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1. uwagi wstępne

Prasa lokalna stanowi znaczący element życia społeczno-kulturalnego regio-
nu. z założenia winna dawać poczucie obywatelstwa oraz wzmacniać tożsamość 
kulturową. Jej istnienie jest niezbędnym składnikiem złożonego procesu komu-
nikowania społecznego.

Na ziemi działdowskiej taką rolę spełniał „tygodnik Działdowski”, utworzony 
w czerwcu 2004 roku. Lokalny zasięg oddziaływania tego periodyku został okre-
ślony geograficznie poprzez granice powiatu działdowskiego, składającego się 
z sześciu gmin: miejskiej Działdowa, miejsko-wiejskiej Lidzbarka oraz czterech 
gmin wiejskich: Działdowa, iłowa-Osady, rybna i Płośnicy.

celem niniejszej pracy jest opisanie genezy i rozwoju, bazy materialnej i druku, 
szaty graficznej i układu treści oraz przedstawienie autorów „tygodnika Dział-
dowskiego”. to próba monografii czasopisma we wskazanych zakresach. ramy 
chronologiczne tematu wyznacza data ukazania się pierwszego numeru periodyku, 
tj. czerwiec 2004 roku oraz data zakończenia etapu badawczego przypadająca 
na koniec 2013 roku.

Metoda pracy polega na zebraniu i omówieniu wszystkich dostępnych informacji 
bezpośrednio dotyczących „tygodnika Działdowskiego”, analizie poszczególnych 
numerów tygodnika, w celu syntetycznego przedstawienia kwestii i zagadnień 
składających się na problematykę studium.

2. Geneza i rozwój

Działdowo to miasto położone w południowo-zachodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego. administracyjnie jest stolicą powiatu działdowskiego 
i miejskiej gminy Działdowo. w latach 1975–1998 cały powiat wchodził w skład 

* prof. dr hab., uniwersytet warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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województwa ciechanowskiego. „tygodnik ciechanowski” powstał w związku 
z istnieniem tego województwa i ukazywał się tam nieprzerwanie od 1979 roku. 
Był najstarszą gazetą lokalną na Północnym Mazowszu. cotygodniowy nakład, 
około 20 tys. egzemplarzy, gwarantował mu pozycję lidera wśród tytułów lokal-
nych w regionie. zasięgiem obejmował 10 powiatów, które zamieszkiwało około 
800 tys. mieszkańców1. Dzięki przywiązaniu czytelników „przeżył” województwo 
i stał się bytem niezależnym od reform. Pierwszy samodzielny numer, w cało-
ści zredagowany i przygotowany w redakcji w ciechanowie, ukazał się 8 maja 
1982 roku. udało się to dzięki pomocy warszawskiej „trybuny Mazowieckiej” 
i staraniom Marii rutkowskiej, ówczesnej sekretarz propagandy komitetu wo-
jewódzkiego PzPr. Brak funduszy, dziennikarzy, utrudniony dostęp do papieru 
i drukarni nie ułatwiał założenia i rozwoju gazety. Mimo to, udało się powołać 
nowy tytuł w ciechanowie. „tygodnik” zaczął ukazywać się jako piątkowy doda-
tek do „trybuny Mazowieckiej”. Liczył wówczas 8 stron2. Jako jedno z niewielu 
w grupie pism regionalnych pozostał w rękach polskiego wydawcy: spółdzielni 
Prasy „ciecH-Press”. zmiany polityczne, administracyjne, kulturowe i samo-
rządowe przekształcały pismo. zwiększająca się liczba czytelników i informacji 
pochodzących z danych powiatów spowodowała, że redakcja zaczęła myśleć 
o poszerzeniu oferty wydawniczej. Do tej pory dla poszczególnych miast regionu 
przeznaczona była tylko jedna strona. ten sposób powodował, że informacje były 
podawane wybiórczo i skrótowo, co nie satysfakcjonowało zarówno czytelników, 
jak i wydawców. Poszerzenie oferty wydawniczej zapoczątkowała decyzja o utwo-
rzeniu oddzielnego tytułu dla powiatu działdowskiego, czyli tzw. mutacji. uznano, 
że ten region wymaga bardziej sprecyzowanych informacji o okolicy, które będą 
dostarczać lokalni dziennikarze. Mieli oni lepiej orientować się w problemach 
miejscowej społeczności3. Do założenia pisma doszło w czerwcu 2004 roku.

ustalenia formalne dotyczące nowego tytułu pozostały takie same jak w przy-
padku „tygodnika ciechanowskiego”. za ostateczny wygląd i zawartość czasopisma 
odpowiedzialny był redaktor naczelny ryszard Marut. wydawcą pozostała spół-
dzielnia Pracy „ciecH-Press”, a drukowanie nakładu powierzono olsztyńskiej 
drukarni „edytor” spółka z o.o.

15 czerwca 2004 roku ukazał się pierwszy egzemplarz pisma – „zerowy”. 
Był on bezpłatny. Nowo powołanym redaktorem prowadzącym został wiesław 
Hagedorny. Miał on sprawować pieczę nad redakcją w Działdowie. „tygodnik 
Działdowski” w sposobie redagowania i układzie graficznym niemal odzwier-
ciedlał „tygodnik ciechanowski”. Na stronie tytułowej egzemplarza „zerowego”, 
w rubryce „Od redaktora” zamieszczono artykuł autorstwa wiesława Hagedor-
nego. informował on czytelników o historii „tygodnika ciechanowskiego”, jego 
wieloletniej obecności na Działdowszczyźnie, jak również o jego osiągnięciach 

