


„Przed wojną do roku 1939 szkoła istniała na terenie 

wsi Przemiarowa. Uczęszczały do niej dzieci: z 

Przemiarowa, Kleszewa-Nowego, Zakrętu i Głodowa. 

Miała stopień organizacyjny szkoły 2-klasowej. 

Kierowniczka szkoły p. Genowefa Krysiak mieszkała w 

Przemiarowie, ja zaś, jako druga siła w Głodowie (…)” – 

tak wspomina w Kronice szkolnej 2-klasowej szkoły 

powszechnej pani Helena Urbanowska, założycielka, 

kierowniczka i prekursorka oświaty w Głodowie i 

Przemiarowie. 

 

 
Szkoła mieściła się w prywatnym domu na posesji P. 

Gorczyńskiej (obecnie znajduje się tu sklep spożywczy p. 

Michała Ausfelda). Była to jedna izba wypełniona trzy-

osobowymi ławkami. Tu uczyła się I i II klasa. Nauczycielką 

była Genowefa Krysiak. Po dalszą naukę trzeba było wtedy 

iść do Głodowa. Tam była III i IV klasa. Dzieci uczyły się w 

podobnych warunkach, a szkoła znajdowała się w miejscu 

obecnej świetlicy wiejskiej. Nauczycielką była Helena 

Urbanowska. Do klasy V i VI można było iść do Szwelic lub 

do Pułtuska. 



Około 1934 r. ówczesny wójt Gminy Kleszewo – 

Wincenty Sołtysiak z Kacic- zainicjował budowę szkoły 

w Przemiarowie. Tu, w tym miejscu, powstał ogromnych 

rozmiarów drewniany budynek. W 1935 r. oddano do 

użytku  tyko 3 izby lekcyjne z podłogami i sufitem z 

desek, z kaflowymi piecami. Piętrowa nadbudówka od 

północnej strony, z przeznaczeniem na mieszkania dla 

nauczycieli, nadal była w surowym stanie. W tym też 

roku (1935) szkoły w Przemiarowie i Głodowie połączyły 

się. Kierownictwo powierzono P. Genowefie Krysiak. 

Nauczycielami byli: Helena Urbanowska, 

Henryk  Melzacki,  p. Głażewska. Budynku nigdy nie 

wykończono, II wojna światowa przerwała inwestycję. 





Po wojnie pani Urbanowska w swej kronice 

napisała: „Nad moją szkołą i nade mną 

przeszła straszliwa, dziejowa burza wojenna. 

Piękny gmach szkolny, o ślicznych jasnych 

salach zmiotła z powierzchni ziemi. Zmiotła 

prawie doszczętnie wioski z terenu 

szkolnego.”  

Wśród nędzy, głodu i chorób dzieci tęskniły 

do szkoły i chciały się uczyć. „W oczach ich 

palił się dziwny ogień (...) Przyniosły 

niemrawe ręczyny dziecięce po kawałku 

deski, a ojcowie połatali dziury w jednym z 

trzech na pół rozbitych domów. Zaczęłam 

pracę.” 



Po wyzwoleniu p. Urbanowska już w 

kwietniu 1945 r. zebrała dzieci i 

rozpoczęła rok szkolny, który trwał 6 

miesięcy. Uczyła w prywatnym domu w 

Głodowie  u państwa Mosakowskich ( tu, 

gdzie obecnie mieszka Krzysztof 

Stańkowski). 



W roku szkolnym 1945/46 Urząd 

Odbudowy Wsi przydzielił po 1 

baraku mieszkalnym do Głodowa i 

do Przemiarowa. Baraki nie były 

przystosowane do potrzeb szkoły. 

W 1946 roku Inspektor Szkolny 

Zając nadał szkole wyższy stopień 

organizacyjny, a Komisja 

Oświatowa w gm. Kleszewo 

rozpatrując sieć szkolną, orzekła, 

że szkoła z Głodowa wróci do 

Przemiarowa. 



W roku szk. 1946/1947 powstało w 

szkole Koło Młodzieży PCK, 

zakupiono również sztandar PCK. 

