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Jan Nowak (ur. 1947 r.) 
działacz NSZZ „Solidarność” 
w Wytwórni Silników 
Wysokoprężnych w 
Andrychowie, uczestnik akcji 
pomocy internowanym i ich 
rodzinom, drukarz i kolporter rodzinom, drukarz i kolporter 
ulotek antyreżimowych.



POCZĄTKI W SOLIDARNOŚCI

Choć w sierpniu 1980 andrychowskie WSW nie strajkowało, nie powstrzymało to 
zakładu przed staniem się kolebką ,,Solidarności” w Andrychowie. Jesienią 1980 
roku Jan Nowak zaangażowany był w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w 
swoim miejscu pracy. Stał się tam wówczas wiceprzewodniczącym Komisji 
Wydziałowej związku na Wydziale Gospodarki Narzędziowej i członkiem Komisji Wydziałowej związku na Wydziale Gospodarki Narzędziowej i członkiem Komisji 
Zakładowej. Osoby, które uczestniczyły w zakładaniu pierwszego wolnego 
związku w tym zakładzie, wspominają, że potoczyło się to nadzwyczaj szybko i 
sprawnie. Wszyscy zdawali sobie sprawę z sytuacji, w której znalazł się nasz kraj. 
Do głównych zadań Jana Nowaka, jednego z założycieli "S" w WSW, należało 
drukowanie, gromadzenie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie wydawnictw 
bezdebitowych.



,,Nie podporządkowaliśmy się, produkowaliśmy ulotki 
opisujące sytuację w kraju.”

Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku, kontynuował 
działalność związkową w podziemiu. Organizował pomoc dla rodzin osób 
represjonowanych oraz pozostawał zaangażowany w druk i kolportaż ulotek. Za 
kontynuowanie działalności związkowej poniósł konsekwencje. Został internowany 
w marcu 1982. Miesiąc później po wszczęciu postępowania przez prokuraturę w marcu 1982. Miesiąc później po wszczęciu postępowania przez prokuraturę 
internowanie przekształcono w areszt. Objęty postępowaniem prokuratorskim 
został osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Wyrokiem 
Warszawskiego Sądu Wojskowego z dnia 1 lipca 1982 roku został skazany na 
półtora roku pozbawienia wolności. Karę przyszło mu odbywać w Zakładzie 
Karnym we Wrocławiu przy ul. Klęczkowskiej. Po uzyskaniu przerwy w odbywaniu 
kary został zwolniony w grudniu 1982, a resztę wyroku darowano mu na mocy 
przepisów amnestyjnych.



PROCES SĄDOWY

,,Proces trwał bardzo szybko. Trwał 
może z godzinę i dwadzieścia minut, 
a zostaliśmy osadzeni na lata.”

,,Wyroki były już z góry ustalone. Nas ,,Wyroki były już z góry ustalone. Nas 
sądzono w warszawskim sądzie, a 
Krakowie byliśmy osadzeni.”

,,Na Montelupich siedziałem z 
mordercami z karą śmierci, tak nas 
traktowano.”



ŻYCIE

Jak to wszystko odbiło się na pana 
życiu rodzinnym?

,,Dość tragicznie. Żona do dzisiaj jest 
na tym tle uczulona, została sama z na tym tle uczulona, została sama z 
czwórką dzieci, to sobie tylko można 
wyobrazić.”

,,Ale czego mam żałować skoro się tak 
w Polsce zmieniło? Mogę być tylko z 
tego dumny, choć rodziny zapłaciły 
ceny ogromne.”

W roku 2016 Jan Nowak został odznaczony

Krzyżem Wolności i Solidarności.


