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MARIUSZ SOŁTYSIAK
Odkąd pamięta - zawsze interesował się historią. Szczególnie pasjonowała go historia
Polski, zwłaszcza losy przedwojennych funkcjonariuszy. Co się z nimi działo, jak wyglądali,
jakimi sprawami się zajmowali, jak wyglądało ich życie w czasie służby i poza nią. Brak
czasu powodował, że policjant nie mógł zagłębić się bardziej w ten temat. Jak sam
stwierdził, wraz z wiekiem przyszła większa mobilizacja, aby zająć się swoją pasją.
Doskonałą okazją do tego była 100. rocznica powołania Policji Państwowej, która stała
się bodźcem do podjęcia działań.

W 2016 roku Pan Mariusz nawiązał kontakt z panią Moniką Romanowską-Pietrzak z Muzeum Zamek Górków oraz z
Wojciechem Musiałem – emerytowanym policjantem, który również pasjonuje się historią. Razem doszli do wniosku, że
warto byłoby poszukać czegoś na temat przedwojennej Policji, aby upamiętnić policjantów II RP z powiatu
szamotulskiego.
Mariusz Sołtysiak, wraz z pozostałymi autorami albumu, przeszukali m.in. zasoby archiwum państwowego oraz
archiwalne artykuły „Gazety Szamotulskiej” która w 20-leciu międzywojennym była wydawana kilka razy w tygodniu i
na swoich łamach wiele uwagi poświęcała pracy Policji. W artykułach można było odszukać jaki policjant zajmował się
daną sprawą, gdyż publikowano wówczas ich imiona i nazwiska. Wiele godzin spędzili też na jeżdżeniu po okolicznych
miejscowościach. Na sprawdzaniu okolicznych cmentarzy, odnajdywaniu rodzin policjantów i rozmowach z nimi.
Krewnych dawnych policjantów odnaleźli nie tylko na terenie całej Polski, ale i m. in. w Niemczech czy we Francji. Za
każdym razem, kiedy odkrywali nowego policjanta, jego losy były co raz bardziej ujmujące, a rozmowy z rodzinami
często bardzo emocjonujące.
Mariusz Sołtysiak podkreśla, że książka została wydana po to, aby „…zapomnianym przywrócić pamięć” i przyznaje, że
nadal z przyjemnością będzie kontynuował swoją pasję.
Kto wie może ja jakiś czas pojawią się kolejne książki jego autorstwa o kolejnych bohaterach naszej przeszłości.
22 czerwca 2020r. Monika Romanowska-Pietrzak, Wojciech Musiał i Mariusz Sołtysiak - autorzy książki „Granatowy
porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919 – 1939” zostali uhonorowaniu nagrodą Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2019, w kategorii literatura
popularnonaukowa i beletrystyka.

