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Pamiętamy! IPN Gdańsk oddaje hołd Kazimierzowi
Sołtysikowi, zamordowanemu przez Niemców 11
listopada 1939 roku w Lasach Piaśnickich
Dziennikarz, nauczyciel, uczestnik walk o granice II
Rzeczypospolitej, współtwórca polskiej oświaty w Wolnym
Mieście Gdańsku. OBUWiM IPN Gdańsk przygotował szereg
upamiętnień poświęconych bohaterowi.

Ppor. Kazimierz Sołtysik (1893-1939) urodził się w Przemyślu. W 1914 r. był ochotnikiem do
Polskiego Legionu Wschodniego, następnie uczestnikiem walk o granice II Rzeczypospolitej
w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami 1919-1920.

Dziennikarz, nauczyciel języka polskiego, dyrektor Szkoły Średniej Macierzy Szkolnej w
Gdańsku, rzeczoznawca ds. szkolnictwa przy Komisariacie Generalnym RP w Wolnym
Mieście Gdańsku, działacz Gdańskiego Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego.

Został aresztowany przez Niemców po wybuchu II wojny światowej. Zamordowany 11
listopada 1939 r. w Lasach Piaśnickich koło Wejherowa.

– Realizując zbrodnię wyniszczenia polskich elit, aktywnych
działaczy społeczno-politycznych, tych, dzięki którym Polska
odrodziła się po 1918 r., Niemcy zrealizowali wyjątkowo
okrutny plan zatarcia pamięci o Polsce poprzez
wykorzystanie święta niepodległości jako dnia masowych
mordów – mówi prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

– Dokładnie tego dnia 11 listopada 1939 r. liczna grupa
Polaków poniosła śmierć w Lesie Piaśnickim, Lesie
Szpęgawskim, podtoruńskim Lesie Barbarka i dołach śmierci
w okolicach Bydgoszczy. Wśród zamordowanych tego dnia
byli m.in. bł. s. Alicja Kotowska, prezydent miasta
Bydgoszczy Leon Barciszewski wraz z synem oraz zasłużony
nauczyciel, organizator polskiej oświaty w WMG, a w
młodości żołnierz odradzającej się RP, Kazimierz Sołtysik –
dodaje.



Ppor. Kazimierz Sołtysik jest patronem Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku przy ul.
Skarpowej. Z okazji jubileuszu 60-lecia placówki oświatowej OBUWiM IPN Gdańsk
przygotował szereg upamiętnień i inicjatyw poświęconych bohaterowi. To m.in. dwie
tablice pamięci Kazimierza Sołtysika oraz pocztówki skierowane do uczniów (w dwóch
wersjach – dla młodszych i starszych klas) o patronie szkoły.

 





Z uwagi na prewencję związaną z występowaniem Covid-19 oraz
zagwarantowaniem wszystkim zaproszonym gościom poczucia bezpieczeństwa,
uroczystość jubileuszu 60-lecia szkoły z udziałem prezesa IPN dr. Karola
Nawrockiego, pierwotnie zaplanowana na 26 listopada, została przesunięta na 8
kwietnia 2022 r. o godz. 11.00. Szczegóły w zaproszeniu poniżej.
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