1 http://tc.ciechanow.pl/o_nas.html (dostęp: 10.03.2011).
2 s. Żagiel, Pierwsze narodziny „Tygodnika”, w: Z biegiem lat z biegiem tygodni, red. w. Dżbik, 

r. Marut, ciechanów 2005, s. 12–18.
3 r. Marut, Cztery daty, w: Z biegiem lat z biegiem tygodni, red. w. Dżbik, r. Marut, ciecha-

nów 2005, s. 10.
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oraz nowej, poszerzonej ofercie informacyjnej i publicystycznej. autor wyrażał 
nadzieję, że będzie to pismo redagowane z zaangażowaniem, odpowiadające 
potrzebom czytelników. w zamyśle twórców periodyk miał być tworzony w Dział-
dowie, przez dziennikarzy, którzy najlepiej obeznani byli z problematyką lokalnej 
społeczności. z treści „zerowego” numeru wyczytać też można było cele nowego 
periodyku. za jeden z najważniejszych uznano służbę społeczeństwu, rzetelną 
informację i maksymalne poświęcenie dziennikarzy. wyrażano nadzieję, że spo-
łeczność powiatu przyczyni się do współtworzenia nowego tytułu. zamieszczane 
miały być w nim różne głosy oraz prowadzone publiczne dyskusje. Miało to po-
magać w rozwiązywaniu problemów, dochodzeniu do wspólnych rozstrzygnięć 
i inicjowaniu nowych przedsięwzięć. Na pierwszej stronie nad tytułem pojawiła 
się informacja o ukazaniu się właściwego, pierwszego numeru pisma 22 czerwca 
2004 roku. Dostępny miał być on w kioskach, sklepach, na poczcie i u listono-
szy4. w pilotażowym numerze podano informacje właściwe dla miasta i regionu, 
jak również poruszono inne problemy, o których pisali ciechanowscy dzienni-
karze. wśród informacji regionalnych uwagę zwracała fotorelacja i reportaż 
redaktora prowadzącego, wiesława Hagedornego, z wyborów Mistera Powiatu 
Działdowskiego 20045 oraz sprawozdanie z przemarszu ulicami miasta ponad 
300 przedszkolaków przebranych za postaci z „kubusia Puchatka”. Przemarsz 
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie, we współpra-
cy z przedszkolami i szkołami, był podsumowaniem ogólnopolskiej akcji „cała 
Polska czyta dzieciom”6. Jako przedruk z „tygodnika ciechanowskiego”, w dziale 
„Publicystyka”, pojawiły się dwa wywiady z Donaldem tuskiem, szefem Platformy 
Obywatelskiej i wicemarszałkiem sejmu7 oraz z Jasiem Melą – piętnastoletnim 
niepełnosprawnym zdobywcą bieguna północnego8. Od początku periodyk musiał 
włączyć się w walkę o czytelników, ponieważ na terenie powiatu ugruntowaną 
pozycję miała już „Gazeta Działdowska”, która stanowiła wkładkę do „Gazety 
Olsztyńskiej”. z czasem rynek prasowy się podzielił, nowo powstałe czasopismo 
zyskało własne grono czytelników. spowodowało to wzrost nakładu i większe 
zainteresowanie reklamodawców. sprzedaż stron na łamach periodyku oraz 
płatne reklamy i ogłoszenia były podstawą utrzymania „tygodnika Działdowskie-
go”. Oprócz tego pismo uzyskiwało dochody ze sprzedaży czasopisma. wydawcy 
zależało, aby periodyk był rozpowszechniony na terenie całego powiatu i żeby nie 
było trudności z kupieniem go nawet w najmniejszych miejscowościach.

Nowe pismo objęło tereny powiatu działdowskiego, składającego się z sześciu 
gmin: miejskiej Działdowa, miejsko-wiejskiej Lidzbarka oraz 4 gmin wiejskich: 
Działdowa, iłowa-Osady, Płośnicy i rybna. w granicach tych gmin znalazło się: 
104 sołectwa oraz 140 miejscowości, w tym dwa miasta. Powierzchnię powiatu 
wynoszącą 95 392 ha zamieszkuje około 66 tys. mieszkańców. Około 29 tys. 

4 „tygodnik Działdowski” 15.06.2004, nr 0.
5 w. Hagedorny, Show, że szok, „tygodnik Działdowski” 2004, nr 0, s. 6.
6 idem, Niezwykły przemarsz ulicami Działdowa, „tygodnik Działdowski” 2004, nr 0, s. 3.
7 w. Dziczkiewicz, Najlepiej jest rządzić samodzielnie, „tygodnik Działdowski” 2004, nr 0, s. 10.
8 e. stangrodzka, Zaspa i nic więcej, „tygodnik Działdowski” 2004, nr 0, s. 11.
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osób, czyli 44 proc. ogółu ludności powiatu, zamieszkuje w dwóch miastach: 
w Działdowie i Lidzbarku. właśnie te ośrodki wykazywały największe inicjatywy 
kulturalne, oświatowe i gospodarcze9.

Niezależność polityczną „tygodnikowi Działdowskiemu” zapewniać mia-
ła forma utrzymania na zasadzie sprzedaży egzemplarzowej, stron na łamach 
tygodnika i reklam. z założenia przedstawiciele władz działających na terenie 
powiatu, partie i ugrupowania polityczne mieli być traktowani na równych za-
sadach. Odbiorcami „tygodnika Działdowskiego” były osoby ze wszystkich grup 
wiekowych, płci, wykształcenia, różnej sytuacji zawodowej i posiadający zróżni-
cowane dochody. czasopismo stawiało sobie za cel informowanie o wszystkich 
ważniejszych wydarzeniach z terenu powiatu, a zwłaszcza zwracanie uwagi na 
niepokojące zjawiska. Oprócz lokalnych informacji regularnie ukazywały się na 
jego łamach przedruki z „tygodnika ciechanowskiego”. redaktorzy dbali również 
o przekazywanie wiadomości ponadregionalnych. Periodyk promował działalność 
charytatywną. Dzięki interwencjom, nagłaśnianiu problemów i licznym apelom 
gazety potrzebujący otrzymywali pomoc i wsparcie10. Na łamach pisma relacjo-
nowano inicjatywy i działania kulturalno-oświatowe. Przybliżano czytelnikom 
historię miasta, regionu i kraju. Pojawiały się artykuły upamiętniające istotne dla 
powiatu i państwa rocznice.

