- „Tygodnik Ciechanowski”
widzi sprawy duże
i zauważa również problemy
zwykłych ludzi. Uczestniczy
w wydarzeniach i je relacjonuje,
ale i je współtworzy.
Od 40 lat jest blisko
czytelników i cały czas dba
o jakość artykułów – te słowa
pojawiały się w wypowiedziach
uczestników uroczystości,
zorganizowanej
z okazji naszego jubileuszu
w piątek, 13 grudnia,
w gościnnym Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze.
Za swoją działalność, która
przyczyniła się do rozwoju
Mazowsza, tygodnik został
wyróżniony Medalem
Pamiątkowym „Pro Masovia”,
a dziennikarze i pracownicy
otrzymali dyplomy uznania.
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Zespół „TC”

Na

uroczystość przybyli:
czytelnicy, przedstawiciele samorządów
województwa, powiatów, miast i gmin, instytucji, organizacji, firm, zaprzyjaźnionych redakcji
oraz dziennikarze, pracownicy i współpracownicy „TC” i Spółdzielni Pracy
„Ciech-Press”, która wydaje tygodnik.
Pierwszy numer „TC” ukazał się
14 grudnia 1979 r. Powspominaliśmy
i jego początki, i późniejsze lata, oglądając film „Portret 40-latka”. Uczciliśmy chwilą ciszy tych, którzy przewinęli się przez filmowe kadry, a których już
nie ma wśród nas.
- Od lat przędziemy i tkamy, codziennie w ramach pracy, obowiązków służbowych wplatamy kolejne i kolejne
porcje informacji, opinii, emocji... –
powiedział redaktor naczelny Ryszard
Marut, nawiązując do słów noblistki
Olgi Tokarczuk o „świecie jako tkaninie”. Zastanawiał się nad kondycją współczesnego dziennikarstwa:
- Do krosna może usiąść prawie każdy i prząść, jak chce, jak potrafi. Może
stworzyć materiał i rozpowszechnić go
za darmo […]. Rzetelność, dociekliwość, sprawdzanie źródeł, nie mówiąc
już o „takich drobiazgach”, jak forma
czy staranność językowa, to wartości coraz mniej pożądane. Tym bardziej że ich stosowanie kosztuje. Kto
chciałby za nie płacić? (cały felieton
„Prządki, tkacze, … dziennikarze”
w rubryce „Kon-tekst” s. …).
Za wybitne zasługi oraz całokształt
działalności na rzecz województwa
mazowieckiego marszałek Adam
Struzik wyróżnił redakcję „Tygodnika
Ciechanowskiego” Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Wręczyli go
radni sejmiku: Konrad Wojnarowski,
przewodniczący Komisji Promocji
Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej i Paweł Obermeyer,
wiceprzewodniczący Komisji Polityki
Społecznej i Prorodzinnej wspólnie
z Martą Milewską, rzecznik prasową
marszałka. W imieniu redakcji medal
odebrał zarząd Spółdzielni „CiechPress”: Ryszard Marut, prezes-redaktor
naczelny, Włodzimierz Dżbik, zastępca
redaktora naczelnego i Anna Dąbrowska, kierownik Biura Ogłoszeń.

Jubileusz „TC”

le. Nie sposób wymienić wszystkich,
którzy skierowali pod naszym adresem
dobre słowa, wypowiadając je na scenie,
co przedłużyło czas trwania uroczystości, lub po zakończeniu części oficjalnej
(o niektórych wspomnimy w ramce).
W odświętny nastrój mazurkami
op. 17 B-dur, e-moll, a-moll Fryderyka Chopina wprowadził gości pianista
Wojciech Świętoński, doktor sztuki,
pedagog na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie, artysta gościnny Filharmonii Narodowej,
dwukrotny stypendysta ministra kultury
i dziedzictwa narodowego, laureat konkursów w Rzymie i Kijowie, w tym roku
nominowany do prestiżowej Nagrody
Muzycznej „Fryderyk”. W drugiej części

40-latek
z medalem
„Pro Masovia”
Nasi wierni czytelnicy z red. nacz. Ryszardem Marutem

Dziennikarze, pracownicy i współpracownicy „TC”, obecni i byli, otrzymali od marszałka Adama Struzika
dyplomy uznania „z podziękowaniem
za wkład wniesiony w budowanie wolnych, niezależnych i opiniotwórczych
mediów regionalnych” oraz upominki.
Uroczystość stała się okazją

Prowadzący uroczystość
Izabela Koba-Mierzejewska i Radosław Marut

do podziękowania tym, bez których
„Tygodnik” nie mógłby istnieć: wiernym
czytelnikom i partnerom, właścicielom
i przedstawicielom firm; niektórzy
z nich otrzymali okładki gazety ze
swoimi nazwiskami czy nazwami firm
(w ramce).
Licznie przybyli do Oranżerii
Muzeum Romantyzmu goście dziękowali redakcji „TC” za istnienie od
40 lat na zmieniającym się rynku
wydawniczym. Podkreślano wiarygodność „TC”, obiektywizm, bycie blisko
spraw mieszkańców, poziom i jakość
oraz ważną rolę w regionie. Oprócz
podziękowań były gratulacje, życzenia
oraz kwiaty, dyplomy, statuetki, meda-

programu zagrał walce op. 64 Des-dur,
cis-moll, walce op. 34 a-moll, F-dur
i Scherzo b-moll op. 31 również autorstwa wybitnego polskiego kompozytora doby romantyzmu, oraz, nawiązując
do wystąpienia redaktora naczelnego
cytującego „Prząśniczkę”, zagrał tę
najpopularniejszą pieśń Stanisława
Moniuszki (do słów Jana Czeczota).
Oprócz mistrza fortepianu wystąpił
zdolny młody skrzypek Leon Marut,
uczeń Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, laureat konkursów, stypendysta
ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przyjechał prosto z jednego
z konkursów aż z Grudziądza. Zagrał

Wierni czytelnicy, którzy otrzymali podziękowania: Maria Rutkowska i Jadwiga
Paprocka z Ciechanowa, Andrzej Zawadzki z Nasielska, Szymon Stefański z Proszkowa (gm. Szreńsk), Jan Stryjewski z Mławy.

