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Dziewiątego listopada 2019 r. w Domu 
Katolickim przy Konkatedrze p.w. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika odbyła się 
promocja książki zatytułowanej Powstańczy 
Ostrów w powstańczej Wielkopolsce. 1918-
1919 autorstwa profesora Jerzego Pietrzaka, 
historyka i ostrowianina. Jej autor, przez wie-
le lat profesor Uniwersytetu Wrocławskiego 
posiada w swoim dorobku naukowym wiele 
interesujących publikacji, by przypomnieć 
tylko książki wpisujące się w jego zaintere-
sowania naukowe, oscylujące wokół dziejów 
Rzeczypospolitej w XVII wieku1, a także 
problematyki historycznych tradycji polskie-
go Sejmu i Senatu2. Jest jednak także znanym 
działaczem politycznym i społecznym, ze 
szczególną pasją zajmującym się dziejami 
i życiem Ostrowa Wielkopolskiego, miasta, 
z którym od zawsze jest w różnoraki sposób 
związany3.

1  Do tej części dorobku naukowego należą m.in. książki autorstwa Jerzego Pietrzaka: 
Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621 (Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983), oraz W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. 
Sejm w 1623 r. (Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987), a także wydana 
pod Jego redakcją publikacja Z dziejów i tradycji Srebrnego Wieku. Studia i materiały 
(Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990).

2  J. Pietrzak, Sejm RP - tradycja i współczesność (Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 
1995); tenże, Sejm RP – tradycja i współczesność. Kompetencje, procedury, zwyczaje 
(Warszawa: Wydaw. Sejmowe, Kancelaria Sejmu, 2000).

3  Dowodzą tego kolejne prace Profesora, takie jak: Dziedzice, dwory, pałace. Wła-
ściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1795-1945 (wspólnie 
z Agnieszką Gibasiewicz) (Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacja, 2013), oraz Wyko-
rzystać szansę wolności. Komitety Obywatelskie „Solidarność” i wybory 4 czerwca 1989 
w województwie kaliskim (Ostrów Wlkp.: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 
2015). Działalność polityczna i społeczna Jerzego Pietrzaka, związana zarówno z jego 
działalnością senatorską, jak i pracą na rzecz rodzinnego miasta, zasługuje na osobne 
omówienie.
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Książka, wydana przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie 
Wielkopolskim w starannym kształcie edytorskim, omawia przebieg wydarzeń lat 1918-
1919 w Ostrowie Wielkopolskim, które doprowadziły na likwidacji panowania niemiec-
kiego w tym mieście oraz sąsiednich ośrodkach miejskich i powiatach. Narracja została 
podzielona na szesnaście rozdziałów, opisujących poszczególne etapy przebiegu wypad-
ków, treść zaś każdej z części opracowania została omówiona w zajawkach, zapowia-
dających treści w nich zawarte. Na szczególną uwagę, obok treści, zasługuje warstwa 
ilustracyjna książki, przedstawiająca, obok zdjęć pokazujących fragmenty miasta oraz 
poszczególne budynki związane z akcją książki, także postacie jej bohaterów przy pomo-
cy ich indywidualnych fotografii.

Zwraca uwagę zamieszczona w książce przedmowa autorstwa biskupa Juliana Wojt-
kowskiego, zawierająca wątki bardzo osobiste, ze względu na związki ojca hierarchy, 
prof. Andrzeja Wojtkowskiego, z Ostrowem i ziemią ostrowską.  

Książka autorstwa prof. J. Pietrzaka szeroko omawia przebieg wydarzeń, które do-
prowadziły w Ostrowie Wielkopolskim do wyzwolenia miasta, przedstawiając całościo-
wy przebieg wypadków w oparciu o różnorakie źródła, omówione zresztą krytycznie 
we wstępie od autora. Ważnym nurtem rozważań autora jest odmitologizowanie pojęcia 
„Republiki Ostrowskiej”, ukazanie złożoności tego fenomenu zaś jedną z głównych za-
let książki pozostaje szerokie spojrzenie na Ostrów jako centrum działań niepodległo-
ściowych i powstańczych z jednoczesnym odniesieniem się do działań podejmowanych 
w okolicznych miejscowościach i powiatach. Ciekawym wątkiem jest też ukazanie kon-
taktów działaczy ostrowskich z centralą w Poznaniu, wzajemne relacje – podporządko-
wywanie się dla dobra sprawy, ale także samodzielne decyzje podejmowane przez po-
szczególnych miejscowych działaczy w najlepszej wierze, iż ich działania służyć będą 
jak najlepiej sprawie narodowej.