2. Baza materialna i druk

„tygodnik Działdowski” ukazywał się jako mutacja „tygodnika ciechanow-
skiego”. Podstawą dochodów były reklamy, sprzedaż stron na łamach „tygodnika 
Działdowskiego”, sprzedaż egzemplarzowa czasopisma i prenumerata, którą 
prowadzono we wszystkich urzędach pocztowych powiatu działdowskiego oraz 
u doręczycieli (od pierwszego kwartału 2006 roku).

w pierwszym roku ukazywania się czasopisma wydanych zostało 29 numerów. 
w kolejnych latach „tygodnik Działdowski” unormował swoją pozycję na rynku 
i ukazywał się regularnie co tydzień. Były to 52 numery w roku, z wyjątkiem roku 
2008, w którym to wydanych zostały 53 edycje.

cena pierwszego egzemplarza wynosiła 2,10 zł11. stała podwyżka cen miała 
miejsce w połowie 2005 roku. za jeden numer trzeba było zapłacić wówczas 
2,30 zł12. wydania świąteczne były wydaniami specjalnymi i ilość stron zwiększała 
się w tym przypadku nawet trzykrotnie. Nie pociągało to jednak za sobą podwyżki 
ceny13. Po pierwszej zmianie personalnej na stanowisku redaktora prowadzącego, 
która miała miejsce w 2007 roku, cena egzemplarza została obniżona do 1,90 zł14 

9 http://www.powiatdzialdowski.pl/?charakterystyka (dostęp: 30.03.2011).
10 M. raczyński, Pieniądze na rehabilitację, „tygodnik Działdowski” 2004, nr 1, nr 8(1283), s. 5.
11 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 1, s. 1.
12 „tygodnik Działdowski” 2005, nr 27, s. 1.
13 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 27, s. 1.
14 „tygodnik Działdowski” 2007, nr 30, s. 1.
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i utrzymała się na takim poziomie do końca 2010 roku. Obecnie (koniec 2013 
roku) za jeden egzemplarz tygodnika płaci się 2 zł.

„tygodnik Działdowski”, jako prawnie podlegający „tygodnikowi ciechanow-
skiemu”, automatycznie stał się kolporterem wszelkich dodatków ciechanowskiej 
edycji „tygodnika”. wraz z ostatnim wydaniem w roku, czytelnicy otrzymywali 
prezent w postaci firmowego, ściennego kalendarza. Od 18. numeru w 2004 roku, 
wraz z każdym wtorkowym wydaniem, czytelnicy otrzymywali gazetę z programem 
telewizyjnym „tele Program”15. Od początku 2005 roku do „tygodnika” raz w mie-
siącu dołączony był bezpłatny dodatek „teraz zdrowie”. redakcja miesięcznika 
mieściła się w warszawie przy ulicy rydygiera 8. Pojedynczy egzemplarz liczył 
16 stron. Posiadał kolorową szatę graficzną i drukowany był na papierze wysokiej 
jakości. „teraz zdrowie” stanowił dodatek do takich periodyków, jak: „tygodnik 
ciechanowski”, „tygodnik Ostrołęcki”, „tygodnik siedlecki”, „Głos wągrowiecki”, 
„Życie Pabianic”, „Nowiny. Gazeta codzienna”, „Gazeta regionalna. Powiat”, 
„Przełom. tygodnik ziemi chrzanowskiej”, „słowo Ludu. twoja Gazeta codzien-
na”, „tygodnik Podhalański” i „Opolanka z klasą. Opolanka Opolska”. w dolnej 
części strony tytułowej miesięcznika znajdowały się winiety wyżej wymienionych 
pism. twórcy czasopisma „teraz zdrowie” na jego łamach podejmowali tematy 
dotyczące problematyki zdrowotnej, medycyny alternatywnej i naturalnej oraz 
urody. Prezentowali miejsca w kraju i zagranicą, w których można było wypo-
cząć i aktywnie spędzić czas. Pojawiały się artykuły promujące nowości na rynku 
farmaceutycznym16. Podczas wakacji do wydania dołączony był dwustronicowy 
dodatek „tygodnik akademicki”. skierowany był on głównie do maturzystów 
i studentów zainteresowanych ofertą kształcenia. Na jego łamach prezentowano 
uczelnie i szkoły wyższe oraz ich rankingi. Opisywano wybrane kierunki studiów 
i specjalizacji. Pojawiały się także wywiady z rektorami, dziekanami i nauczycielami 
akademickimi, jak również studentami17. wraz z 21. numerem 2008 roku na łamach 
„tygodnika Działdowskiego” pojawił się 8-stronnicowy dodatek specjalistyczny 
poświęcony indywidualnemu budowaniu, zatytułowany „tygodnik Budowlany”. 
w „tygodniku ciechanowskim” miał do tej pory już 21 edycji. Dodatek opatrzony 
był własną winietą i posiadał logo składające się z dwóch liter „t” i „B”. w ca-
łości drukowany był w kolorze. Na jego kartach głównie reklamowały się firmy 
świadczące usługi remontowo-budowlane, przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, 
zakłady produkcyjne, markety budowlane. informowano o projektach budowy 
nowych osiedli mieszkaniowych i możliwości rezerwacji mieszkań, prezentu-
jąc jednocześnie wizualizacje tych projektów. w dodatku pojawiały się artykuły 
dotyczące zmian na regionalnym rynku nieruchomości, porady dla czytelników 
udzielane przez ekspertów, praktyczne wskazówki dla budowlańców oraz specja-
listyczne publikacje dotyczące prawa budowlanego i zmieniających się przepisów 
i wchodzących nowych ustawach18. wraz z listopadowym wydaniem z 2010 roku 

15 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 18, s. 1.
16 „teraz zdrowie” 2005, nr 3.
17 „tygodnik akademicki”, „tygodnik Działdowski” 2005, nr 26.
18 „tygodnik Budowlany”, „tygodnik Działdowski” 2008, nr 21.
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ukazał się specjalny dodatek motoryzacyjny. stanowiły go 4 strony reklam z branży 
samochodowej. reklamowały się tam głównie szkoły nauki jazdy, stacje kontroli 
pojazdów, sklepy motoryzacyjne i firmy handlowo-usługowe, jak również salony 
samochodowe i komisy. swoje usługi oferowali mechanicy, lakiernicy, blacharze. Na 
jego łamach publikowano artykuły dotyczące nowych, zmieniających się przepisów 
drogowych, nowych zasad uzyskiwania uprawnień do przewozu osób i rzeczy19. 
w niektórych wydaniach pojawiały się okolicznościowe, sponsorowane granty 
w postaci płyt, plakatów i książeczek20. Już w 2. numerze 2004 roku czytelnicy 
otrzymali w prezencie plan Działdowa wraz z mapą powiatu działdowskiego21.w 
okresach przedwyborczych do „tygodnika” dołączano dodatki samorządowe, 
w których prezentowano sylwetki kandydatów, ich założenia i programy wyborcze, 
jak również przedstawiano składy obwodowych komisji wyborczych22.