Uroczyste poświęcenie sztandaru 

odbyło się 8 maja 1947 roku w 

kapliczce w Przemiarowie. 

W roku szk. 1947/48 pani 

Urbanowska napisała: „Horyzont nad 

Głodowem i Przemiarowem pojaśniał, 

coraz mniej malkontentów, coraz 

więcej odpowiedniego szacunku i 

życzliwej pomocy dla szkoły i 

nauczycieli" 



Przez kilka kolejnych lat miały miejsce 

przerwy w nauce związane z 

przeciekającym dachem,  z niskimi 

temperaturami, brakiem opału, butów i 

zimowej odzieży. Warunki, w jakich 

odbywało się nauczanie były bardzo 

ciężkie:  

„I czekaliśmy cały rok szkolny w 

dziurawym baraku, pełnym, w dni 

słotne, wody, śnieżne – puchu 

śniegowego(...)” 



W 1948 r. pojawił się drugi barak, w 

lepszym stanie, który potem 

obmurowano  czerwoną cegłą. To obecny 

budynek przedszkola. 



„Jesień. Deszcze i szarugi,  szarugi i deszcze. Budynek 

szkolny bez dachu. Stół, 10 ładnych nowiutkich ławek, 

zmarniało, rozkleiło się. Akta szkolne, dzienniki, zalał 

znienacka nocą deszcz. Sufit wypaczył się, porósł 

ślicznym białym grzybem (...) Podłoga zgniła i załamała się 

(...) Pewnego posępnego chlupiącego dnia zjeżdża 

higienistka szkolna (...) Obie robimy porządek. Będzie 

dach na nowym, stojącym obok budynku szkolnym. Znajdą 

się pieniądze! (...) 

Przerwa duża, ale dach już jest. Układają podłogi, 

remontują drzwi i okna 

I wreszcie o radości! Jedna klasa i szatnia gotowe. 

Przystępujemy z kol. Gorczyńskim do pracy. Z szatni 

powstała klasa; we właściwej dużej słonecznej klasie 

skupia się dziatwa w pauzy, na lekcje śpiewu, gimnastyki. 

(...) Klasa i cały budynek szkolny suchy, słoneczny, 

przestronny. Nie nadaje się on co prawda na szkołę ze 

względów estetycznych, ale cóż robić? Lepszy o całe niebo 

od poprzedniego, bo odpowiada warunkom sanitarnym.” 

Rok szkolny 1948/49 



Zdjęcia przed starym 

budynkiem szkoły.  Pani Helena Urbanowska 





Pan Marian 

Rutka – 

kierownik 

szkoły w latach 

1959-1967  

Pani Janina Rutka 

(zd. Sierzan) - 

kierowniczka 

szkoły w 

Przemiarowie w 

latach 1958-1959 

 

Pani Helena 

Urbanowska - 

kierowniczka szkoły 

do 1958r. 





Budowę obecnego budynku szkoły zainicjował i opisał w Kronice szkolnej 

pan Marian Rutka, który pracował w przemiarowskiej szkole od 1956 roku, 

a od 1959 roku był jej kierownikiem. 



„Rok 1959-60 

 Myśl wybudowania szkoły powstała w roku 1957. 

(…) Prości ludzie na zebraniach i prywatnych 

rozmowach głośno mówili, że ja jako mężczyzna 

powinienem zająć się sprawą budowy szkoły, 

dotrzeć gdzie potrzeba, a miejscowa ludność 

udzieli maksymalnej pomocy. Zrobiliśmy walne 

zebranie wsi Przemiarowo i Głodowo, zaprosiłem 

podinspektora Kaczmarczyka, który przedstawił 

warunki budowy szkoły. A oto one: Jeżeli 

mieszkańcy tego obwodu chcą budować szkołę, to 

muszą ze swojej strony wnieść  wkład wysokości 

30% kosztów szkoły w postaci robocizny 

niefachowej i wszelkiego rodzaju zwózek. Zebrani 

na warunki zgodzili się. Początek był, nadzieja 

zaświtała.”  

