
Jacek Śląski 

Jacek Śląski – mieszkaniec powiatu gostyńskiego – człowiek o wielu pasjach; animator kultury, 

fotograf, muzyk, redaktor, miłośnik i propagator malarstwa i wędkarstwa od wielu lat skutecznie działa 

na rzecz lokalnej społeczności gminy Pępowo i prowadzi aktywną działalność na rzecz 

upowszechniania kultury na terenie ziemi gostyńskiej.  

Urodził się w 1955 r. w Pępowie, w 1987 r. ukończył studia pedagogiczne  na Wydziale Nauk 

Społecznych UAM w Poznaniu. Od 1986 r. pracuje w Urzędzie Gminy w Pępowie w wydziale kultury 

i sportu, inicjując wiele przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców gminy Pępowo i powiatu 

gostyńskiego. Jako kierownik Centrum Sportowo Kulturalnego w latach 2001-2016 był organizatorem 

wielu imprez kulturalnych i sportowych. Wśród licznych dokonań pana Jacka Śląskiego w dziedzinie 

kultury i sportu należy wymienić: 

• założenie Zespołu Muzyki Ludowej istniejącego w latach 1987-2012 w Pępowie,  

• założenie Stowarzyszenia Twórców Nieprofesjonalnych przy CSK w Pępowie,  

• członkostwo i organizacja prac Komitetu Pępowo – Neder-Betuwe,  

• członkostwo Stowarzyszenia Miłośników Świętogórskich Zabytków,  

• prowadzenie sekcji gry na gitarze dla dzieci i młodzieży w ognisku muzycznym przy CSK,  

• stworzenie i prowadzenie w latach 2001-2005 dziecięcego zespołu flażoletów w CSK 

w Pępowie,  

• organizacja wakacyjnych rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży (Gołuchów 08.2004 r., Milicz 

(brzegami Baryczy) 07.2005 r., Dębiec Nowy 07.2006 r., Wieleń 07.2007 r., Zaniemyśl 28.07.-

01.08.2008 r., Antonin k. Ostrowa Wlkp. 07.2009 r.), 

• organizacja imprez wędkarskich dla dzieci z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu i popularyzacja właściwych sposobów wędkowania, 

• prowadzenie kąpieliska Cegielnia w Pępowie, 

• pełnienie funkcji sekretarza Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Setnej 

Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz organizacja prac tego komitetu; m.in. 

nadzorowanie renowacji grobów (powstaniec wlkp. Zapenski) oraz pomników w Skoraszewicach 

i Gębicach, przygotowywanie i projektowanie tablic pamiątkowych, koordynacja szeregu 

wydarzeń okolicznościowych w roku 2018. 

Szczególnym osiągnięciem pana Jacka Śląskiego, które predestynuje go do wyróżnienia 

„Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego", jest współtworzenie i redagowanie pisma samorządowego 

„Wieści Pępowa”, istniejącego dzięki jego inwencji i zaangażowaniu już ponad 28 lat. Tym samym pan 

Jacek Śląski ma swój znaczący udział w tworzeniu prasy lokalnej na terenie powiatu gostyńskiego. Od 

14 marca 1991 r. był członkiem redakcji „Wieści Pępowa”, a od 1993 roku do dziś jest redaktorem 

naczelnym tego pisma, będąc równocześnie jego fotoreporterem. Dba o wysoki poziom merytoryczny 

i edytorski ”Wieści Pępowa”, które pełnią ważną funkcję w społeczności lokalnej, zapewniając 

czytelnikom dostęp do wszechstronnej, bieżącej informacji lokalnej, ułatwiając integrację środowiska 

lokalnego, wspierając lokalną kulturę,  dbając jednocześnie o  promocję „małej ojczyzny” oraz 

edukację ekonomiczno-gospodarczą czytelników. 

Kolejną zasługą kandydata do wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego" jest 

przygotowanie do druku około 30 publikacji: książek historycznych, tomików poezji, folderów i in. 

wydawnictw okolicznościowych. To w dużej mierze dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu pana 

Jacka Śląskiego gmina Pępowo stała się w skali powiatu gostyńskiego znaczącym wydawcą 

i współwydawcą wartościowych publikacji. Warto wymienić w tym miejscu tytuły książek, które panu 

Jackowi Śląskiemu zawdzięczają skład i opracowanie graficzne: 

1. Szafranek I., Pragnę więcej, Pępowo 2003. 

2. Szafranek I., Tak mało mamy chwil wspaniałych, Pępowo 2004.  

3. Bigaj M., Jarus T., Znani i nieznani patroni pępowskich ulic, Pępowo 2005. 
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4. Szafranek I., Stąd, Pępowo 2008.  

5. Bigaj M., Mroczny czas. Losy mieszkańców gminy Pępowo w czasie II wojny światowej, Pępowo 

2009.  

6. Czernik M., Powstańcy wielkopolscy Ziemi Pępowskiej 1918-1919, Pępowo 2013. 

7. Żydek E., Pisane sercem. Marian Orłoń utwory wybrane, Pępowo 2015. 

8. Bigaj M., Mroczny czas. Wydanie nowe rozszerzone, Pępowo 2017.  

9. Kubas S. Tradycje szkolnictwa w gminie Pępowo, Pępowo 2017. 

10. Rowerem przez gminę Pępowo, praca zbiorowa, Pępowo 2018. 

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”  będzie docenieniem wieloletnich działań 

pana Jacka Śląskiego na rzecz społeczności lokalnej i swego rodzaju podsumowaniem jego pracy dla 

mieszkańców gminy Pępowo i całego powiatu gostyńskiego 