twórcy od początku starali się przyciągnąć do siebie reklamodawców. Powstało 
biuro reklam i ogłoszeń, posiadające własną pocztę internetową, numer telefonu 
stacjonarnego i fax. starając się ułatwić ogłoszeniodawcom kontakt i dostęp do 
działu reklam i ogłoszeń, w wybranych numerach periodyku zamieszczano kupony 
na bezpłatne ogłoszenia drobne. z czasem wprowadzono opcję przesyłania tego 
typu ogłoszeń za pomocą sMs. Powszechna dostępność gazety i jej regionalny 
charakter sprawiały, że na jej łamach, oprócz ponadregionalnych zleceniodaw-
ców, coraz chętniej reklamowali się lokalni przedsiębiorcy, właściciele firm. Już 
w 1. numerze znalazły się reklamy na stronie tytułowej i wewnątrz periodyku. 
we wszystkich numerach, które ukazały się w 2004 roku, ostatnia strona prze-
znaczona była na reklamę. Od 2005 roku zrezygnowano z tego na rzecz felietonu 
i rozrywki. stałym elementem od początku wydawania pisma był specjalny dodatek 
„tygodnik reklamowy”. Nie pojawił się on jedynie w świątecznym wydaniu, 28 
grudnia 2004 roku23. w zależności od edycji liczył od 10 do 13 stron. Opatrzony 
był znakiem graficznym (biała litera „t” i czarna litera „r” na czerwonym tle ) 
i posiadał odrębną numerację stron. wewnątrz wkładki drukowane były zarówno 
kolorowe, jak i czarno-białe reklamy o zróżnicowanej wielkości. reklamowały się 
tam głównie przedsiębiorstwa, prywatne firmy i podmioty gospodarcze, działające 
w granicach administracyjnych byłego województwa ciechanowskiego. w tym 
miejscu publikowano ogłoszenia Powiatowego urzędu Pracy, zarządu powia-
tu, naczelnika urzędu skarbowego. zamieszczano informacje o przetargach, 
obwieszczenia burmistrzów, wójtów i sołtysów. Pojawiały się również artykuły 
sponsorowane, życzenia i kondolencje. stałym elementem w „tygodniku rekla-
mowym” były ogłoszenia drobne posortowane w następujące rubryki tematyczne: 
„Budowlane”, „Lekarskie”, „Motoryzacyjne”, „Nauka”, „Nieruchomości”, „Praca”, 
„różne”, „rolnicze”, „usługi”, „towarzyskie”. Od lutego 2010 roku zrezygnowa-
no z wydawania „tygodnika reklamowego” na rzecz reklam zamieszczanych 

19 „tygodnik Działdowski” 2010, nr 44.
20 „tygodnik Działdowski” 2007, nr 22.
21 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 2.
22 „tygodnik Działdowski” 2010, nr 46.
23 ibidem.
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wewnątrz periodyku i dwustronicowego działu „Ogłoszenia”. tygodnik posiadał 
swój cennik reklam i ogłoszeń.

zmieniająca się liczba odbiorców powodowała zmianę nakładu. Pierwszy 
numer ukazał się w ilości 2000 egzemplarzy24. w ciągu czterech tygodni nakład 
gwałtownie wzrósł. w 4. numerze z roku 2004 wynosił 3700 egzemplarzy25, a w 5. 
przekroczył już 20 00026. Pierwszy widoczny spadek nakładu miał miejsce w nume-
rach 23. i 24. 2005 roku, gdzie liczba egzemplarzy zmalała kolejno o 500 i 1000. 
Od 43. numeru w 2005 roku do numeru 18. w 2006 roku nakład utrzymywał się 
na poziomie 20 000. kolejny spadek odnotowano w numerze 19. w 2006 roku. 
Od tego momentu nakład oscylował w granicach od 17 500 do 19 000. wyjątek 
stanowiły numery od 34. do 41., w nakładzie 20 000. w latach 2007 i 2008 liczba 
wydawanych egzemplarzy unormowała się i wynosiła średnio 18 500. Na począt-
ku roku 2009 nakład wynosił 19 08527. Po ostatniej zmianie szaty graficznej w 6. 
numerze 2009 roku, zaniechano podawania informacji o nakładzie zarówno na 
stronie tytułowej, jak i w stopce redakcyjnej. Najmniejszy, odnotowany nakład, 
wyłączając cztery pierwsze egzemplarze, miał miejsce w 42. numerze 2006 roku 
i wyniósł 17 250. Największy nakład to 20 830; pismo w takiej liczbie ukazywało 
się 21 razy.

Przez pierwsze dwa lata ukazywania się „tygodnika Działdowskiego” czaso-
pismo liczyło 20 stron. w kolejnych latach – 2007 i 2008 – liczba stron zmniej-
szyła się do 16. w roku 2009 wahała się od 16 do 20. Od 2. numeru 2010 roku 
„tygodnik” zwiększył objętość do 24 stron.

„tygodnik Działdowski” od 2008 roku posiadał stronę internetową, gdzie 
umieszczano zarchiwizowane numery i na bieżąco podawano najważniejsze in-
formacje i ogłoszenia. strona wzbogacona została licznymi fotoreportażami. 
układ graficzny omawianego tu czasopisma odwzorowuje stronę internetową 
„tygodnika ciechanowskiego”. redakcja posiadała także pocztę elektroniczną, 
na którą czytelnicy przesyłali reklamy, ogłoszenia, sygnały i prośby o interwen-
cje, jak również skargi i zażalenia. Odbiorcy zamieszczali również spostrzeżenia 
i pytania, na które odpowiadały kompetentne osoby.

Pismo drukowano w Olsztynie. Odpowiedzialna była za to spółka eDytOr, 
Olsztyn. redakcja działdowska nie miała wpływu na wybór drukarni, gdyż jako 
mutacja „tygodnika ciechanowskiego” pokierowana została odgórnie. warto 
wspomnieć, że ta sama drukarnia obsługiwała konkurencyjny periodyk.

