
Pan Bogusław Janik 

Bogusław Janik – w latach 1998-2019 związany z Pałacem w Gębicach i gminą Pępowo 

w powiecie gostyńskim, człowiek o wielu pasjach; regionalista, bibliofil, publicysta, historyk 

ziemiaństwa, edytor, animator kultury. Przez wiele lat skutecznie działał na rzecz lokalnej 

społeczności gminy Pępowo i prowadził aktywną działalność na rzecz upowszechniania 

kultury na terenie ziemi gostyńskiej.  

Urodził się w 1958 r. w Poznaniu, ukończył IX LO i Policealne Studium Mechanizacji 

Rolnictwa w Poznaniu. W latach 1998-2013 pełnił funkcję dyrektora w Centrum 

Konferencyjnym „Pałac Gębice”, a następnie jego administratora (do 2019 r.). Przez ten czas 

skutecznie zabiegał o to, by Pałac w Gębicach stał się również prężnym ośrodkiem 

wydawniczym i kulturotwórczym, inicjując i organizując wiele wydarzeń kulturalnych, 

promując (a często również sponsorując) kulturę wysoką; poezję, malarstwo, wiedzę 

o historii naszego regionu. Zajmował się wyszukiwaniem, opracowaniem i publikacją źródeł 

(pamiętników, listów i dokumentów) oraz utworów literackich, przede wszystkim poezji 

(10 wydanych książek). Organizował wystawy, koncerty i wieczory literackie. Badał 

i popularyzował gwarę poznańską – jej odmianę charakterystyczną dla południowo-

zachodniej Wielkopolski. Od 2002 roku pisze regularnie do pisma samorządowego Wieści 

Pępowa artykuły o tematyce historycznej i szeroko pojętej kulturze, a od 2015 do 2019 

współredagował to pismo. Publikował także w Kronice Wielkopolski, Nowej Gazecie 

Gostyńskiej, Życiu Gostynia i Kronice Miasta Poznania. 

Wśród najważniejszych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, służących krzewieniu 

kultury i wiedzy o historii naszego regionu, których inicjatorem i organizatorem był Bogusław 

Janik, należy wymienić: 

• Uroczystość odsłonięcia 6.04.2002 r. w Pałacu w Gębicach tablicy pamiątkowej ku czci 

gen. Armii Krajowej S. Rostworowskiego (1888-1944), z udziałem kompanii honorowej 

garnizonu leszczyńskiego. Na uroczystość przybyli m.in. potomkowie ziemiaństwa, 

kombatanci i rodzina generała Rostworowskiego. 

• Sfinansowanie i wydanie tomiku poezji Ireneusza Szafranka Moment uzupełnienia 

(Gostyń 2009) oraz współfinansowanie kolejnego tomiku pępowskiego poety Z dotyku 

duszy (Gostyń 2010).  

• Wydanie książki: B. Janik, S. J. Rostworowski Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, 

Gębice, Pępowo 2011. Wydawcą książki było Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne Ziemi 

Pępowskiej, głównymi sponsorami – gmina Pępowo i PPHU Pałac Gębice.  

• Wydanie i promocja książki Strofy gębickie. Poezje ziemiańskie – dawne i dzisiejsze 

(Gębice, Pępowo 2012) zawierającej wiersze nawiązujące do Gębic i Pępowa pióra 

Krystyny Grys, Eleonory i Ryszarda Biberstajnów. Za zawarty w tej antologii cykl wierszy 

„Z listów gębickich”, stanowiący poetycki dialog, jaki prowadzą ze sobą rozdzieleni przez 

wojnę Zofia i Stanisław, dawni właściciele Gębic, Biberstajnowie jako małżeństwo poetów 

otrzymali prestiżową Nagrodę im. Witolda Hulewicza. 

• Wydanie książki Poeci ofiarom katastrofy smoleńskiej. Antologia wierszy, Gębice, Pępowo 

2013 (wybór i opracowanie). 

