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Piękne krajobrazy czyste środowisko naturalne zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk małe miasteczko na północnym MazowszuPiękne krajobrazy, czyste środowisko naturalne, zabytki oraz ciekawa historia – tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnym Mazowszu, 
w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia.
Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie Dolnej Narwi, w odległości ok. 60 km od Warszawy, na skraju Puszczy Białej, na szlaku prowadzącym do 
Jezior Mazurskich. Na Mazury prowadzi jeszcze jedna droga – naturalny szlak wodny – rzeka Narew. 



kil dDwa kilometry przed
Pułtuskiem, Narew rozwidla
się, okalając najstarszą część
miasta – rynek z zamkiem
i l ł i k i i k ii przyległymi kamieniczkami.
To właśnie z racji swojego
położenia nasze miasto bywa
często nazywane Wenecją
M Z d b iMazowsza. Zresztą podobnie,
jak w Wenecji, również tutaj
można wybrać się na
przejażdżkę gondolą. Można

kż ł ć k j ki l btakże popływać kajakiem lub
rowerem wodnym.
Od południa dolina okolona
jest dorzeczem Narwi,
łączącym się z nurtami Bugu,
od strony wschodniej zaś
lasami rozległej Puszczy
Białej, która zajmuje
powierzchnię blisko 500 km².



Rzeka Narew i kanałki
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W 1565 B A d j N k ki d ił d P łt k j itó któ 1566 ł li k l iW 1565r. Bp Andrzej Noskowski sprowadził do Pułtuska jezuitów, którzy 1566r. powołali kolegium.
Od poł. XVI. przy jezuickiej szkole działał pierwszy w Rzeczypospolitej teatr publiczny. W szkole
wykładali m.in. Ks. Piotr Skarga i Jakub Wujek, a ukończyli ją m.in. Jerzy Ossoliński – kanclerz
koronny i Andrzej Batory – kardynał oraz Maciej Kazimierz Sarbiewski – poeta łaciński, a także Wiktor
G li ki W 1781 k ł j li b d kt i i d ili d 1832 P ż b d k 1826Gomulicki. W 1781r. szkołę przejęli benedyktyni i prowadzili do 1832r. Po pożarze budynku w 1826r.
zbudowano czteroklasowe progimnazjum męskie.



26 grudnia 1806 roku 26 grudnia 1806 roku –– bitwa pod Pułtuskiem i Gołyminem bitwa pod Pułtuskiem i Gołyminem 

Kamienica, w której zamieszkał Napoleon 
29 d i 2006 k29 grudnia 2006 roku

Nazwa miasta na Łuku Triumfalnym w Paryżu



W 1994r. założona została Wyższa Szkoła Humanistyczna, dzisiaj Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora. Od lat szkoła zajmuje pierwsze miejsce w krajowych rankingach wyższych uczelni opracowanych
przez „Perspektywy”, „Rzeczpospolitą”, „Wprost” oraz „Politykę”



























Dziękuję 
za uwagę