3. Szata graficzna i układ treści

wygląd zewnętrzny pisma nie był skomplikowany. układem graficznym zaj-
mowali się artur szczerba i robert kossakowski. Już od pierwszego numeru 

24 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 1.
25 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 3.
26 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 5.
27 „tygodnik Działdowski” 2009, nr 5, s. 1.
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pismo ukazywało się po części w kolorze i w formacie a3. Format nie zmie-
nił się przez cały okres ukazywania się periodyku. Pierwszy numer „tygodnika 
Działdowskiego” posiadał winietę tytułową z elementami: logo pisma, jego tytuł, 
informacje o numerze, dacie wydania. Logo znajdowało się w lewym górnym rogu. 
utworzone było z dwóch wielkich liter: „t” koloru białego i „D” w kolorze gra-
natowym. rozwinięcie nazwy „tygodnik Działdowski” znajdowało się po prawej 
stronie loga na czerwonym tle. Napis „tygodnik” zapisany był małymi literami, 
a do utworzenia nazwy „Działdowski” wykorzystano program wordart. wyraz 
zapisany był wielkimi, białymi literami, obramowany na granatowo. Na winiecie 
znajdowała się także informacja o cenie, wysokości nakładu oraz numer indeksu. 
istotną częścią winiety był również dopisek: „ukazuje się jako mutacja Tygodnika 
Ciechanowskiego”28. Te informacje widniały na żółtym tle pod logiem periodyku. 
Graficy urozmaicali wygląd czasopisma, stosując różne rodzaje i wielkości czcio-
nek, zmieniając kolory, układ tekstów. w pierwszych trzech latach w periodyku 
dominowały kolory: czerwony, granatowy i biały. w listopadzie 2004 roku nastąpiła 
fuzja „Nowej Gazety Lidzbarskiej” z „tygodnikiem Działdowskim”. w związku 
z tym od numeru 24. 2004 roku do numeru 27. włącznie nad winietą „tygodnika 
Działdowskiego” pojawiło się logo „Nowej Gazety Lidzbarskiej”. w późniejszym 
czasie kilkakrotnie powtórzono ten zabieg. Od 1. numeru w roku 2007 zmieniły 
się barwy winiety. układ graficzny pozostał bez zmian. zaczął przeważać kolor 
zielony i żółty29. Ostatnia zmiana szaty graficznej miała miejsce w lutym 2009 
roku Powrócono do pierwotnych barw winiety i nadano jej bardziej nowoczes-
ny kształt. twórcy zrezygnowali z napisu „ukazuje się jako mutacja Tygodnika 
Ciechanowskiego” na rzecz adresu internetowego „tygodnika Działdowskiego”. 
zniknęła również informacja o nakładzie. z prawej strony wyszczególniono na 
niebieskim tle miejscowości gminne powiatu działdowskiego: Działdowo, iłowo, 
Lidzbark, Płośnica, rybno. Od początku 2010 roku doszły nazwy miejscowości 
kozłowo i Dąbrówno. w toku wydawania na winiecie bądź nad nią często poja-
wiały się zapowiedzi artykułów. Od 2008 roku wpisywane one były w owal koloru 
pomarańczowego bądź w wieloramienną gwiazdę. Do utworzenia tego elementu 
wykorzystano program Microsoft word – autokształty30. sporadycznie stosowano 
różne znaki graficzne.

zespół redakcyjny dbał, aby strona tytułowa przyciągała czytelnika. każda 
okładka zaopatrzona była w „zajawki” najciekawszych artykułów, kolorowe foto-
grafie i zwracające uwagę odbiorców tytuły. Na stronie tytułowej od 12. numeru 
2006 roku zaczęła pojawiać się informacja o pełnionych dyżurach reporterskich. 
wymienione były nazwiska trzech reporterów „tygodnika Działdowskiego”: anny 
wółkowskiej, Marcina Ostrowskiego i Marka raczyńskiego wraz z ich numerami 
telefonów. Od 24. numerze 2006 roku nie zamieszczano nazwiska Marka ra-
czyńskiego. Janusz Bielecki zastąpił Marcina Ostrowskiego od 18. numeru 2007 
roku Od tego momentu nadruk „Dyżur reporterski” zmienił się na „reporterzy 

28 „tygodnik Działdowski” 2004, nr 1, s. 1–2.
29 „tygodnik Działdowski” 2007, nr 1, s. 1.
30 ibidem.
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tD czekają na twój sygnał”. informacja ta zamieszczana była w innym miejscu 
na okładce i była graficznie urozmaicana. Pod koniec 2006 roku na stronie tytu-
łowej zaczęła pojawiać się notatka wraz ze zdjęciem anny Dobrowolskiej, która 
była specjalistką od reklamy31. Okładka każdego świątecznego wydania czasopis-
ma była opatrzona całostronicowym, okolicznościowym zdjęciem i życzeniami 
od redakcji32. Dolną część okładki zajmowały reklamy. wraz z trzecią zmianą 
graficzną, w 2010 roku, po lewej stronie okładki pojawił się spis zapowiedzi naj-
ciekawszych – zdaniem redaktorów – artykułów numeru. w sposób przejrzysty 
i czytelny porządkował informacje33.

wewnątrz periodyk przyciągał uwagę nowoczesnym sposobem redagowania. 
Od początku istnienia pisma każdy artykuł był wyraźnie oddzielony poprzez ko-
lorowy tytuł, ramkę, zmianę koloru tła. twórcy urozmaicali pismo dużą ilością 
kolorowych fotografii. zdjęcia stanowiły nieraz integralną część informacji, bądź 
dominowały ją. artykuły ukazywały się w różnorakich formach. Najczęściej sto-
sowane były gatunki informacyjne: notatka, wzmianka, informacja, zapowiedź. 
Publikowano także fotorelacje, reportaże, recenzje, materiały biograficzne.

