Wycieczka nr 33

PUŁTUSK – KLESZEWO - PUŁTUSK
Dystans: ok. 7 km
Rodzaj wycieczki: piesza
Stopień trudności: niski
Minimalny wiek uczestnika: 9 lat

Fragment mapy przedstawionej powyżej pochodzi z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Warszawie. Publikacja na podstawie licencji nr
KZK.7211.302.2015_PL_CL8, wydanej przez Głównego Geodetę Kraju. Mapa pochodzi z 1999 r.,
stąd niektóre dane zawarte na niej, mogą być nieaktualne.
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Witam serdecznie na kolejnej już wycieczce krajoznawczej po dawnych terenach Puszczy
Białej. Dzisiaj udamy się do Pułtuska, gdzie zwiedzimy główne atrakcje tego uroczego
miasta zwanego Wenecją Mazowsza. Oprócz tego przejdziemy się na krótki spacer tzw.
Szlakiem Bobra, gdzie będziemy podziwiać urozmaicony brzeg jeszcze wciąż dzikiej rzeki,
jaką jest Narew.
Po wjeździe do miasta, kierujemy się w stronę Starego Rynku, gdzie znajduje się bardzo duża
liczba miejsc parkingowych, oczywiście dostępnych wtedy, kiedy nie ma dni targowych.
Tutaj możemy bezpiecznie zaparkować samochód i pozostawić na kilka godzin. Proponuję
rozpocząć wycieczkę od zwiedzania Pułtuska, później zaplanować spacer poza miasto. Jak to
zwykle staram się czynić, przedstawię krótki opis historii samego miasta oraz wybranych,
najważniejszych pułtuskich zabytków.
Pułtusk – Jak podaje Wikipedia, w miejscu dzisiejszego

zamku (Domu

Polonii), zbudowano gród obronny. Gród składał się z trzech ulic, przy którym
umieszczonych było kilkaset chat. Inne źródła internetowe podają , iż domów
było co wydaje się bardziej realne, kilkadziesiąt. Gród ten dwukrotnie ulegał
zniszczeniu, w skutej najazdów m.in. wojsk litewskich. W okresie od XIII do
XVIII, Pułtusk był własnością biskupów płockich, którzy w zamku mieli swoją
siedzibę. Prawa miejskie, Pułtusk otrzymał w 1339 r. Jak możemy wyczytać na
stronie www.puszczabiała.blox.pl, nazwa miasta wzięła się od rzeczki Pełty, stąd inna nazwa miasta to
Połtowsk. Jako, że biskupi płoccy zaliczali się do dobrych gospodarzy, miasto rozwijało się w szybkim
tempie. W połowie XV wieku wybudowano Kolegiatę, o której napiszę więcej w dalszej części Opisu.
W XVI wieku trzy następne kościoły, szpital, przytułek dla chorych. W połowie XVI wieku (1566 r.)
jezuici założyli słynne w całej Rzeczypospolitej kolegium, w którym działał m.in. pierwszy w Polsce
teatr publiczny. Uważa się, że wiek XVI jest okresem bardzo korzystnym dla rozwoju miasta. Kwitł
handel drewnem i zbożem, które spławiano do Gdańska. Warto wspomnieć, że w drugiej połowie XVI
wieku, Pułtusk zamieszkiwało ok. 3 tysięcy osób. Wiek XVII to początek upadku znaczenia miasta,
które nawiedzane jest wielokrotnie przez zarazy i pożary. W rezultacie liczba mieszkańców w ciągu
100 lat spadła do ok. 350 osób. Biskupi płoccy jako właściciele tych ziem niejednokrotnie próbowali
przywrócić dawną świetność tego miasta. Między innymi biskup S. Załuski . Jak bardzo Pułtusk
podupadł, świadczą wyniki lustracji miasta przeprowadzonej w 1785 r., które mówią o tym, że na 199
domów istniejących, aż 111 było pustych. W tamtych czasach, jak możemy przeczytać na stronie
www.puszczabiała.blox.pl, Pułtusk był niewiele większy od Wyszkowa. Niewiele też wniosły po
zaborach władze pruskie, a później rosyjskie. Prusacy ograniczyli swoje działania do przejmowania
majątków kościelnych oraz niszczenia poprzez bardzo intensywne trzebienie, dużych obszarów
Puszczy Białej. Jak pisałem wcześniej Pułtusk wielokrotnie był nawiedzany przez m.in. pożary. W
kwietniu 1801 r. wielki pożar strawił połowę miasta. Kolejny duży pożar wybuchł w 1875 r. , kiedy to
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miasto straciło 2/3 zabudowy. W tamtych czasach większość domów zbudowana była z drewna, do
oświetlania wewnątrz budynków, używano świec lub lamp naftowych. Stąd o pożar było nietrudno. Na
domiar wszystkiego w miastach, budynki znajdowały się w bliskich odległościach od siebie, co
niewątpliwie sprzyjało rozprzestrzenianiu się pożarów. W czasie II wojny światowej, Pułtusk został
zniszczony w 85 %. W trakcie próby odbijania miasta z rąk niemieckich, Sowieci stracili ok. 17.000
żołnierzy. Większość z nich została pochowana w pobliskim Kleszewie. Lata powojenne to czas
odbudowy Pułtuska. W 1994 r. z inicjatywy profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej
Akademii Nauk została utworzona Wyższa Szkoła Humanistyczna, obecnie Akademia Humanistyczna.
Obecnie Pułtusk, jak i przed wiekami, pełni funkcję ośrodka administracyjnego, ochrony zdrowia,
kultury i sądownictwa. Jest miastem otwartym, nawiązał współpracę partnerską

