  ww  ttyymm  rreeggiioonniiee..    ZZaa  
ttęę  ddzziiaałłaallnnoośśćć  oottrrzzyymmaałł  1133  ggrruuddnniiaa  22000099  rrookkuu  oodd  mmiieesszzkkaańńccóóww  wwssii  ttyyttuułł  
HHoonnoorroowweeggoo  SSoołłttyyssaa  WWoollii  KKaarrcczzeewwsskkiieejj..              

RRoommaann  NNoowwiicckkii  jjeesstt  aauuttoorreemm  kkiillkkuusseett  aarrttyykkuułłóóww  ppoośśwwiięęccoonnyycchh  
ggłłóówwnniiee    rroozzwwoojjoowwii  rryynnkkuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  oorraazz  ppaattoollooggiioomm  ww  żżyycciiuu  
ppuubblliicczznnyymm..  AAkkttuuaallnniiee  RRoommaann  NNoowwiicckkii  ssppoołłeecczznniiee  pprrzzeewwooddnniicczzyy  
KKoonnggrreessoowwii  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ii  FFuunnddaaccjjii  BBeezzddoommnnyycchh..    
((nnaa  ppooddssttaawwiiee  oopprraaccoowwaanniiaa  rreedd..  MM..  WWooddzziicckkiieeggoo))                  



RRoommaann  NNoowwiicckkii    zzaa  sswwoojjąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ssppoołłeecczznnąą  ii  cchhaarryyttaattyywwnnąą  
oottrrzzyymmaałł  mm..iinn..::  KKrrzzyyżż  KKoommaannddoorrsskkii  zz  GGwwiiaazzddąą  OOrrddeerruu  OOddrrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii  
oorraazz,,  zz  rreekkoommeennddaaccjjii  ddzziieeccii,,  nnaajjbbaarrddzziieejj  cceenniioonnyy  pprrzzeezz  ssiieebbiiee  OOrrddeerr  
UUśśmmiieecchhuu..  
  

  
  

WWRRĘĘCCZZEENNIIEE  OORRDDEERRUU  UUŚŚMMIIEECCHHUU  PPRRZZEEZZ  DDZZIIEECCII  WW  DDOOMMUU  
DDZZIIEECCKKAA  WW  MMIICCHHAALLIINNIIEE  



WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIEE  OODD  MMAARRKKAA  KKOOTTAAŃŃSSKKIIEEGGOO  
  

  
  
  

  
  

2222  ssttyycczznniiaa  22001111  rrookkuu  KKaarrddyynnaałł    KKaazziimmiieerrzz  NNyycczz    
ww  TTeeaattrrzzee  WWiieellkkiimm  ww  WWaarrsszzaawwiiee    

uuddeekkoorroowwaałł    RRoommaannaa  NNoowwiicckkiieeggoo    
MMeeddaalleemm  SSoolliiddaarrnnoośśccii  SSppoołłeecczznneejj    

zzaa  wwiieelloolleettnniiąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ssppoołłeecczznnąą..  



  

  
  
PPOODD  TTAAKKĄĄ  TTAABBLLIICCĄĄ  RROOMMAANN  NNOOWWIICCKKII  PPRROOWWAADDZZIIŁŁ  WWAALLKKĘĘ  OO  
KKOOŃŃCCZZEENNIIEE  DDOOMMUU  KKUULLTTUURRYY..  NNIIŻŻEEJJ  KKOOŃŃCCOOWWYY  EETTAAPP  BBUUDDOOWWYY..  
44  CCZZEERRWWCCAA  22001144  RROOKKUU  DDOOMM  KKUULLTTUURRYY  ZZOOSSTTAAŁŁ  UURROOCCZZYYŚŚCCIIEE  
OOTTWWAARRTTYY..  KKOOSSZZTTOOWWAAŁŁOO  TTOO  55  LLAATT  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  PPRRAACCYY..  
  

  
  



HHAARRCCEERRZZEE  WW  OODDBBUUDDOOWWAANNYYMM  DDOOMMUU  KKUULLTTUURRYY  WW  
WWOOLLII  KKAARRCCZZEEWWSSKKIIEEJJ  

  

  
  

  
  
  



  
  
NNAAGGRROODDZZEENNII  WW  JJEEDDNNYYMM  ZZ  KKOONNKKUURRSSÓÓWW  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNYYCCHH  
OORRGGAANNIIZZOOWWAANNYYCCHH  WW  WWOOLLII  KKAARRCCZZEEWWSSKKIIEEJJ  PPRRZZEEZZ  RROOMMAANNAA  
NNOOWWIICCKKIIEEGGOO  
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UUCCHHWWAAŁŁAA  ZZEEBBRRAANNIIAA  WWIIEEJJSSKKIIEEGGOO  
  