układ treści ewaluował, można jednak wyróżnić główne działy: „wydarze-
nia”, „Publicystyka”, „kultura”, „rozmaitości”, „z powiatu”, „Historia” i „sport”. 
Nazwa działu nie zawsze współgrała z treścią artykułu. Mogło to dezorientować 
czytelnika. często zmieniały się rubryki w obrębie tych działów. w pierwszym 
roku ukazywania się „tygodnika”, w dziale „wydarzenia” pojawiały się przede 
wszystkim notatki, reportaże, informacje kulturalne, agroturystyczne, dotyczące 
wsi i rolnictwa, jak również artykuły publicystyczne. Dział „Publicystyka” zawierał 
głównie informacje na temat miejscowości, w których kolportowany był „tygo-
dnik ciechanowski”: ciechanów, Płońsk, Żuromin, Maków Mazowiecki, Pułtusk. 
w „tygodniku” zamieszczano również przedruki z prasy ogólnopolskiej opinio-
twórczej i codziennej. Dla twórców pisma liczyło się także dostarczanie rozrywki 
czytelnikom, stąd dział „rozmaitości”. regularnie, co tydzień, drukowano na 
jego łamach horoskop, porady kosmetyczne i zdrowotne, przysłowia adekwatne 
do danej pory roku oraz opisy tradycji polskich. wraz z rozwojem pisma dział 
ten ewaluował. rubryka „ciekawostki z kalendarza” prezentowała, co w danym 
okresie wydarzyło się w regionie, wspominała urodziny znanych osób, ważniejsze 
wydarzenia na świecie. stałe miejsce miała „kronika policyjna”, którą prowadzili 
funkcjonariusze Powiatowego urzędu Policji. Na łamach pisma, od 2007 roku, na 
stronie 11. zaczęły pojawiać się dwie rubryki: „sygnały czytelników”34 i „z redak-
cyjnej poczty”35. Na początku istnienia pisma dział „z powiatu” zajmował dwie 
strony. Dużo miejsca na łamach tygodnika poświęcano historii. Do roku 2006 
relacje historyczne pojawiały się w różnych działach, głównie w „kulturze”, „roz-
maitościach” i „Publicystyce”. Od 2006 roku treściom historycznym poświęcone 

31 „tygodnik Działdowski” 2006, nr 49, s. 1.
32 „tygodnik Działdowski” 2007, nr 51/52, s. 1.
33 „tygodnik Działdowski” 2010, nr 1, s. 1.
34 „tygodnik Działdowski” 2007, nr 23, s. 11.
35 „tygodnik Działdowski” 2010, nr 7, s. 11.
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były dwie strony, które stworzyły nowy dział „Historia”. Najpierw zajmowano się 
głównie historią miasta Działdowa. w związku z tym na łamach pojawiło się 128 
edycji „Działdowskich dziesięcioleci”36. Następnie przedstawiano genezę i rozwój 
Lidzbarka. w dalszej kolejności przybliżano ciekawostki z dziejów wsi powiatu 
działdowskiego. w dziale „sport” oprócz informacji o aktualnych wydarzeniach 
sportowych z powiatu publikowano biografie sportowców pochodzących z tych 
terenów. Przybliżano genezę klubów sportowych i opisywano ich osiągnięcia. Od 
1. numeru w 2007 roku zrezygnowano z treści historycznych i podzielono dział 
„sport” według dyscyplin sportowych. Narastająca liczba regionalnych informacji 
spowodowała, że w 2008 roku dział „wydarzenia” rozbito na trzy mniejsze działy: 
„Działdowo”, „Lidzbark, „z powiatu”. Największe zmiany zaszły w 2010 roku Po-
wstały nowe działy: „warto wiedzieć”, „ważne rozmowy”, „Dookoła nas”, „Nasze 
zabytki”, „Nasze sprawy”, „Nasze opowiadania”, „Nasze tradycje”. skupiono się 
głównie na lokalnych informacjach, ograniczając przedruki do minimum. Od 2005 
roku na ostatniej stronie tygodnika publikowana była krzyżówka, za rozwiązanie 
której były do wygrania dwie nagrody w wysokości 50 zł. znajdował się tam również, 
w rubryce „szast-prast”, felieton autorstwa redaktora prowadzącego, władysława 
Hagedornego. Pojawiały się także rysunki satyryczne, dowcipy nadsyłane przez 
czytelników i fotografie czytelniczek wykonane przez działdowskich fotoreporterów.

w dolnej części przedostatniej strony znajdowała się stopka redakcyjna. 
zawierała podstawowe informacje na temat redakcji. wymienione w niej były 
imiona i nazwiska redaktora naczelnego, redaktora prowadzącego, zespołu redak-
cyjnego i współpracowników. zawierała także adres redakcji oraz biura reklam 
i ogłoszeń i dane kontaktowe oraz informacje o wydawcy i druku. z lewej strony 
stopki znajdowało się logo „tygodnika Działdowskiego”.

4. Redaktor naczelny i redaktorzy prowadzący

ryszard Marut, jako redaktor naczelny, kształtował politykę wydawniczą 
wszystkich tygodników wydawanych przez spółdzielnię Pracy ciech-Press w cie-
chanowie: tygodnika regionalnego „tygodnik ciechanowski” oraz podległych mu 
periodyków lokalnych: „tygodnika Mazowieckiego”, „tygodnika Przasnyskiego”, 
„tygodnika Makowskiego”, „Gazety Mławskiej” oraz analizowanego tu „tygodnika 
Działdowskiego”. sprawując funkcję kierownika czasopism odpowiedzialny był 
za ich kierunek oraz wysoki poziom ideowy, fachowy i formalny. ryszard Marut 
pochodził z rzeszowszczyzny, urodził się w kolbuszowej, w wielodzietnej rodzinie. 
ukończył technikum rolnicze w weryni koło kolbuszowej. interesował się histo-
rią i literaturą, dlatego podjął dalszą edukację na uniwersytecie warszawskim. 
w roku 1979, jako absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, podjął pracę 
w „trybunie Mazowieckiej” – w dziale miejskim. w związku z powstaniem nowych 
województw gazeta ta otrzymała zadanie zorganizowania tytułów w siedlcach 
i w ciechanowie. ryszard Marut został oddelegowany do redakcji w siedlcach, po 

36 „tygodnik Działdowski” 2010, nr 50, s. 20.
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czym we wrześniu 1979 roku zaczął współtworzyć ciechanowskie pismo. Opieka 
warszawskiej redakcji trwała do grudnia 1981 roku. Od 1982 roku współtworzył 
nową gazetę z samodzielną redakcją w ciechanowie. Był wieloletnim prezesem 
ciechanowskiego oddziału Polskiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego, 
autorem opublikowanego w latach 80. Przewodnika po ziemi ciechanowskiej oraz 
współautorem książek o ludziach zasłużonych w ciechanowie dla kultury i dzien-
nikarstwa – robercie Bartłodzie oraz czesławie słońskim37.