z miastami

siostrzanymi tj. New Britain (USA), Senica (Słowacja), Montmorency (Francja). Dzięki działalności
Akademii Humanistycznej oraz Domu Polonii, Pułtusk rozwija intensywne kontakty zagraniczne.

Poniżej przedstawiam główne atrakcje Pułtuska, które z pewnością warto zobaczyć. Oczywiście z
powodu braku czasu, wielu ciekawostek nie zobaczyliśmy, ale może w trakcie innej wycieczki
nadrobimy zaległości.
Pułtuski Rynek – (patrz zdjęcie nr 1) – w
centrum

najstarszej

części

miasta,

umiejscowionej na tzw. wyspie, możemy zobaczyć
najdłuższy w Europie brukowany rynek (długość
około 380 metrów). Miejsce to jest sercem starej
części miasta. Otoczony jest kamieniczkami, z
których część pochodzi z XVIII

i z pierwszej

połowy XIX wieku. W jednej z nich, pod adresem
Rynek 27 w latach 1854 r – 1864 r. mieszkał wraz
z rodziną poeta i prozaik,
Zdjęcie nr 1 – Pułtuski rynek, widoczny z okien
Muzeum Regionalnego.

Wiktor Gomulicki, autor m.in. „Wspomnień
niebieskiego mundurka” (patrz zdjęcie nr 2).
Obok znajduje się kamienica, pomalowana na
zielono pod adresem Rynek 29, w której
natomiast mieszkał przez kilka dni Napoleon.
(patrz zdjęcie nr 3).

Zdjęcie nr 2 – Kamienica, w której mieszkał przez 10 lat
pisarz, Wiktor Gomulicki.

3

Rynek jest również miejscem, gdzie odbywają się większe imprezy masowe. W pierwszą sobotę po
Bożym Ciele w mieście odbywa się Wielki Jarmark Średniowieczny. Podobnie jak w innych miejscach,
tak i w Pułtusku, świętuje się noc świętojańską. Jak podaje portal polskaniezwykla.pl , we wrześniu
można wziąć udział w dniach św. Mateusza, patrona miasta, podczas których odbywają różne ciekawe
imprezy.

Kolegiata (Bazylika Mniejsza) - (patrz zdjęcia nr 3,4) – najciekawszy i najcenniejszy zabytek
Pułtuska, jeden z najbardziej wartościowych obiektów sakralnych, nie tylko Mazowsza, ale też i
Polski.

Zdjęcie nr 3 – Pułtuska kolegiata – najcenniejszy zabytek miasta.

Kościół został zbudowany w 1449 r. przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. Jak możemy
przeczytać na tablicy informacyjnej , umieszczonej w przedsionku kościoła, w tym samym roku został
podniesiony do rangi kolegiaty (rodzaj kościoła, niebędący katedrą, przy którym istnieje kapituła,
czyli zespół duchownych , mających prawo wyboru biskupa) – źródło Wikipedia. W 1975 r. papież,
Paweł VI podniósł kolegiatę do rangi Bazyliki Mniejszej. Obecnie też pełni funkcję kościoła
parafialnego, pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kolegiata na przestrzeni
wieków była wielokrotnie przebudowywana, również za sprawą m.in. pożaru w roku 1613 r, w wyniku
którego spłonęła większa część kościoła.

4

Zdjęcie nr 4 – Wnętrze pułtuskiej kolegiaty.