Ze wspomnień Pana Rutki zapisanych w kronice szkolnej: 



„I tak nadszedł dzień 1 kwietnia 1959 r. 

dzień, który był oficjalnym początkiem 

budowy naszej szkoły.(…) Prace trwały do 

29 maja 1959r. W tym czasie wymurowano 

piwnice i zrobiono fundament pod całą 

szkołą w obwodzie. Ale po tym wszystko się 

skończyło, zabrakło cegły.(…) nie było czym 

robić i zapał u ludzi osłabł. W takim stanie 

pozostała budowa na zimę aż do 7.01.60r. 

W sierpniu Insp. Oświaty zakupił 100 tys. 

cegły i polecił mi jej zwózkę. Chłopi wozili ją 

z mniejszą chęcią. Chcieli aby ich praca 

była policzona jako szarwark, miejscowa 

rada narodowa (…) nic w tym kierunku nie 

zrobiła.” 



„Cała praca przy budowie szkoły w 

czynie społecznym została złożona na 

barki kierownika szkoły i Komitetu 

Budowy Szkoły, ściśle mówiąc na barki 

moje i ob. Gralewskiego Franciszka 

jako przewodniczącego komitetu. (…) 

Rok czasu został zmarnowany, dopiero 

7 stycznia 1960 przybyli na plac 

budowy:  Insp. Szkolny Podlasin, 

Dyrektor „Bepu” z Pułtuska wraz z kier. 

Budowy ob. Janczakiem w celu 

przejęcia budowy przez w/w „Bep”” 



„Czerwiec 1961 

Mury straszą przechodniów swoim widokiem i czekają na ukończenie tak 

jak my wszyscy czekamy z utęsknieniem do rozkurczenia i wygodniejszej 

pracy. 

 

Styczeń 1962 

Przedsiębiorstwo wznowiło pracę przy szkole. Na maja ma być gotowa. 

 

Czerwiec 1962 

25 czerwca przeżyliśmy przyjemne chwile. Oto komisja przekazała do 

użytku nowy budynek szkolny. Przyjemny to dzień i na długo pozostanie w 

pamięci u nauczycieli i miejscowej ludności. 

 

Wrzesień 1962 r.  

Nowy rok rozpoczęliśmy  w  nowej szkole, w  pięknych jasnych salach 

pachnących świeżą farbą. Jesteśmy w komplecie. (…) Wierzymy, że ten 

rok będzie rokiem wytężonej pracy, aby w lepszych warunkach 

lokalowych osiągać lepsze wyniki w nauczaniu. Po raz 1 w mury szkolne 

wchodzi 18 pierwszoklasistów, którym szkoła zgotowała serdeczne 

przyjęcie i skromne upominki. Uroczystego otwarcia szkoły dokonał insp. 

Szk. Ob. Podlesin Józef.” 



Pierwsze zdjęcia obecnego budynku szkoły. 











W szkole działał Uczniowski Samorząd Szkolny, 

Szkolne Koło Odbudowy Kraju i Stolicy, działała 

Drużyna Harcerska, PCK i Drużyna Zuchów, SKO, 

Biblioteka. 



















KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY W PRZEMIAROWIE 

1958-1959 - Janina Rutka 

1959-1967 - Marian Rutka 

1967-1982 – Władysław Stępniewski 

1982-1984 - Henryk Dziwiszek 

1984-1989 - Bogdan Kaczmarczyk 

1989-1990 - Henryk Dziwiszek 

1990-1998 - Halina Żurawińska 

1995-1996 - Danuta Słojkowska – (w zastępstwie) 

1998-2000 - Barbara Sośnicka 

Od 2000 - Danuta Tyszkiewicz  



Dziś na miejscu małej wiejskiej szkółki powszechnej mamy 

przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. W 2000r. 

uchwałą Rady Miejskiej powołano do życia zespół, w skład, 

którego weszły: szkoła podstawowa i przedszkole.  

