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JAN BORKOWSKI ZBRODNIA KATYŃSKA
Jan Borkowski urodził się 1 kwietnia 1907 r. w 
Grajewie. Został przyjęty do Policji Państwowej 18 
listopada 1931 r.. 3 stycznia 1934 r otrzymał 
przydział do Komendy Powiatowej PP w 
Brzezinach. Następnie został przydzielony do I 
Wydziału Komendy Głównej PP, z którego 19 
września 1936 r. został przeniesiono go Komendy 
Wojewódzkiej w Łodzi na stopień starszego 
posterunkowego. Pracował tam jako 
radiotelegrafista.
Pani Maria Czernek poznała przyszłego męża, 
kiedy mieszkała na tzw. osiedlu „biskupim” na 
Karolewie w Łodzi. Borkowski był wówczas jej 
sąsiadem. Pracował w Ochotniczej Rezerwie 
Policji Konnej na ul. Żeromskiego 88. Ślub wzięli 9 
maja 1939 r. w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej 
na ul. Łąkowej.
W sierpniu 1939 r. z innymi policjantami z 
jednostki został oddelegowany do koszar. Wraz z 
policjantami wyjeżdżały całe rodziny z dziećmi, 
ponieważ bały się zostać w Łodzi. Matka pani 
Marii nie zgodziła się na wyjazd córki, z uwagi 
na jej młody wiek, miała tylko dziewiętnaście lat
Borkowski dostał się do niewoli rosyjskiej. 
Więziony był  w więzieniu w Ostaszkowie, 
zginął w Kalininie ( obecnie Twer) w 1940 r., 
pochowany  w Miednoje.

Zbrodnia dokonana na Polakach w 1940 r. Polegała na 
rozstrzelaniu (strzałem w tył głowy) przez NKWD elity 
polskiego społeczeństwa – policjantów, żołnierzy, 
nauczycieli, lekarzy, prawników.  Po zajęciu przez Armię 
Czerwoną wschodnich terenów II Rzeczpospolitej
prawie 15 tysięcy jeńców wojennych – polskich oficerów – 
w dużej części pochodzących z rezerwy zostało 
osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i 
Starobielsku. 
 Ostaszków  to największy obóz specjalny NKWD dla 
polskich jeńców wojennych przetrzymywanych na 
przełomie Września 1939/Maja 1940 w poklasztornych 
zabudowaniach pustelni Niłowo-Stołobieńskiej. . 
Więzionych było ponad 6000 funkcjonariuszy Policji 
Państwowej II RP oraz innych służb mundurowych, 
pracowników sądownictwa.. 
Miejsca mordu:
– Katyń wymordowano tam 4.410 jeńców z obozu 
kozielskiego.
Głównie oficerowie WP.
– Charków wymordowano tam 3.739 jeńców z obozu   
starobielskiego.
Głównie oficerowie WP.
– Kalinin wymordowano tam 6.314 jeńców z obozu 
ostaszkowskiego. Głównie oficerowie PP.
– Kijów wymordowano tam 3.435 więźniów z Zachodniej 
Ukrainy.
– Mińsk wymordowano tam 3.870 więźniów z Zachodniej 
Białorusi
Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu 
Niemcy podali 13 kwietnia 1943 r. (to dziś symboliczna 
rocznica zbrodni). 


