
Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz 
państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę 

bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

W 1939 r. korpus policyjny liczył około 30 tys. 
funkcjonariuszy. Na początku II Wojny Światowej, w czasie 

kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów. 
Około 12 tys. funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. 

Prawie 6 tys. z nich, zamordowanych wiosną 1940 r., leży na 
Polskim Cmentarzu Wojennym  w Miednoje, największej na 

świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i 
poświęcona 2 września 2000 r.



17 grudnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie 
powołano Policję Polską (zwaną niekiedy granatową), 
podległą niemieckiej policji porządkowej.

Polskie Państwo Podziemne  tworzyło struktury policyjne 
przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 1 sierpnia 1944 
r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie 
władze  rozwiązały formalnie Policję Państwową.



Jan Tomasz Oczkowski



Urodził się 18 grudnia 1895r. w Chrzanowie 
jako syn Antoniego i Franciszki z domu 
Siwińskich. Jego ojciec był mistrzem 
szewskim. Już od najmłodszych lat garnął się 
do służby dla ojczyzny, wykazywał się wysokim 
poczuciem patriotyzmu o czym świadczą jego 
dokonania. W 1920r. z wynikiem bardzo 
dobrym ukończył kurs na przodownika. 





                             

Jak wynika z przetrwałych 
dokumentów był dobrym 
uczniem,dążył do 
zamierzonych planów z 
dzieciństwa!Możemy 
stwierdzić, że bohater był 
bardzo ambitny ponieważ 
uzyskał wysokie stopnie w 
nauce.



     Swoją służbę rozpoczął w 
czasie I wojny światowej, jako  
 poddany zaborcy, został 
wcielony do 18 pp armii   
austriackiej gdzie dosłużył się 
stopnia kaprala - w Wojsku 
Polskim najniższy stopień 
wojskowy w korpusie 
podoficerów młodszych. 
Niższym stopniem jest starszy 
szeregowy, a wyższym 
starszy kapral.



Następnie został zmobilizowany do żandarmerii polowej i 
uczestniczył w zwycięskiej wojnie bolszewickiej w 1920r.Na 

podstawie artykułu 73 Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczpospolitej z dnia 6.III.1928r. o Policji Państwowej starszy 
posterunkowy Jan Oczkowski został awansowany z dniem 1 

lipca 1928r.na Przodownika Policji Państwowej.





Do 1939r. służył w Policji Państwowej w 
Częstochowie w stopniu przodownika, będąc 
dowódcą posterunku, którego teren obejmował 
Jasną Górę. W sierpniu 1939r. dostał kartę 
mobilizacyjną do Kielc. Wtedy rodzina widziała go 
po raz ostatni. Nikt nie wiedział co się z nim stało, 
pojawiły się tylko przypuszczenia, że został 
zabrany do niewoli radzieckiej wraz z całą Policją 
z rejonu Śląska i przebywa w obozie w 
Ostaszkowie.



Rozpoczęto 
poszukiwania poprzez 
Czerwony Krzyż , 
jednak nie dały one 
rezultatu. Jego żona 
Marta,jego córka Irena i 
jej dzieci już nigdy nie 
spotkały Jana. 
Pozostały im tylko 
zdjęcia i jego historia, 
która utkwiła w pamięci 
wielu ludzi. 
Odpowiednie służby nie 
zapomniały o jego 
rodzinie i cały czas 
czuwały nad nimi.





Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, po ujawnieniu   
'' list katyńskich'' okazało się, że na liście osób 

przeznaczonych do zabicia z dnia 9 kwietnia 1940r. widnieje 
jego nazwisko. Z wyciągu z listy katyńskiej numeru 020/3 z 
dniem 9 kwietnia Oczkowski znajduje się na miejscu z       

numerem 38 pod nazwą ''OCZKOWSKI Jan                          
s. Antoniego''.Pochowany jest w jednej ze zbiorowych mogił 

w Miednoje.





Ze  źródeł wiadomo, że wielu z nich a w tym 
Oczkowski zginęli zamordowani okrutnie i 

bezsensownie,strzałem w tył głowy.



                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 

                                                                                                   
Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Kampanii Wrześniowej 

1939r. ,następnie w 2010r. awansowano do stopnia aspiranta a 
także posadzono drzewo tkz.''Dąb pamięci" by nie zapominać o 

takich ludziach i ich wielkich czynach!



Pytasz się, synu, gdzie jest i 
jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu 
Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.



Za swoje zasługi uzyskał 
odznaczenia;    
                                                     
                                                   
*Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921                          
*Medal Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości    
*Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę
*Srebrny Medal za Długoletnią 
Służbę



Dziękujemy za uwagę! 

● Anita Płoszczyca
● Wiktoria Lipka
● Roksana Skwara
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