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Urodził się 11 sierpnia 1884 roku w Ostrowie koło Kunowa, w rodzinie Wojciecha                                 

i Agnieszki. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej). Do służby w Policji Państwowej został 
przyjęty 1 lipca 1920 roku i przydzielony do posterunku w Gostyniu, w stopniu starszego posterun-
kowego. Pełnił tam służbę zewnętrzną i cieszył się dobrą opinią przełożonych. Okresowa opinia                   
z listopada 1934 roku brzmi: „Zdrowy, dość energiczny, stanowczy i gorliwy, posiada dostateczną 
inicjatywę. Nadaje się także do pracy biurowej”. Mimo to, jeszcze w 1932 roku, komendant woje-
wódzki policji województwa poznańskiego skierował pismo do Komendy Głównej z prośbą o prze-
niesienie go do innego województwa „jako element niepewny pod względem ideowym i lojalności”, 
a w 1934 roku stwierdził, że „dalsza służba jest tutaj bezwarunkowo niewskazana”. Nie wiadomo, 
jakimi przesłankami kierował się komendant wojewódzki, pragnąc pozbyć się ze służby Jana Litki. 
W każdym razie do wybuchu wojny nie został on przeniesiony.  

Nie wiadomo, jakie były jego losy we wrześniu 1939 roku. Opuścił miasto z innymi policjan-
tami, ewakuował się na wschód i dostał się do niewoli sowieckiej. Przetrzymywano go w obozie                 
w Ostaszkowie, co potwierdził Stanisław Kałek, policjant z Gostynia, w liście do rodziny. Rodzina 
Litki otrzymała od niego korespondencję z obozu datowaną 2 grudnia 1939 roku. Z obozu został 
wywieziony 7 maja 1940 roku na podstawie listy NKWD nr 054/1 poz. 97 datowanej 5 maja i za-
strzelony w nocy z 7/8 maja w piwnicy budynku Zarządu Obwodowego NKWD w Kalininie (obecnie 
Twer), a jego ciało wrzucono do zbiorowego dołu we wsi Miednoje.  

Był żonaty, miał pięć córek. 
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