Jak czytamy na wspomnianej przeze mnie powyżej tablicy, w kolegiacie znajduje się piętnaście ołtarzy
bocznych. Główny ołtarz pochodzi z XVII wieku, poświęcony jest Zwiastowaniu Najświętszej Marii
Pannie. Ciekawostką, na którą warto zwrócić uwagę, zwiedzając kościół jest ambona z ok. 1720 r. w
kształcie łodzi.
Muzeum Regionalne (patrz zdjęcia nr 5,6) – zwiedzając
miasto,

warto

zajrzeć

do

lokalnego

muzeum,

zlokalizowanego w wielokondygnacyjnej wieży, znajdującej
się w pośrodku rynku, tuż przy ratuszu. Wieża została
zbudowana w początku XV wieku, w wieku XVI i XVII
stopniowo podnoszona. Obecnie liczy ponad 30 metrów, z
ostatniej siódmej możemy obejrzeć panoramę miasta.
Niestety, w czasie naszej wycieczki, szyby były pokryte od
zewnątrz szronem, co uniemożliwiło podziwianie panoramy
Pułtuska. Jak możemy przeczytać na stronie pultusk.pl
największym i najcenniejszym zbiorem, zgromadzonym w
muzeum są przedmioty archeologiczne, znalezione w czasie
prac wykopaliskowych na Wzgórzu Zamkowym. Zbiór liczy
Zdjęcie nr 5 – Wieża ratuszowa, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
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około 6 tysięcy przedmiotów, pochodzących z XIII i XIV wieku. Warto również wspomnieć, iż w
muzeum można zobaczyć również kilkanaście fragmentów meteorytu, który spadł 30 stycznia 1868 r. w
okolicy Pułtuska, o czym napiszę dokładniej w dalszej części Opisu. Muzeum czynne jest codziennie
(oprócz poniedziałku) w godz. od 10.00 do 16.00 tel. (23) 692-51-32

Zdjęcie nr 6 – Jedna z ekspozycji muzealnych Muzeum Regionalnego, z prawej strony kolega Leszek – uczestnik
dzisiejszej wycieczki.

Zamek w Pułtusku (patrz zdjęcia nr 7,8) – najstarsze ślady osadnictwa jakie odkryli archeolodzy na
terenie obecnego Domu Polonii (dawnego Zamku – siedziby biskupów płockich), sięgają XIII wieku.
Jak napisałem na początku w/w opisu, znajdowała się tutaj osada złożona z kilkudziesięciu,
drewnianych domów. W XIII wieku gród i ogromny teren, obejmujący m.in. Puszczę Białą, otrzymali
biskupi płoccy. Nieprzerwanie przez ponad 600 lat, władali tymi terenami. Jak czytamy na stronie
zamekpultusk.pl , w XIV osadę przeniesiono ze wzgórza zamkowego w okolicy dzisiejszego rynku,
gdzie zaczęła powstawać miejscowość, która w 1339 r otrzymała prawa miejskie.
Obecny zamek wznosi się na sztucznie usypanym wzgórzu, prawdopodobnie w XIV wieku początkowo
drewniany, stał się rezydencją biskupów płockich. Później zaczęto wznosić już murowaną część
zamku, zwaną Małym Domem, znajdującym się w zachodniej części wzgórza. Główne prace nad
rozbudową pułtuskiego zamku były prowadzone w XVI wieku. W okresie tym biskupi, sprowadzali na
Mazowsze i do Pułtuska znakomitych artystów, których dzieła możemy podziwiać do dzisiaj. Czas
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upływał, a biskupi płoccy powiększali i upiększali zamek, budując tzw. Duży Dom (na północ od
Małego Domu). Był to murowany, dwupiętrowy gmach na planie prostokąta. Nie będę przedstawiać
szczegółowych losów pułtuskiego zamku, zainteresowanych kieruję na stronę zamekpultusk.pl, gdzie

Zdjęcie nr 7 – Widok na Dom Polonii od strony rzeki Narew.

umieszczono dużo, ciekawych informacji na temat tego zabytku. Dodam jeszcze, że zamek ten był
również wielokrotnie niszczony i dewastowany. Zresztą jak wiele, innych zabytkowych budowli w
Polsce. Np. podczas potopu szwedzkiego oraz
bitwy napoleońsko-rosyjskiej w 1806 r. W 1974
r. władze polskie postanowiły przekształcić
zamek

w

Dom

Polonii.

Zamek

został

odbudowany w stylu renesansowym i otwarty w
lipcu

1989

r.

