
Janusz Wikaryjczyk, 

„najsympatyczniejszy ze szlachetnego gatunku propagatorów kultury, z wyrazami 
ogromnej wiary w dobroć ludzką” jak pisał autor Józef Adamczyk. 

Janusz Wikaryjczyk, wielce zasłużony dla miasta Lipna, popularyzator wiedzy o historii i 
kulturze Ziemi Dobrzyńskiej. Urodzony 7 września 1934 roku w Toruniu. 

W 1975 roku był zastępcą inspektora oświaty w Lipnie. Przeprowadził liczne remonty 
klubów i budowę domu kultury w Lipnie. Następnie zostat Naczelnikiem Miasta Lipna, 
niekwestionowanej stolicy ziemi dobrzyńskiej. Jako gospodarz miasta Lipna, przyczynił się 
do powstania licznych ośrodków kultury oraz zorganizował częściowe wyposażenie 
Szpitala, pozwalające na rozpoczęcie działalności medycznej. 

W 1995 roku Janusz Wikaryjczyk powołał do życia Radę Programową Twórców Pomorza, 
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej przy wydawnictwie Adama Marszałka w Toruniu. 

Niniejszy organ składa się z następujących członków: Janusz Wikaryjczyk — 
przewodniczący i pomysłodawca tej organizacji, Barbara Kordylasińska — zastępca 
przewodniczącego, Wiktor Sieradzki — zastępca przewodniczącego, Grażyna Karkosik — 
sekretarz, Zygmunt Urbaniak — przewodniczący kapituły, Sławomir Drapała — radca 
prawny, Michał Lewandowski — filmowiec. 

Zespół Promocji Twórców Pomorza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej pod przewodnictwem 
Janusza Wikaryjczyka , stał się wyjątkową na skalę całej Polski organizacją wspierającą 
działalność twórców lokalnych. Rezultatem pracy Zespołu, w którą od samego początku 
zaangażowany jest Janusz Wikaryjczyk oraz dr Adam Marszałek, są opublikowane książki i 
tomiki poezji, a także wystawy i inscenizacje. 

Jej celem jest wspieranie twórców poprzez publikowanie książek, promowanie ich utworów 
— wierszy dla dzieci, poezji dla dojrzałych czytelników, prac plastycznych. Rada aktywizuje 
lokalne społeczności poprzez organizowanie promocji. Skupia wokół siebie działaczy 
kultury, biznesu, nauczycieli, inteligencję, ale i młodzież. Integruje także te środowiska z 
uczonymi, czego najlepszym dowodem jest zorganizowanie jednej z promocji na 
Uniwersytecie Mikołaja 

1 Kopernika w Toruniu. Rada ceni sobie również współpracę z miejscowymi instytucjami 
samorządowymi i parlamentarzystami. 

Pierwszą inicjatywą rady programowej jest wydanie tomiku poezji Pani Zofii Ewy Szczęsnej 
— „Nieśmy miłość" (1996) a następnie "Cyrk przyjechał” (1996). Prace te były pozytywnie 
oceniane przez prof. dr hab. Józefa Półturzyckiego, który wypowiedział się o wierszach w 
następujący sposób „kolejny bukiet radosnych i pouczających tekstów otrzymali nasi wierni 
czytelnicy”. 

Kolejną inicjatywą Rady programowej było wydanie cyklu kolejnych tomików poezji. 

„Zostanie po mnie”, na który składają się utwory trzech autorek: Zofii Ewy Szczęsnej, Janiny 
Jakubowskiej i Jołanty Kordyłasinskiej, „Ślady na ścieżkach labiryntu”, 



„W błękitnym kręgu” Haliny Siemienieckiej czy też „Świat w Lustrze” Marka Żotnowskiego. 
Tomiki poezji ukazały się dzięki ogromnym zaangażowaniu dr Adama Marszałka i 
przewodniczącego Rady programowej Janusza Wikaryjczyka. 

Należy podkreślić, że Pani Jolanta Kordylasińska — Redman jest najmłodszą autorką w 
zespole. W jej wierszach przemijanie i sens życia nabierają cech silnego niepokoju 

a nawet pewnego katastrofizu. Nie rozwodzi się nad tym, lecz udanie buduje tekst poetycki, 
kończąc go trafnym konceptem. 