Wielką wartością opracowania prof. J. Pietrzaka pozostaje szczegółowa narracja 
przebiegu wypadków, sięgnięcie do źródeł historycznych i ich konfrontacja, odniesienie 
się do ustaleń poczynionych wcześniej przez historyków i publicystów. Znakomita zna-
jomość tego materiału pozwala autorowi na bardzo osobistą ocenę wartości archiwaliów 
i źródeł drukowanych, w tym wskazanie na występujące czasami niedostatki rzetelności 
kronikarskiej i badawczej. Ogromnie ważne są też stwierdzenia autora, że w niektórych 
przypadkach nie jesteśmy w stanie poznać prawdy; to pod piórem tak doświadczonego 
historyka przejaw rzetelności badań i świadomości ograniczeń, jeśli idzie o współczesny 
stan źródeł.

A przecież bardzo wiele faktów zostało ustalonych czy też potwierdzonych; idzie tu 
o przebieg wydarzeń owych dwóch lat, decydujących zarówno w kontekście wydarzeń 
w kraju, jak i ich znaczenia dla Ostrowa Wielkopolskiego. Na szczególną uwagę i uzna-
nie zasługują precyzyjne i bardzo konsekwentnie podawane informacje biograficzne, od-
noszące się do bohaterów ostrowskich wydarzeń lat 1918-1919, w tym daty i miejsca 
urodzin, miejsca nauki, przynależność do organizacji młodzieży, obszary działalności 
zawodowej i patriotycznej. Pozwala to znakomicie powiązać działania poszczególnych 
ludzi z ich miejscem urodzenia czy szkołą i organizacją społeczną, z której wynieśli świa-
domość narodową, określającą ich miejsce w wydarzeniach tego czasu. Wartością książki 
jest też wartka, interesująca narracja, prowadzona sprawnym piórem historyka, zawiera-
jąca czasem osobiste odniesienia, zdradzające żywy temperament polemisty.
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Wartością samą w sobie pozostaje wzmiankowana już bogata ikonografia, ukazują-
ca m.in. wiele mało znanych, a ważnych postaci. Ogromna praca włożona w odnalezie-
nie tego materiału opłaciła się, bowiem Ostrów otrzymuje wielki zasób mało znanych, 
i często trudno dostępnych, wizerunków ludzi, których twarze tworzą swoisty panteon 
zasłużonych dla tego miasta. Podobnie trzeba skomplementować obszerną bibliografię 
oraz fakt, iż nie zabrakło w książce indeksu osobowego, znakomicie ułatwiającego po-
szukiwania nazwisk jej bohaterów.

Na uwagę zasługuje też sama edycja książki, staranna i przemyślana, dobrze świad-
cząca o opiece jej wydawcy, którym jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego 
w Ostrowie Wielkopolskim, choć, niestety, zbyt często można się też natknąć (zwłaszcza 
w dalszych partiach dzieła) na pomyłki literowe, świadczące o niezbyt starannej korekcie.

Ten ostatni drobiazg nie jest jednak w stanie zepsuć wrażenia, że dostaliśmy do rąk 
książkę bardzo ważną, całościowo i kompetentnie omawiającą jeden z najważniejszych 
okresów w dziejach miasta nad Ołobokiem. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, iż po-
przez pracę prof. Jerzego Pietrzaka Ostrów Wielkopolski otrzymał jedną z najlepszych, 
najwartościowszych książek w swojej bogatej historiografii.

Krzysztof Walczak