Następne lata były walką o utrzymanie w Przemiarowie 

szkoły ponadpodstawowej. Przejściowo był to zamiejscowy 

oddział Publicznego Gimnazjum Nr.3 w Pułtusku. Dzięki 

przychylności władz miejskich, zrozumieniu problemów 

edukacyjnych społeczności wiejskiej i  specyficznej 

kulturotwórczej roli szkoły w środowisku – otwieramy nowy 

rozdział w historii oświaty w Przemiarowie.  





OTWARCIE GIMNAZJUM W PRZEMIAROWIE  
 

 

Uroczyste otwarcie gimnazjum w Przemiarowie odbyło się 17 

października 2003r.  Była to ceremonia ogromnie ważna dla 

naszego zespołu. Otwarcie gimnazjum, to czas wielkich zmian 

w naszej szkole.   Na to bardzo ważne wydarzenie przybyło 

wielu gości p. Wojciech Dębski, p. Parzuchowski,  p. Dyrektor 

Danuta Tyszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej -p. Ireneusz 

Purgacz, i wielu, wielu innych.   

 















Od roku 2000 wykonano wiele prac remontowych i modernizację budynku szkolnego. 

W 2002 r. przystosowano salę lekcyjną na potrzeby biblioteki. Jedną z największych 

inwestycji była adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne i zaplecze (2003 

rok). Zmodernizowano klatkę schodową, pokój nauczycielski  i gabinet dyrektora. Do 

klas zostały zakupione nowe stoły i krzesła. Pomieszczenie dawnego sekretariatu 

zamieniono na pracownię komputerową. 

W szkole starą drewnianą stolarkę okienną na PCV, zmodernizowano łazienki dla 

uczniów i nauczycieli (2005 rok).  

W 2004 roku wyremontowany został dach i zamontowano nowe rynny. Kolejną 

modernizacją była zmiana nawierzchni w sali gimnastycznej (2005 rok), ocieplenie 

budynku i odnowienie elewacji (2006 rok), wycięto część niepotrzebnych drzew, a na 

chodnikach położono kostkę. W szkole wymieniono instalację grzewczą, 

zmodernizowano plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i młodzieży. 

W roku 2006 wykonano wielofunkcyjne „zielone boisko”, które umożliwia uczniom 

zabawę i grę na świeżym powietrzu  

Wszystkie prace wykonane zostały dzięki życzliwości i finansowemu wsparciu Rady 

Miasta wraz z burmistrzem Wojciechem Dębskim.  

 



Jak nas widzą, tak nas piszą... 

Tygodnik Pułtuski, listopad 2006 

















Rodzice odnowili budynek przedszkola... 





Od 4 sierpnia 2006 roku w bibliotece szkolnej istnieje 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 

Powstało ono w efekcie realizacji projektu "Internetowe 

Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych 

i pedagogicznych, współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Stanowiska komputerowe wyposażone są w dostęp do 

Internetu oraz oprogramowanie edukacyjne PWN. 

 

Szkoła posiada także pracownię komputerową, którą 

otrzymaliśmy w 2007 roku w ramach projektu "Pracownie 

komputerowe dla szkół" współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  









ROCZNIK 1943, 1944, 1945, 1946 



ROCZNIK 1947 



Rocznik 1947 



ROCZNIK 1949 





Rocznik 1951 



ROCZNIK 1952 





ROCZNIK 1953 



ROCZNIK 1954 

Pan Marian 

Rutka 



Na zdjęciu Pani Krystyna Truszkowska 









ROCZNIK 1955 





ROCZNIK 1956 



ROCZNIK 1957 







ROCZNIK 1958 





Pan Stępniewski Władysław – kierownik szkoły w latach 1967-1982 



Pan Żbikowski 



Pani Krystyna 

Truszkowska 



Pani Grochowska 





ROCZNIK 1959 



Pani Nina 

Czarnecka 







ROCZNIK 1960 







ROCZNIK 1961 





ROCZNIK 1962 





ROCZNIK 1965 



Pani Teresa Kopka 





ROCZNIK 1967 Pani Zofia Szkopek 



Pani Danuta Słojkowska - dyrektor szkoły w latach 1995-1996 



ROCZNIK 1968 



ROCZNIK 1969 





ROCZNIK 1970 Pan Bogdan Kaczmarczyk – 

dyrektor szkoły w latach 1984-

1989 



ROCZNIK 1971 Pani Anna Godlewska 



Od lewej nauczyciele: Zofia Szkopek,  Dorota Głuszewska, Danuta Putrzyńska, Krystyna 