                                                                                                                            WWoollaa  KKaarrcczzeewwsskkaa  1133  ggrruuddnniiaa  22000099  
  
  
WW  uuzznnaanniiuu  zzaassłłuugg  PPaannaa  RRoommaannaa  NNoowwiicckkiieeggoo,,  kkttóórryy  oodd  wwiieelluu  llaatt  
bbeezziinntteerreessoowwnniiee  ii  ssppoołłeecczznniiee  ppoommaaggaa  rroozzwwiiąązzyywwaaćć  żżyywwoottnnee  
pprroobblleemmyy  nnaasszzeejj  wwssii  ((oocchhrroonnaa  rrzzeekkii  ŚŚwwiiddeerr,,  bbuuddoowwaa  jjeeddyynneejj  ddrrooggii  
pprrzzeezz  wwiieeśś,,  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  wwaarruunnkkóóww  ddoo  kkoońńcczzeenniiaa  bbuuddoowwyy  ddoommuu  
kkuullttuurryy,,  ssttaarraanniiaa  oo  nnoowwee  pprrzzyyssttaannkkii  aauuttoobbuussoowwee  ii  ttaabblliiccee  
ooggłłoosszzeenniioowwee,,  pprroowwaaddzzeenniiee  oodd  cczztteerreecchh  llaatt  ssttaałłeejj  ggaalleerriiii  
ffoottooggrraaffiicczznneejj  iittpp..))  RRaaddaa  SSoołłeecckkaa  wwnniioosskkuujjee  oo  nnaaddaanniiee  RRoommaannoowwii  
NNoowwiicckkiieemmuu    ttyyttuułłuu::  
  

HHOONNRROOWWEEGGOO  SSOOŁŁTTYYSSAA  
WWOOLLII  KKAARRCCZZEEWWSSKKIIEEJJ  

  
MMiieesszzkkaańńccyy  WWoollii  KKaarrcczzeewwsskkiieejj  zzggrroommaaddzzeennii  nnaa  zzeebbrraanniiuu  
wwiieejjsskkiimm  ww  ddnniiuu  1133  ggrruuddnniiaa  22000099  pprrzzeeddłłuużżaajjąą  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  
uuppoowwaażżnniieenniiee  ddllaa  RRoommaannaa  NNoowwiicckkiieeggoo  ddoo  rreepprreezzeennttoowwaanniiaa  
iinntteerreessóóww  wwiieejjsskkiicchh  wwoobbeecc  wwłłaaddzz  ggmmiinnnnyycchh  ii  ppoowwiiaattoowwyycchh  ww  
zzaakkrreessiiee  uuzzggooddnniioonnyymm  zz  SSoołłttyysseemm..  
  
((ZZEEBBRRAANNIIEE  AAKKCCEEPPTTOOWWAAŁŁOO  WWNNIIOOSSEEKK  JJEEDDNNOOMMYYŚŚLLNNIIEE))  
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(Tygodnik Popularny 2003 rok) 
NOWAKOWSKI O NOWICKIM 

 
Romana Nowickiego poznałem w 1985 roku, kiedy to rzucono mnie na front 

budownictwa mieszkaniowego. Tworzyła się właśnie Rada do spraw Mieszkaniowych 
przy premierze, bo rady wówczas były modne, a Generał widział w nich sposób na 
naprawę sypiącego się już wyraźnie realnego socjalizmu. 

Rada była pomysłem Romana na przerwanie narastającego kryzysu w 
mieszkalnictwie. Stu najwybitniejszych różnej maści polityków i - jak to się wówczas 
mówiło – działaczy społecznych, miało przekonać rząd do radykalnej zmiany polityki 
mieszkaniowej. Rada była w pełni pluralistyczna. Byli w niej min. Kukuryka i 
wicepremier Szałajda, ale również prof. Chrzanowski, późniejszy przewodniczący 
ZChN i Aleksander Paszyński, późniejszy minister budownictwa. Roman do tej rady, 
jako pomysłodawca, w pewnym sensie delegował się sam, mnie - związki zawodowe 
Miodowicza. Bardzo szybko okazało się jednak, że obaj jesteśmy reprezentantami tej 
samej orientacji - zdrowego rozsądku, który nakazywał głośno krzyczeć o kryzysie, bo 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych spadała liczba oddawanych do użytku 
mieszkań, a rosła liczba rodzin pozbawionych własnego M-ileś tam. To był kryzys! 
Budowano 170 tys. mieszkań rocznie (w poprzednim pięcioleciu 190 tys. - było więc o 
co walczyć). Nikt wtedy jednak jeszcze nie proponował, by traktować mieszkania 
wyłącznie jako towar, gdyż mieszkalnictwo nie rządziło się twardymi prawami rynku. 
W swej naiwności wierzyliśmy, że państwo jest odpowiedzialne za los swych obywateli, 
a oni, mieszkańcy naszego kraju, muszą mieć dach nad głową, bo taki w Polsce jest 
klimat. 

Wojowaliśmy więc o zwiększenie liczby budowanych mieszkań, o odstąpienie od 
fatalnych technologii i wadliwej organizacji mieszkalnictwa, o polepszanie standardu. 
Roman wspierał mnie swoją wiedzą i fachowością, a ja jego - siłą przebicia OPZZ-u. 