Do podstawowych zadań redaktora prowadzącego „tygodnika Działdowskiego” 
należała organizacja zespołu redakcyjnego i pozaredakcyjnego. czuwał on nad 
procesem powstawania gazety, w tym nad planowaniem numeru, przydzielaniem 
tematów, uzgadnianiem z autorem form artykułów, egzekwowaniem materiałów, 
wyjaśnianiem ewentualnych wątpliwości. Miał prawo do zmiany tytułów i do-
boru zdjęć. koordynował współpracę z działem technicznym, fotoreporterem, 
współpracownikami, korektą oraz z redaktorem naczelnym. Jego ostatecznej 
decyzji podlegało wszystko, co dotyczyło zarówno produkcji periodyku, jak i jego 
personelu. występował również na łamach pisma z własnymi artykułami poru-
szającymi istotne problemy kraju i regionu.

w analizowanym okresie ukazywania się „tygodnika Działdowskiego” funkcję 
redaktora prowadzącego sprawowali kolejno: wiesław Hagedorny, anna Barbara 
czuraj-struzik oraz walerian Dziczkiewicz38. Należy także pamiętać, iż główne 
funkcje redaktora prowadzącego od połowy 2007 roku przejął redaktor naczelny 
ryszard Marut, a w stopce redakcyjnej pojawiła się informacja „redaguje zespół”39.

5. Autorzy i współpracownicy

Obok redaktora naczelnego oraz redaktora prowadzącego istotną rolę w „ty-
godniku Działdowskim” spełniał sekretarz redakcji, odpowiedzialny za wszelkie 
kwestie techniczne, oraz zespół redakcyjny. zespół redakcyjny stanowiła grupa 
stałych etatowych pracowników redakcji „tygodnika”. Do jego zadań należało m.in. 
stała obserwacja bieżących wydarzeń, ich rejestracja oraz zbieranie materiałów 
wraz z równoczesną weryfikacją informacji40. członkowie zespołu brali udział 
we wszystkich spotkaniach i kolegiach redakcji, służyli radą w podejmowaniu 
decyzji organizacyjnych (np. dotyczących działów redakcji) oraz personalnych 
(np. przy zwalnianiu i przyjmowaniu pracowników lub zlecaniu obowiązków 
redakcyjnych). redagowali periodyk, opracowywali długo-i krótkoterminowe 
plany tematyczne oraz omawiali rożne redakcyjne inicjatywy. w zakresie ich 

37 e. kopacz, Nie chciałem być agronomem, w: Z biegiem lat z biegiem tygodni, red. w. Dżbik, 
r. Marut, ciechanów 2005, s. 129–133.

38 t. zembrzuski, M. Dramiński, Słowo jest silniejsze od kuli, w: Z biegiem lat z biegiem tygodni, 
red. w. Dżbik, r. Marut, ciechanów 2005, s. 149–152; z. Mogilnicki, 660 lat Działdowa – cztery 
lata po urodzinach miasta, Działdowo 2008, s. 69.

39 „tygodnik Działdowski” 2007, nr 39, s. 24.
40 B. Garlicki, Zespół redakcyjny, w: Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, wroc-

ław–warszawa–kraków–Gdańsk 1976, s. 259.



72 Wojciech Guzewicz, Anna Goljasz 

obowiązków było również dokonywanie korekty redakcyjnej tekstów. w badanym 
okresie ukazywania się „tygodnika Działdowskiego” w skład zespołu redakcyjnego 
wchodziło 6–7 członków. Byli to m.in. anna wółkowska, Janusz Bielecki, Marek 
raczyński, Franciszek skibicki. Do grona współpracowników zajmujących się 
lokalną tematyką należy zaliczyć również Marcina Ostrowskiego, ładysława 
cichosza, Dorotę Browarską, annę Niesiobędzką, Grzegorza Mrowińskiego oraz 
aleksandrę Mężykowską41.

Mając na uwadze fakt, iż „tygodnik Działdowski” zawierał gro artykułów 
z regionalnego „tygodnika ciechanowskiego”, do kręgu współpracowników dział-
dowskiego periodyku zaliczyć należy dziennikarzy związanych z ciechanowskim 
pismem, m.in. stefana Żagla42 oraz krzysztofa kowalskiego43.

Do kręgu współpracowników „tygodnika Działdowskiego” trzeba zaliczyć 
tych wszystkich, którzy nie pełniąc funkcji redaktora naczelnego, redaktora pro-
wadzącego i nie będąc członkiem zespołu redakcyjnego przyczyniali się do po-
wstawania czasopisma. zakres i forma współpracy była zróżnicowana. z tego 
względu też za współpracowników „tygodnika Działdowskiego” należy uznać 
zarówno autorów, którzy napisali wiele artykułów, jak również tych, których 
publikacje w tygodniku ukazywały się sporadycznie. wśród nich byli m.in. Bartek 
Matusiak, Marek Żbikowski, tadeusz szambora, alicja Fidrysiak, Bolesław Prus, 
krzysztof Jakubowski, tadeusz woicki, anna kaczorek, anna anuszewska, edyta 
Jaworska, Marzena rutkowska, wojciech wółkowski, krzysztof zalewski, Justyna 
Dżbik, wojciech kubiński i inni. Przez cały analizowany okres ukazywania się 
czasopisma praktykowano zasadę anonimowości niektórych artykułów. widzimy 
zatem, że liczba współpracowników „tygodnika Działdowskiego” ulegała zmia-
nom. w każdym roku pojawiały się nowe nazwiska.

