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Jan Ryszard Werner ps. Karol, Irving (ur. 10 stycznia 1904 w Warszawie, zm. 7 kwietnia 1966 
w Łodzi) – polski inżynier, konstruktor silników, profesor. 

W 1922 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Był 
filistrem Korporacji Akademickiej Sarmatia. W 1928, po uzyskaniu dyplomu inżyniera 
mechanika, rozpoczął pracę w fabryce silników Perkun SA w Warszawie jako konstruktor. 
Został następnie kierownikiem jej biura konstrukcyjnego. Opracowano wówczas serię 
silników przemysłowych i do kutrów rybackich. W 1934 roku przeszedł do pracy w Biurze 
Studiów Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie. Współpracował przy stworzeniu 
silników PZInż. 405 do samochodu Lux-Sport i PZInż. 705 do ciężarówki PZInż 703. 

Podczas niemieckiej okupacji i przejściu PZInż. pod zarząd niemiecki, powrócił do pracy w 
prywatnej fabryce Perkun, nadal zajmując się projektowaniem silników. W czasie powstania 
warszawskiego był żołnierzem AK, zajmował się produkcją broni i miotaczy ognia. Po wojnie 
objął stanowisko profesora Politechniki Łódzkiej, kierownika Katedry Cieplnych Maszyn 
Tłokowych Politechniki Łódzkiej. Tutaj też skonstruował wraz z Jerzym Wernerem 
(zbieżność nazwiska przypadkowa) i Mieczysławem Dębickim samochód ciężarowy Star 20 
bazując na przedwojennych doświadczeniach przy samochodzie PZInż 703. Był szefem 
zespołu projektującego silnik S42 i ich pochodnych do Stara 20. Duże doświadczenia 
przedwojenne w budowie ciężkich pojazdów spowodowały, że polscy inżynierowie: Jan 
Werner, Jerzy Werner, Mieczysław Dębiński już w 1946 roku rozpoczęli prace nad Starem. 
Podstawowe założenia zostały jasno określone. Miał to być samochód o ładowności do 3,5 



tony, maksymalnym rozstawie osi 3 m i mocy silnika ok. 85 KM. Finalny produkt oznaczony 
symbolem 20, ujrzał światło dzienne w 1948 roku. Nowo skonstruowany pojazd zaczęto 
produkować w utworzonym przedsiębiorstwie państwowym w Starachowicach, które 
bazowało na powołanym w 1920 roku Zakładzie Mechanicznym, produkującym w okresie 
międzywojennym armaty oraz ramy do samochodów wytwarzanych przez Lilpop, Rau i 
Loewenstein w Warszawie. 

Star 20 został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Był pierwszym produkowanym po wojnie 
polskim samochodem, a poza tym jego konstrukcja pozbawiona była większych wad. Model 
20 wytwarzano do 1957 roku, w sumie powstało ich ok. 50 000 sztuk. 

Wkrótce po wojnie Jan Werner został też kierownikiem Centralnego Biura Badań i 
Konstrukcji Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w Łodzi. Brał udział w projektowaniu 
silników przemysłowych rodziny S-60, a także wielu silników, które nie weszły do produkcji, 
w tym silnika wysokoprężnego do samochodu FSO Warszawa z 1956 roku. Od 1958 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, zajmował tez stanowiska dziekana i prorektora na 
Politechnice Łódzkiej. Był członkiem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. 

Dlaczego Jan Werner jest odpowiednim kandydatem na patrona ZSZ nr 3? 

Argumenty: 

- był wynalazcą, który projektował silniki - w tym samochodu ciężarowego Star. Stworzył 
serce pojazdu produkowanego w Starachowicach; 

- był patriotą walczącym o wolną i niepodległą Polskę.W czasie powstania warszawskiego był 
żołnierzem AK, zajmował się produkcją broni i miotaczy ognia; 

- jako profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Cieplnych Maszyn Tłokowych 
Politechniki Łódzkiej przyczyniał się do rozwoju polskiej myśli technicznej i rozwoju Polski, 

- był Wielkim Polakiem. 

 