Obecnie

jest

własnością

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W zamku
funkcjonuje m.in. hotel, świadczący komercyjne
usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Zdjęcie nr 8 – Widok na dziedziniec zamkowy.
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Kończąc ten opis, chciałbym wspomnieć o bardzo istotnym wydarzeniu, które rozsławiło Pułtusk na
świecie. Otóż 30 stycznia 1868 r. zaobserwowano spadek meteorytu, objawiający się oprócz efektów
świetlnych i dźwiękowych, także ogromną ilością spadających kamieni. Spadek fragmentów meteorytu
miał miejsce, nie bezpośrednio na Pułtusk, lecz w pobliżu miejscowości Obryte aż do Rzewnie.
Ponieważ największą miejscowością w pobliżu był Pułtusk, nazwano go meteorytem Pułtusk.
Nazwano go tak, pomimo, że na miasto nie spadł ani jeden jego fragment. Szacuje się, że zebranych
zostało około 10 tysięcy fragmentów kamiennego deszczu, a największy okaz o wadze ok. 9 kg można
obejrzeć w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej. Większość tych fragmentów trafiło zagranicę. Jak
się ocenia, w polskich

w muzeach i kolekcjach przechowywanych jest około 700 fragmentów

meteorytu Pułtusk. Tak jak wspomniałem wcześniej, w pułtuskim Muzeum Regionalnym możemy
obejrzeć kilkanaście jego fragmentów.
Oczywiście nie sposób opisać w sposób skrótowy wszystkich zabytków i atrakcji Pułtuska, bardzo
piękne są kościoły znajdujące się w mieście np. Kaplica pw. Świętej Marii Magdaleny, kościół Św.
Krzyża, kościół Św. Józefa itd. Mam cichą nadzieję, iż przynajmniej przedstawiłem te najważniejsze
zabytki, zachęcając Państwa do odwiedzin tego uroczego, mazowieckiego miasteczka.
Dodam, że przez obszar wokół Pułtuska przebiegają ciekawe szlaki turystyczne, oznaczone kolorami:
czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Dokładne informacje o tym, jak przebiegają i co można
ciekawego zobaczyć, można uzyskać na oficjalnej stronie miasta Pułtusk tj. www.pultusk.pl.
(źródła tekstu na końcu Opisu).

Po zobaczeniu przynajmniej głównych atrakcji miasta, możemy wybrać się na krótki spacer
po okolicach Pułtuska. Planując trasę, trafiłem na opis tzw. Szlaku Bobra, który idealnie
pasował do moich planów. Otóż nie dość, że trasa niezbyt długa (ok. 7 km), to urokliwa, gdyż
prowadząca w głównej mierze brzegiem Narwi. Ale szczegóły przedstawię poniżej,
oczywiście bardzo zachęcam do spaceru Szlakiem Bobra.
Wycieczkę rozpoczynamy od podnóża zamku, od którego odchodzi w lewą stronę wał
przeciwpowodziowy, nazwany bulwarem I Pułtuskiego Batalionu Saperów, którzy jak
możemy przeczytać na tablicy pamiątkowej, w latach 1978 – 2001 r. oczyszczali z min i
niewypałów okolice Pułtuska (patrz zdjęcie nr 9).

Dalsza nasza wycieczka przebiega

bulwarem, z którego możemy podziwiać najbliższą okolicę. Początkowy fragment wału,
okryty jest na odcinku około 80 metrów kostką brukową, po czym przechodzi w drogę
piaskową. Zaznaczę, iż po lewej stronie wału, przez całą jego długość ciągnie się droga,
również momentami piaskowa, momentami utwardzona żwirem. Po prawej stronie bulwaru,
towarzyszy nam rzeka Narew, która raz podchodzi bliżej wału, innym razem znajduje się w
dalszej odległości od niego. Roślinność, którą mijamy w początkowym odcinku szlaku, to
głównie zadrzewienia liściaste, momentami widać brzozy i w dalszej odległości
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prawdopodobnie topole. Teren podmokły, przyrzeczny. Po około 700-800 metrach wał skręca

Zdjęcie nr 9 – Początek bulwaru im. I Pułtuskiego Batalionu Saperów.

w lewą stronę. Idąc, zauważymy, iż roślinność drzewiasta powoli ustępuje miejsca otwartej
przestrzeni. W pewnym momencie dojdziemy do miejsca, gdzie po prawej stronie, znajdują
się schody, prowadzące w kierunku rzeki, która w tym miejscu przybliżyła się na odległość
ok. 30 metrów. Proponowałbym podejść do samego brzegu, przy którym na jednej z wierzb z
pewnością zauważymy ślady żerowania bobrów (patrz zdjęcie nr 10).