6. Wydawca i kolportaż

wydawcą „tygodnika Działdowskiego” była spółdzielnia Pracy ciech-Press, 
z której usług korzystał również „tygodnik ciechanowski” oraz inne czasopisma 
lokalne mu podległe: „tygodnik Mazowiecki”, „tygodnik Przasnyski”, „tygodnik 
Makowski”, „Gazeta Mławska” oraz tu analizowane. siedziba wydawnictwa mieściła 
się w ciechanowie przy ulicy Ściegiennego 2. Nazwa wydawcy uwidoczniona była 
zawsze w stopce redakcyjnej na ostatniej stronie pisma. czasopismo oznaczone 
było numerem indeksu 37964644.

redakcja „tygodnika Działdowskiego” dokładała dużych starań, żeby dotrzeć 
do każdego mieszkańca powiatu działdowskiego. z prenumeraty czasopisma korzy-

41 http://tygodnikdzialdowski.pl/kontakt-dane.html (dostęp: 11.11.2013).
42 s. chojnowski, Dziennikarz w służbie społeczeństwa, w: Z biegiem lat z biegiem tygodni, red. 

w. Dżbik, r. Marut, ciechanów 2005, s. 134–137.
43 a. Lewandowska, e. Parzychowska, Kto mi dał pióro?, w: Z biegiem lat z biegiem tygodni, 

red. w. Dżbik, r. Marut, ciechanów 2005, s. 152–156.
44 „tygodnik Działdowski” 2005, nr 37, s. 1.
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stało średnio 150 osób. cena czasopisma była wówczas 15 proc. niższa. czytelnicy 
mieli do wyboru prenumeratę kwartalną, półroczną i roczną. co miesiąc po dwa 
egzemplarze wysyłane były do Biblioteki Narodowej w warszawie i do Biblioteki 
Jagiellońskiej w krakowie. właściciele większości prywatnych sklepów zgadzali 
się na rozprowadzanie czasopisma. ta forma kolportażu cieszyła się największym 
zainteresowaniem nabywców (stanowiła minimum 60 proc. wyprzedanego na-
kładu). Pozostała część nakładu dostępna była w sieci kiosków ruch i kolporter. 
egzemplarze „tygodnika Działdowskiego” dostępne były również w redakcji, na 
poczcie i u listonoszy.

Zakończenie

„tygodnik Działdowski” pojawił się na rynku w czerwcu 2004 roku jako 
pierwsza mutacja regionalnego „tygodnika ciechanowskiego”. Decyzja o utworze-
niu oddzielnego tytułu dla powiatu działdowskiego zapoczątkowała poszerzenie 
oferty wydawniczej właścicieli ciechanowskiego pisma. uznano, że mieszkańcy 
tego terenu wymagają bardziej sprecyzowanych informacji o okolicy. Lokalni 
dziennikarze z założenia mieli lepiej orientować się w problemach miejscowej 
społeczności. Pierwszym redaktorem prowadzącym został wiesław Hagedorny. 
Pismo było tygodnikiem społecznym, a głównym sposobem utrzymania były wpły-
wy z reklam i ogłoszeń, sprzedaż stron na potrzeby zleceniodawców oraz zyski 
uzyskane na drodze sprzedaży egzemplarzowej.

Periodyk, będący przedmiotem niniejszych badań, był drugim tytułem o cha-
rakterze lokalnym ukazującym się w powiecie działdowskim. Od początku redak-
cja musiała zabiegać o własne grono czytelników, ponieważ na terenie powiatu 
ugruntowaną pozycję miała już „Gazeta Działdowska”, będąca wkładką do „Gazety 
Olsztyńskiej”. z czasem rynek prasowy podzielił się, a nowo powstałe czasopismo 
zyskało stałych odbiorców. spowodowało to także wzrost nakładu i zwiększenie 
zainteresowania reklamodawców.

ustalenia formalne dotyczące nowo powstałego tytułu pozostały takie same 
jak w przypadku „tygodnika ciechanowskiego”. za ostateczny wygląd i zawartość 
czasopisma odpowiedzialny był redaktor naczelny ryszard Marut. wydawcą po-
została spółdzielnia Pracy „ciecH-Press”, a drukowanie nakładu powierzono 
olsztyńskiej drukarni „edytor” spółka z o.o. zespół redakcyjny stanowiła grupa 
stałych etatowych pracowników redakcji „tygodnika”. Jego skład zmieniał się 
w poszczególnych okresach wydawania czasopisma. wśród grona dziennikarzy 
na uwagę zasługują przede wszystkim anna wółkowska, Janusz Bielecki, Marcin 
Ostrowski, Marek raczyński oraz tadeusz szambora.

układ treści i szata graficzna „tygodnika Działdowskiego” ulegała licznym 
modyfikacjom. zmiany dotyczyły doboru kolorystyki i sposobu zapisywania po-
szczególnych elementów. w toku ukazywania się pisma zmieniało się nazewnictwo 
w obrębie działów oraz zwiększył się procentowo udział kolorowych publikacji. 
Do tygodnika dołączane były dodatki, w tym specjalistyczny, poświęcony indywi-
dualnemu budowaniu zatytułowany „tygodnik Budowlany”, gazeta z programem 
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telewizyjnym „tele Program”, w okresie wakacyjnym natomiast ukazywał się 
„tygodnik akademicki”. Od początku 2005 roku raz w miesiącu dołączony był 
bezpłatny biuletyn „teraz zdrowie”.

„tygodnik Działdowski”, jako periodyk lokalny, stanowił podstawowe źród-
ło informacji dla mieszkańców powiatu działdowskiego. Analiza monograficzna 
pozwoliła na wykazanie, iż tygodnik odzwierciedlał specyfikę życia codziennego 
mieszkańców, dostarczał zróżnicowane informacje i komentarze dotyczące aktual-
nych wydarzeń.
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StReSZcZeNie
„Tygodnik Działdowski” pojawił się na rynku wydawniczym w czerwcu 2004 

roku jako mutacja regionalnego tygodnika „Tygodnika Ciechanowskiego”. Jest on 
dostępny w regionie Działdowa w obrębie sześciu gmin: miejskiej Działdowa, miej-
sko-wiejskiej Lidzbarka oraz czterech gmin wiejskich: Działdowa, iłowa-Osady, 
rybna i Płośnicy. artykuł zestawia najważniejsze informacje dotyczące genezy 
i rozwoju, bazy materialnej i druku, szaty graficznej i układu treści oraz autorów 
„tygodnika Działdowskiego”.

SŁOWA KLucZOWe: „tygodnik Działdowski”, prasa lokalna

SuMMARy
„tygodnik Działdowski”appeared in June 2004 as a mutation of the regional 

weekly „tygodnik ciechanowski”. it is available in the region Działdowo within 
six municipalities: Działdowo urban, urban-rural Lidzbark and four rural distri-
cts: Działdowo, iłowo-Osada, rybno and Płośnica. article summarizes the most 
important information about the origins and development of the material base 
and printing, graphic design and layout of the content and the authors’ „tygodnik 
Działdowski”.

KeyWORDS: „tygodnik Działdowski”, local press