Truszkowska,  Jadwiga Wielechowska, Bogdan Kaczmarczyk,  Anna Warda,  Alina 

Strzemieczna, Emilia Rudowska, Barbara Sośnicka, Ewa Dworecka 



ROCZNIK 1972 







ROCZNIK 1973 

Pani Emilia Rudowska 





Od lewej nauczyciele: Halina Żurawińska,  Alina Strzemieczna, Jadwiga Wielechowska 

(sekretarka), Jadwiga Stadnik, Anna Warda, Zofia Chełchowska, Barbara Sośnicka, Emilia 

Rudowska, Dorota Głuszewska, Ewa Dworecka, Danuta Słojkowska, Krystyna Truszkowska 



ROCZNIK 1974 



Pani Zofia Szkopek 



ROCZNIK 1975 

Pani Krystyna Truszkowska 



ROCZNIK 1976 

Pan Marek Warda 



ROCZNIK 1977 



Pan Henryk Dziwiszek – dyrektor szkoły  

w latach 1982-1984 i 1989-1990 



ROCZNIK 1978 

Pani Krystyna Truszkowska 



Pani Emilia Rudowska 



Drugi rząd od góry od lewej: Jadwiga Wielechowska – sekretarka, nauczyciele: Barbara Sośnicka, Ewa Barbarska, Anna 

Godlewska, Ewa Dworecka, Alina Strzemieczna,. 

Trzeci rząd od góry od lewej: nauczyciele:  Halina Żurawińska, Marek Warda,  Anna Zajączkowska, Zofia Konert, Dorota 

Głuszewska 

Halina 

Żurawińska – 

dyrektor szkoły 

w latach 

1990-1998   



ROCZNIK 1979 

Pani Dorota Głuszewska 



ROCZNIK 1980 



Pani Zofia Konert 



ROCZNIK 1981 

Pani Krystyna Truszkowska 



ROCZNIK 1982 



Pani Anna Godlewska 



ROCZNIK 1983 

Pani Anna Godlewska 



ROCZNIK 1984 



Pani Ewa Barbarska 



ROCZNIK 1985 

Pani Aurelia 

Kaczmarczyk 

Pani Irena 

Wasilewska 



Pani Danuta Dublewska 



ROCZNIK 1986 
Pani Anna Godlewska 

Pani Bożena Kościk 



Barbara Sośnicka – dyrektor szkoły 

w latach1998-2000 





ROCZNIK 1987 Wychowawca klasy – 

Anna Godlewska 



ROCZNIK 1988 Danuta Tyszkiewicz  

– dyrektor szkoły od 2000 r. 



ROCZNIK 1989 Wychowawca klasy 

– Bożena Kościk 





ROCZNIK 1990 



ROCZNIK 1991 
Wychowawca klasy 

– Ewa Dworecka 



RADA PEDAGOGICZNA:   

od lewej: Danuta Tyszkiewicz (dyrektor), Marta Myszor,  

Anna Zajączkowska, Bożena Kościk, Monika Wilczopolska, Marek Warda, Barbara Sośnicka, Hanna 

Niedbała, Artur Miler, Anna Godlewska (wychowawca), Ewa Dworecka 



ROCZNIK 1992 
Wychowawca klasy – 

Anna Zajączkowska 





Wychowawca klasy – 

Dorota Głuszewska 









ROCZNIK 1993 
Wychowawca klasy 

– Ewa Barbarska 





Wychowawca klasy – 

Marzena Galas 



ROCZNIK 1994 
Wychowawca klasy – 

Anna Godlewska 







ROCZNIK 1995 

Wychowawca klasy - Bożena 

Kościk 



ROCZNIK 1996 
RADA PEDAGOGICZNA (środkowy rząd od lewej: Marzena Galas, Dorota Głuszewska, Anna 

Godlewska, Ewa Barbarska, Danuta Tyszkiewicz (dyrektor), Barbara Sośnicka, Mariola 

Finger,  Andrzej Ambroziak, Hanna Niedbała, Danuta Dublewska, Danuta Putrzyńska 

Marta Myszor 

- wychowawca 

Rafał Barbarski 

- wychowawca Bożena Kościk 





DZIEŃ EUROPEJSKI 

Dzień Europejski jest już na stałe wpisany w kalendarz uroczystości w naszej szkole. 