Stąd zapewne

pojawiła się nazwa szlaku, którym podążamy – Szlak Bobra.
Na wysokości wspomnianych przeze mnie
schodów, znajduje się przy brzegu Narwi,
miejsce, przypominające małą plażyczkę.
Podążamy

dalej,

nasz

wał

zaczyna

ponownie odchodzić od rzeki. W miejscu,
gdzie Narew znajduje się około 200 metrów
od wału, po lewej jego stronie zauważymy
dużą ilość niskich zakrzaczeń wierzbowych.
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Wał ten prawdopodobnie od dłuższego czasu, pełnił również funkcję rekreacyjną. Świadczą o
tym, pozostałości latarni, ciągnących się wzdłuż drogi piaskowej, z lewej strony wału. Zresztą
obecnie również, pomimo niesprzyjającej pogody, mijaliśmy biegaczy-amatorów i
spacerowiczów. Podążając dalej, spostrzeżemy, że po lewej stronie pojawia się coraz więcej
zabudowań. Dodam, iż piaszczysta droga pojawia się także po prawej stronie wału.
Zabudowania, które pojawiły się jakiś czas temu, to ogródki działkowe. W oddali, na wzgórzu
widzimy domy i budynki mieszkalne. W oddali widzimy również śluzę, do której niebawem
dojdziemy. Zanim to uczynimy, warto zwrócić uwagę na małą betonową tablicę, znajdującą
się po prawej stronie wału, w niewielkiej odległości od niego odległości. Otóż jest tablica
pamiątkowa, informująca o bardzo tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Pułtusku
na początku kwietnia 1979 r. W okresie tym, miasto zostało nawiedzone przez ogromną
powódź, która dotknęła większą część miasta, szczególnie okolice Starego Rynku. Stan wód
w Narwi wynosił ponad 5 metrów i został przekroczony o ponad 1 metr stan alarmowy.
Właśnie w tym miejscu, gdzie się teraz znajdujemy powstała na skutek bardzo dużego naporu
wody i długotrwałego namoknięcia wału, ponad 120 metrowa wyrwa, przez którą woda

Zdjęcie nr 11 – Miejsce, gdzie ponad 35 lat temu, wysokie wody Narwi uszkodziły wał, zalewając Pułtusk i okolice.
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dostała się do miasta (patrz zdjęcie nr 11). Dokładny opis tych wydarzeń, dzień po dniu
można przeczytać na stronie internetowej, do której link podaję na końcu Opisu.
Po dotarciu do śluzy, zobaczymy po lewej stronie w dole, dziwne miejsce, przypominające po
części biwak turystyczny (patrz zdjęcie nr 12). Niestety, nie było w okolicy nikogo, kogo
mógłbym o to miejsce zapytać. Na brzegu
widać było przycumowane łódki, tak więc
prawdopodobnie

była

to

taka

mała

przystań, która pełniła również funkcje
rekreacyjne. Minąwszy śluzę, schodzimy z
wału, który w tym miejscu kończy się.
Dalej podążamy szeroką, wybrukowaną
drogą, która zaprowadzi nas do drogi nr 61,
na której skręcimy w prawą stronę.
Zdjęcie nr 12 – Mała, „amatorska” przystań w okolicy
śluzy na rzece Narew.

Bezpośrednio na zakręcie, zauważymy podniszczoną wiatę turystyczną, która zapewne dała
schronienie wielu turystom.

Mijamy ją i zachowując ostrożność, gdyż droga nr 61,

prowadząca do Ostrołęki należy raczej do bardziej ruchliwych, dochodzimy do miejsca, które
wzbudziło we mnie duże zainteresowanie. Tym miejscem jest ogromny cmentarz żołnierzy
radzieckich, zajmujący obszar ok. 21 tysięcy metrów kwadratowych. Dodam, bo nie
wspomniałem wcześniej, że znajdujemy się w miejscowości Kleszewo.
Cmentarz żołnierzy radzieckich w Kleszewie - W miejscu tym pochowanych jest ponad 16640
żołnierzy, którzy polegli w latach 1944-1945 r., odbijając miasto Pułtusk z rąk niemieckich. Cmentarz
zbudowano

w latach 1948

-1949

r.