Partnerzy „Tygodnika” - właściciele i przedstawiciele firm

Partnerzy, firmy, które od lat współpracują z „TC”: Polski Bank Spółdzielczy
w Ciechanowie (przedstawiciel: Aldona Burdecka dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Ciechanowie), Kop Trans Witold Piętka i synowie (Witold Piętka), Farbex
Krzysztof Tarkowski i wspólnicy (Jacek Martela, wspólnik), Polmlek Andrzej Grabowski
Jerzy Borucki (Marek Długołęcki, dyrektor Gospodarstwa Rolnego „Barbara”), Rolbud
Ryszard Kutnik, Kazimierz Rogowski, Antoni Wszeborowski (Ryszard Kutnik, Antoni
Wszeborowski), Pol-Agra Tadeusz Rzeszowski, Jan Korneluk (Tadeusz Rzeszowski),
Rol Brat Stanisław i Wiesław Załęscy (Anna Załęska, Wiesław Załęski), Sigma Max
Jan Popielarski (Dorota Ignatowska, główna księgowa i współwłaściciel firmy), Media
Expert i Skoda Jarzyński-Auto Serwis.

polonez koncertowy D-dur Henryka
Wieniawskiego. Leonowi akompaniowała mama Monika Marut, pianistka,
pedagog, była współpracowniczka
„TC”.
Pragnąc, żeby goście wspominali uroczystość jak najmilej, mimo że piszemy
o wydarzeniach mających różne barwy
i smaki, pragnąc, żeby ją wspominali…
słodko, zaprosiliśmy ich na tort urodzinowy i lampkę szampana. Dalsza część
spotkania, prowadzonego, chwilami
w tonacji poważnej, chwilami z humorem, przez dziennikarzy (niżej podpisaną) Izabelę Kobę-Mierzejewską i Radosława Maruta, upłynęła na rozmowach
i dzieleniu się wspomnieniami.
Dziękujemy za gratulacje, podziękowania, życzenia, wszystkie dobre słowa
pod naszym adresem. Na pewno będą
one dla nas zachętą do dalszej pracy,
do tworzenia ciekawego i będącego blisko spraw mieszkańców regionu tygodnika.
IK
Więcej zdjęć w kolejnym wydaniu
„Tygodnika” oaz na stronie
www.tc.ciechanow.pl

Z naszego zaproszenia skorzystali m.in.: radni Sejmiku Paweł Obermayer i Konrad Wojnarowski oraz rzecznik prasowy marszałka Marta Milewska,
Marek Frąckowiak – dyrektor generalny
Izby Wydawców Prasy i Maciej Hoffman – przedstawiciel Stowarzyszenia
Dziennikarzy i Wydawców Repropol
(„TC” jest członkiem obu tych organizacji), Joanna Potocka-Rak – starosta
ciechanowski i Stanisław Kęsik – wicestarosta, Adrianna Saganek – sekretarz
Urzędu Miasta w Ciechanowie, Beata
Jóźwiak – wicestarosta pułtuski i Katarzyna Jankowska – sekretarz powiatu,
Tomasz Sobiecki – zastępca burmistrza
miasta Pułtusk, Elżbieta Wiśniewska
– starosta płoński, Jerzy Rzymowski – starosta żuromiński, Waldemar
Trochimiuk – wicestarosta przasnyski,
Zbigniew Deptuła – starosta makowski, Aneta Dąbrowska – wiceburmistrz
Makowa Maz. i Michał Jasiński – wójt
gminy Karniewo, Filip Przedpełski –
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego
w Płońsku, Sławomir Czaplicki – rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Chorzele,
wójtowie: Adam Rachuba – Pokrzywnica, Adam Misiewicz – Świercze,
Cezary Wojciechowski – Gzy i Robert
Wróblewski – Winnica (powiat pułtuski),
Jerzy Ryziński – wójt gminy Sochocin,
Małgorzata Gogolewska-Tośka – dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku Filii
Akademii Finansów i Biznedu Vistula
i Bogdan Mroziewicz – dyrektor administracyjny AH, laureat Wykrzyknika,
Piotr Wójcik – kanclerz Państwowej
Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego
w Ciechanowie, Zarząd Towarzystwa
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej –
Eugeniusz Sadowski, Bernard Grzankowski i Adam Krzemiński, Tomasz
Szatkowski – redaktor naczelny „Tygodnika Płockiego”, Jacek Frankowski
– rysownik, laureatki Wykrzyknika –
Barbara Bielasta i Jadwiga Paprocka, Rafał Piasecki – wspólnik Grupa
Metaltech – Piasecki, przedsiębiorcy
z Pułtuska: Dorota i Bogusław Polewaczyk, Jan Kaczmarczyk, Józef Łatyfowicz i Krzysztof Gierczak.