• Wydanie książki Gębickie zapiski historyczne. Od Anny z Mycielskich Radziwiłłowej do 

gen. Stanisława Rostworowskiego, Gębice 2014.  

• Trzy edycje tzw. Gębickich Spotkań Literackich. Pierwsza odbyła się 3.04.2014 r. 

z udziałem S.J. Rostworowskiego oraz E. i R. Biberstajnów. 17.10. 2014 r. miało miejsce 

drugie spotkanie, promujące debiutancki tom poezji pochodzącego ze Skoraszewic 



Gabriela Roszaka Z okna mojego życia. Wiersze i żarty literackie (Gębice – Leszno 

2014). Trzecie spotkanie odbyło się 12.09. 2019 r. z udziałem artystki Małgorzaty Bratek 

śpiewającej poezję S. Barańczaka i R. Kołakowskiego oraz grupy twórców z regionu 

leszczyńskiego. 

• Wydanie i promocja zbioru utworów G. Roszaka pisanych gwarą poznańską pt. Kyndyj 

nasze łejce, dziady i pradziady (Gębice 2015). 

• Zapiski Marcina Turbańskiego, w latach 1927-1990 kościelnego w parafii pod wezwaniem 

św. Katarzyny w Skoraszewicach, Gębice, Pępowo 2015 (opracowanie). 

• Wystawa „Sztuka współczesna w Gębicach” (otwarta 19.10.2016 r.) prezentująca prace 

czworga malarzy (M. Piotrowskiego, A. Jakubiak-Sęk, M. Ratajczak i D. Wojsznis) 

związanych z Galerią Sztuki Współczesnej Art. Dziewiątka w Lesznie.  

• Przygotowanie do wydania książki G. Roszaka pt. W leśnej operze. Wiersze dla dzieci 

(Gębice – Pępowo 2016).  

• Stała wystawa „Portrety księży zamordowanych i więzionych w Dachau”, Pępowo 2018. 

• Wydanie książki Bronić ziemi ojców z poematem G. Roszaka, pracą B. Janika Powstańcy 

wielkopolscy z Pępowa i okolic oraz tekstem Eugeniusza Śliwińskiego O zwycięskim 

powstaniu 1918/1919 (Gębice 2018). 11 listopada 2018 r. w GOK w Pępowie odbyła się 

premiera widowiska teatralnego „Bronić ziemi ojców” wg poematu G. Roszaka w reżyserii 

M. Bigaj.  

• Działania podjęte w ramach pracy w Gminnym Komitecie Obchodów 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości i 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

w Pępowie:  

– wystawa plenerowa „O zwycięskim powstaniu 1918-1919”, Pępowo 2018/2019, 

– sporządzenie spisu powstańców wlkp. i żołnierzy 1918/19 z Pępowa i okolic,  

– oznakowanie zachowanych mogił powstańców wlkp. w Pępowie i Skoraszewicach, 

– współtworzenie pomników: Serca Jezusowego z tablicami z nazwiskami przeszło 220 

powstańców wlkp. z Pępowa i okolic w Pępowie (2018) i pomnika Pamięci Powstańców 

Wlkp. w Skoraszewicach (2018). 

• Wydanie książki G. Roszaka Długonosy. Wiersze i wierszyki dla najmłodszych (Gębice – 

Pępowo 2018) z ilustracjami Moniki Ratajczak.  

Szczególnym osiągnięciem kandydata, które predestynuje go do wyróżnienia „Zasłużony 

Powiatu Gostyńskiego”, jest jego działalność na rzecz krzewienia kultury na terenie ziemi 

gostyńskiej i poszerzenia naszej wiedzy o historii tej ziemi. Przyznanie tytułu „Zasłużony dla 

Powiatu Gostyńskiego” będzie docenieniem działań Bogusława Janika i podsumowaniem 

jego pracy dla mieszkańców gminy Pępowo i całego powiatu gostyńskiego. 

 

 

 