Minęły lata, zmienił się ustrój, przyszedł czas transformacji opartej o 
dogmatyczny liberalizm. OPZZ zdecydowanie osłabiło swe starania o mieszkalnictwo. 
Nowicki - wprost przeciwnie. Czasem jego walka zatrąca donkiszoterią. Ale Roman za 
realnego socjalizmu wymyślił i zorganizował pierwszą w Polsce studencką spółdzielnię 
„Maniuś", która znakomicie funkcjonowała, rozmnożyła się we wszystkich ośrodkach 
akademickich, choć była obcym ciałem w systemie nakazowo-rodzielczym! Założył 
Szkołę Menedżerów przez Działanie, był inicjatorem zorganizowania targów 
budowlanych przy ul. Bartyckiej, kilkadziesiąt lat temu wymyślił konkurs „Złota 
Wiecha” dla budujących na wsi itp. itp. Dlatego któraś z jego inicjatyw, a pomysłów 
mu nigdy nie brak, może wypalić i za smutnego kapitalizmu. 

Na razie jednak spółka „Tani Dom", której od początku jest prezesem, razi 
nazwą na tle apartamentowców i kilkusetmetrowych domków jednorodzinnych, w 
których metr powierzchni mieszkalnej kosztuje więcej niż średni miesięczny zarobek. 
O bezrobotnych już nie mówimy, choć ten akurat elektorat wzrasta. 



Roman założył jednak tę spółkę w 1988 roku, kiedy jeszcze były nadzieje, że da 
się budować tanio, bo to wydawało mu się logiczne. Ale nie łatwo wygrywać z 
pokrętnymi interesami. Dlatego, choć Nowicki gardłował ile się dało, przegrał, jako 
poseł, swoją ideę kas mieszkaniowych z ówczesną minister budownictwa, Barbarą 
Blidą. Logice potrafiła ona przeciwstawić zorganizowane lobby, a gdy brakło innych 
argumentów, poparła to kobiecymi łzami, którym uległ nawet twardy człowiek Leszek 
Miller. Czas jednak dowiódł racji Romana, ale kto to dziś pamięta? 

Inny by się załamał. Ale nie Nowicki! Jeśli nie można pomóc całemu krajowi, bo 
siły przeciwne są większe, to przynajmniej stara się pomagać w drobniejszej skali.  

Jako poseł Ziemi Ostrołęckiej i przewodniczący tamtejszego Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej doprowadził do powstania Domu Dla Bezdomnych i Domu 
Dziennego Pobytu dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Uczestniczy w akacjach 
charytatywnych, sponsoruje też sport, w tym olimpiady niepełnosprawnych. Najwięcej 
troski okazuje nieszczęśliwym dzieciom i to przynosi mu w lutym 2003 roku najwyżej 
cenione przezeń odznaczenie: Order Uśmiechu. Rok wcześniej prezydent dekoruje go 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, choć pewnie Nowicki wolałby, żeby miast orderu 
dostać realne wsparcie na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

Poza budownictwem Roman Nowicki zabiega o małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Wychodzi bowiem z założenia, że dzielić można tylko to, co się ma. W 1996 roku 
otrzymuje za tę działalność tytuł „Przyjaciel Polskiego Przedsiębiorcy” i  szablę z rąk 
prof. Zbigniewa Brzezińskiego.  

Romek zajmuje się również od zawsze działalnością charytatywną . tylko w 
tym roku jako Przewodniczący Kapituły Orderu Otwartych Serc pomógł zebrać 
w ramach Warszawskiej Izby Samorządu Gospodarczego i przekazał w imieniu 
jej zarządu : 

- 10 tys. zł  - siostrze Małgorzacie Chmielewskiej  dla 
bezdomnych. 

- 10 tys. zł  - Polskiemu  Komitetowi  Pomocy Społecznej w 
Ostrołęce. 

- 15 tys. zł  -  dla Domu Dziecka w Michalinie. 

Polska będzie to miała, co sami Polacy wyprodukują, a na wielki rodzimy 
kapitał (i do tego uczciwie zdobyty) raczej nie prędko będziemy mogli liczyć. Dlatego 
Roman walczy, zabiega, przekonuje, kogo się da, do potrzeby rozruszania 
budownictwa i małej przedsiębiorczości. Pisze artykuły, organizuje kongresy (ostatnio 
Kongres Budownictwa Polskiego), zjazdy, spotkania, dyskusje. Czy z tego powstaną 
nowe domy, a ludzie dostana pracę? Zobaczymy. Gdyby jednak brakło takich ludzi 
jak Roman, zostałyby nam tylko kasy pani Blidy i bezrobocie.  

Trzeba popierać Nowickiego, bo tego inżyniera od większości naszych polityków 
różni to, że jego słowa najczęściej pokrywają się z czynami. 
                                                                                                  Stanisław Nowakowski 