W

centralnym miejscu, znajduje się ogromny
monument

na

którym

umieszczono

napis

„Wieczna chwała żołnierzom niezwyciężonej
Armii Radzieckiej poległym w walkach o
wyzwolenie Polski” (patrz zdjęcia nr 13,14).
Na terenie cmentarza można zobaczyć prawie
370 mogił zbiorowych i ponad 85 mogił
indywidualnych

(źródła

tekstu

na

końcu

Opisu).

Po odwiedzeniu cmentarza w Kleszewie, wracamy ponownie do śluzy, którą mijaliśmy
niedawno. Po jej minięciu, skręcamy w drogę żużlową, oznaczoną znakiem ślepej uliczki.
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Zdjęcie nr 14 – Bezimienne nagrobki, w których pochowano żołnierzy radzieckich.

Podążając tą drogą, kierujemy się wzdłuż ogródków działkowych, które przez dłuższy czas
będą nam towarzyszyć po lewej stronie. Natomiast po prawej stronie wędrować będziemy
wzdłuż kanału, który jest dodatkową atrakcją naszej wycieczki. Po przejściu około 800-1000
metrów, nasza droga kończy się. Jesteśmy zmuszeni wejść na teren ogródków działkowych i
drogą wewnętrzną, wzdłuż ogrodzenia podążamy dalej na południe w kierunku Starego
Rynku.

Po przejściu około 100 metrów, ponownie wychodzimy na naszą drogę, która w

międzyczasie pojawiła się tuż przy brzegu kanału. Idąc, warto zwrócić uwagę na ładne
położenie zabudowań mieszkalnych, po drugiej stronie kanału. Otóż znajdują się na terenie,
przypominającym wzgórze, co niewątpliwie dodaje uroku tej okolicy. W pewnym momencie
zauważymy również po drugiej stronie kanału, cmentarz zwany Świętokrzyskim, z
umieszczonym pośrodku kościołem. Powoli zostawiamy ogródki działkowe za nami, nasza
droga łączy się z większą, dochodzącą z lewej strony. Dalej podążamy szeroką drogą
piaszczystą, która po pewnym czasie zamienia się w drogę, pokrytą betonowymi płytami. Po
przejściu niewielkiego odcinka, dochodzimy do miejsca, w którym od głównej drogi odchodzi
w lewą stronę inna, asfaltowa. W tą drogę skręcamy. Pokryta jest ona starą warstwą asfaltu,
po przejściu niewielkiego odcinka dochodzimy do przedmieść Pułtuska. Ulicą Wspólną
podążamy w kierunku Starego Rynku. Po krótkim spacerze dochodzimy do rynku, na którym
12

pozostawiliśmy samochód. Dodam, iż szlak Bobra został trochę przez nas zmodyfikowany,
ale sądzę, iż dzięki temu stał się jeszcze bardziej ciekawy. To tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie
Pułtuska. Wiem, że ominęliśmy sporo ciekawych rzeczy, ale w ciągu kilku godzin, nie sposób
wszystko zobaczyć. Starałem się wybrać to co jest wizytówką tego, uroczego miasta. Miasta z
bardzo bogatą historią.
Dodam, iż tak jak napisałem na wstępie. Jest to ostatnia wycieczka w tym roku, teraz kilka
miesięcy przerwy. Na wiosnę rozpoczynam nowy sezon, mam nadzieję, że będzie nie mniej
udany niż obecny, czego odzwierciedleniem będą kolejne opisy i prezentacje tras wycieczek
rodzinnych.

13

Uwagi i komentarze proszę kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
Życzę Przyjemnej Wycieczki…
Autor

Dokumentacja zdjęciowa:
• Zdjęcia nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 – Autor

Źródła internetowe (linki):
• Pułtusk i jego zabytki
o http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82tusk
o http://puszczabiala.blox.pl/2007/10/PULTUSK-ciekawe-dzieje.html
o

http://www.pultusk.pl/Miasto/Historia-miasta.aspx

o http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/7970,pultusk-dluugi-rynek.html
o http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegiata
o http://www.zamekpultusk.pl/historia
o Książka” METEORYT PUŁTUSK Największy deszcz meteorytów kamiennych” – pod redakcją
Jadwigi Białej – wydawnictwo Sarmatia Artistica Kamil Jabłoński 2008 r. na zlecenie Muzeum
Regionalnego w Pułtusku.

• Powódź w Pułtusku w 1979 r.
o http://www.pultusk24.pl/content/view/364/
• Cmentarz żołnierzy radzieckich w Kleszewie k/Pułtuska
o http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/10289/
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