Spotkania były poświęcone szkole, matkom, naszemu uczestnictwu w UE i literaturze 

polskiej w języku rosyjskim i angielskim. Corocznie  uroczystość szkolną poprzedza 

prezentacja pracownika Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Ostrołęce. 

Dni Europejskie w naszej szkole mają  na celu przybliżyć uczniom wiedzę o Unii 

Europejskiej ,o osiągnięciach różnych narodów w dziedzinie kultury, sztuki, nauki i 

literatury. Każdego roku zaglądamy do życia naszych europejskich przyjaciół.  

  

Tematyka Dni Europejskich: 

2004r. – apel językowy 

2006r.  - „I  ty możesz pokochać Europę” 

2007r. – apel językowy pod hasłem „Dzień Europejski” 

2008r.  -  „Europa od kuchni” 

2009r.  -  „Cudze chwalimy a swoje znamy” 

2010r. -  „Witajcie  w naszej bajce” 

2011r.  -  „Podróże po literaturze”   



2004 rok. Prezentacja bajki „O rybaku i złotej rybce” 



2006r.  - „I  ty możesz pokochać Europę” 









2008r.  -  „Europa od kuchni” 





2009r. 

 „Cudze 

chwalimy a swoje 

znamy” 





2010r. -  „Witajcie  w naszej bajce” 







2011r.  -  „Podróże po literaturze”  









 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

Corocznie przygotowywana jest 
akademia z okazji Dnia Niepodległości. 









ANDRZEJKI  

KAŻDEGO ROKU W NASZEJ SZKOLE 

ODBYWAJĄ SIĘ WRÓŻBY ANDRZEJKOWE. 

UCZNIOWIE WYKAZUJĄ SIĘ   OGROMNĄ 

POMYSŁOWOŚCIĄ. ZAWSZE MOŻNA 

LICZYĆ NA  ORYGINALNE POMYSŁY 

ZWIĄZANE Z WRÓŻBAMI 

ANDRZEJKOWYMI.  
          









 WIGILIA 

 W ten jedyny dzień w roku szkolnym nie ma zajęć. Szkoła staje się domem – 

stajenką.  Najpierw przygotowujemy dekoracje, ubieramy choinki.  Każda klasa 

wraz z wychowawcą przygotowuje wigilię . Dzielimy się opłatkiem, śpiewamy 

kolędy, spożywamy postne potrawy. Tradycyjnie wręczamy sobie drobne 

upominki.  Jest wreszcie  czas i okazja, by w szkole nie było lekcji.  Jak  bardzo 

kochamy wtedy szkołę ! 

 

JASEŁKA   

To już tradycja naszej szkoły, że ostatniego dnia przed przerwą 

świąteczna  organizujemy wigilie klasowe i szkolne kolędowanie. 

Punktem najważniejszym są jasełka przygotowywane pod kierunkiem p. 

Hanny Niedbały. Uczniowie  zawsze bardzo przykładają się do  swoich ról.  

Przed świętami Bożego Narodzenia  wszyscy uczniowie i nauczyciele 

zbierają się w sali gimnastycznej i wspólnie śpiewają piękne polskie 

kolędy 

 

W 2010 roku  jasełka  przygotowali rodzice naszych najmłodszych 

kolegów.  A tak opisywał nasze jasełka TYGODNIK PUŁTUSKI: 

„Przedświąteczny spektakl w przemiarowskim Zespole Szkolno-

Przedszkolnym  przejdzie zarówno do historii szkoły, jak i wsi. A to za  

sprawą rewelacyjnych jasełek, które  wystawiali rodzice pod kierunkiem 

przedszkolnej nauczycielki”.  









































                    Dzień Pluszowego Misia 

 Corocznie w naszej szkole obchodzimy 

Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzień ten 

stał się okazją do przyniesienia swoich 

ulubionych pluszaków do szkoły. W tym dniu 

w naszej szkole jest dwukrotnie więcej 

uczniów niż zwykle. W bibliotece 

organizowane są zajęcia czytelniczo-

plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej. 