Dzięki wsparciu rady programowej, opublikowane książki i tomiki poezji trafiły do 
czytelników wielu Państw na Świecie m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Izraela, 
Niemiec czy Francji. 

Rada programowa wspierała i wspiera wielu twórców poprzez organizowanie licznych 
promocji w regionie m.in. w Lipnie, Radomicach, Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Gałerii 44 w Toruniu czy też w Teatrze w Toruniu. 

Rada programowa w sposób szczególny propagowała i propaguje także wiedzę o historii i 
kulturze Lipna oraz regionu, poprze liczne publikacje oraz czasopismo Echo. 

Rada za inicjatywą Janusza Wikaryjczyka, zaczęła także propagować kolejne elementy życia 
kulturalnego regionu poprzez organizację licznych wystaw malarstwa czy też rzeźby. W 
trakcie swojej działalności Rada zorganizowała liczne wernisaże Lipnowskich twórców 
m.in. Stanisława Głowackiego. 

Należy podkreślić, iż Rada programowa wspierała nie tylko życie kulturalne regionu ale 
także podejmowała inicjatywy charytatywne wspierajcie lokalną społeczność. 

Poprzez promocję i publikację książek Rada programowa uzyskała liczne możliwości 
wsparcia od partnerów biznesowych czy też organizacji międzynarodowych. 

Ogromne zainteresowanie wzbudziła m.in. książka „Nikifor słowa i inni” Józefa Adamczyka, 
w Szwecji. W rezultacie promocji lipnowska grupa Rady Programowej przyjęła od Szwedów 
ponad 50 wózków inwalidzkich i innego sprzęt, z którego skorzystała społeczność lokalna.  

Poza tym rada programowa dostarczyła m.in. do szkół dzieci niepełnosprawnych kilka ton 
odzieży. Dzięki wsparciu Rady programowej Ośrodek w Grabiu utrzymywany przez siostry 
zakonne otrzymał sprzęt muzyczny. Rada programowa wspierała również społeczność 
polską na Litwie m.in. poprzez remont szkoły i internatu czy też wyposażenie dzieci i 
młodzieży w odzież oraz przybory szkolne. 

Rada programowa poszukując nowych wyzwań promocji Lipna i regionu rozpoczęła pracę 
nad filmem dokumentalnym, zainicjonowanym przez Janusza Wikaryjczyka. 

Obszar historycznych wydarzeń i wielu wspaniałych postaci, taki obraz ziemi dobrzyńskiej 
można zobaczyć w filmie „Piewcy Historii Małej Ojczyzny”. Scenariusz napisała Jolanta 
Skowrońska, muzykę skomponowała Aleksandra Pilewska, a nad całością projektu czuwał 
przewodniczący Rady Programowej Janusz Wikaryjczyk. Premiera dokumentu odbyła się 
18 listopada 2016 w Toruniu, w Wydawnictwie Adam Marszałek. 



W filmie podziwiać można najbardziej znane zabytki ziemi dobrzyńskiej m.in. ruiny zamku 
w Bobrownikach nad Wisłą czy kościół Wniebowzięcia NMP w Lipnie. Szeroko omówione 
jest także położenie geograficzne wraz z charakterystycznymi dla danego terenu obiektami 
krajoznawczymi. Region zaprezentowany jest również jako obszar, na którym działają 
prężnie rozwijające się, duże przedsiębiorstwa, ale i małe firmy. Twórcy nie zapomnieli o 
wybitnych osobach, które swoją pracą i twórczością wniosty wkład w budowanie małej 
ojczyzny. Z lotu ptaka ukazane zostały najpiękniejsze zakątki regionu, miejscowości i 
wydarzenia. 

Film promujący ziemię dobrzyńską trafił również do szkół dzięki czemu lokalna młodzież 
poznała historię regionu. 

Obecnie rada programowa zaplanowała drugą emisję filmu, który zobrazować ma 
następujące trzy tematy: „Lipno niekwestionowana stolica Ziemi Dobrzyńskiej” 
„Budownictwo Sakralne na Ziemi Dobrzyńskiej” i „Dzwony”. 

Rada programowa, nie poprzestaje w działaniach i obecnie opracowuje cyki konkursu 
poezji związanej z miastem Lipno pt. „ Lipno moje miasto”  