Nasi młodsi koledzy tego dnia spędzają czas 

w świecie bajek, bo każdy uczeń wie, że „Miś 

Puchatek ciągle wesoły chce z nami chodzić 

do szkoły”.  

Tak, nawet miś o bardzo małym rozumku 

chce chodzić do szkoły, ale tylko w 

towarzystwie swego właściciela! 







                          „Objazd pól” 

Już tradycją stało się wykonywanie 

wianków z ziół na coroczny objazd pól w 

Przemiarowie. Zawsze z wielką chęcią 

uczestniczymy w przygotowaniach: 

najpierw przynosimy znalezione na łące 

kwiaty i zioła, a następnie wspólnie 

wijemy wianki. Potem wszyscy razem  

bierzemy udział w uroczystości 

poświęcenia pól i mszy świętej. 











          Dni Patrona Pułtuska- Świętego Mateusza 

Zawsze z wielką chęcią bierzemy udział  w Dniach 

Patrona Pułtuska. Co roku nasi uczniowie biorą udział w 

szeregu konkursów przygotowanych przez miasto z 

okazji święta. Są to m.in. liczne zawody sportowe i 

konkursy historyczne, w których nasi uczniowie odnoszą 

wiele zwycięstw. Corocznie nasza szkoła uczestniczy w 

Prezentacji Artystycznej Pułtuskich Szkół.   

Najlepiej pamiętamy nasz występ z 2009 roku, kiedy to 

podróżowaliśmy po różnych ciekawych miejscach 

Europy: Wielkiej Brytanii, Rosji i Polsce. Na scenie 

zobaczyliśmy m.in. zespół The Beatles oraz  figury 

woskowe z muzeum Madame Tussaud. Na scenie 

pojawiły się także kabarety ze skeczami „Debata 

feministyczna” i „Marian, ty śpisz”.  Widzowie mogli 

podziwiać również zdolności taneczne naszych 

koleżanek, które zatańczyły żywiołowego kozaczoka.  

Za każdym razem z przyjemnością występujemy przed 

pułtuską publicznością. 
 







„Bieg po historię” 

Zawody sportowe 



              DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Dnia 14 października jak, co roku w naszej 

szkole obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. 

Zawsze jesteśmy w pełnej gotowości tego dnia, 

dlatego wszyscy uczniowie ubrani są w stroje 

galowe, a wybrana klasa  przygotowuje 

akademię dla wszystkich nauczycieli.  

Samorząd uczniowski składa życzenia i bukiet 

kwiatów na ręce p. Dyrektor Danuty 

Tyszkiewicz, a każdy z nauczycieli dostaje róże 

lub,  jak było w ostatnich latach,  słoneczniki, 

które podkreślają jak bardzo ważni dla uczniów 

są nasi nauczyciele. Każdego roku staramy się, 

by tego dnia  nauczyciele czuli się  docenieni i 

wyjątkowi.  





                               DZIEŃ PAPIESKI 

               Co roku 16 października wspominamy 

wybór na Stolicę Piotrową naszego rodaka Jana 

Pawła II.  W tym dniu składamy hołd papieżowi 

biorąc udział w uroczystej akademii. P. Hanna 

Niedbała razem z wybraną klasą przygotowuje 

krótką akademię, która przybliża nam losy życia 

Karola Wojtyły.   

Powoli staje się tradycją, że każdego roku  

uczniowie ze szkoły podstawowej biorą udział w 

Gminnym Konkursie Papieskim, który organizuje 

szkoła podstawowa w Płocochowie.  
















