
1

2

3 4

56

89

10 11

12 13 14

15
16

17

7

18

Trasa nr 1 (piesza) - Przasnysz 

Opracował zespół w składzie:
Joanna Maćkowska
Elżbieta Owczarek
Bogdan Piastun

Opieka merytoryczna:
Jan Chmielewski

Fotografie:
Ewa Łukasiak

czas zwiedzania: ok. 2 godz. 
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1 Ratusz z końca XVIII wieku, 
rozbudowany po I wojnie światowej. 
Obecnie mieści się w nim Muzeum 
Historyczne z wartą obejrzenia stałą 
wystawą „Złoty wiek Przasnysza”.

W podcieniach od strony 
północnej znajduje się kawiarnia 
„Ratuszowa”.



Powrót do mapy

2

                   Kamienica z końca XIX wieku. 
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Siedziba Urzędu Miasta. 

Parter zajmuje Miejska 
Biblioteka Publiczna.
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Dawny teatr miejski, 
potem kino – budynek z 
XIX wieku.
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5 W tym miejscu znajdował się kościół p.w. Św. Michała, rozebrany w 
połowie XIX wieku. Na jego miejscu wybudowano kościół ewangelicki 
rozebrany w 1955 roku.

Obecnie hala sportowa i 
boisko Szkoły 
Podstawowej nr 2.
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6 Gmach Liceum Ogólnokształcącego 
(budynek z lat 20 ubiegłego wieku). 

W tym miejscu znajdowała się cerkiew 
prawosławna rozebrana w 1918 roku.
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     Kilka niskich, drewnianych domów z początku XX wieku.
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Zespół klasztorny Bernardynów, 
od 1923 r. oo. Pasjonistów. 
Kościół p.w. Św. Anny i Jakuba 
wzniesiony w latach 1588-1618. 
Kruchta dobudowana w 1637 roku. 
Zniszczony w czasie I wojny 
światowej, odbudowany w 1916 
roku. Naprawa dachu i sklepienia 
oraz dobudowanie szczytu kruchty 
to rok 1923.

Kościół zniszczony ponownie w okresie II wojny światowej, odbudowany w 
latach powojennych. Dzwonnica z XVI wieku. Klasztor murowany z lat 1637-
1671, zniszczony w czasie I wojny światowej, odbudowany razem z kościołem 
w 1916 roku. Ponownie zniszczony w czasie II wojny światowej – odbudowany 
w 1953 roku;
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Za klasztorem Bernardynów - 
drugi zespół klasztorny z lat 
1609-1616. Kościół p.w. św. 
Klary i Józefa, murowany, 
dawniej barok, obecnie 
bezstylowy oraz klasztor sióstr 
bernardynek, obecnie 
kapucynek.

Dwukrotnie spalony - w 1622  i 1645 roku, odbudowany w 1685 roku i w 
latach 1786-1789. Zniszczony w okresie działań I wojny został odbudowany  
po 1916 roku. Po II wojnie światowej – zespół klasztorny został 
wyremontowany w latach 1945-1946;
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                       Kamienica z XIX wieku
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W okresie I wojny światowej mieścił się w nim szpital polowy, po I wojnie 
światowej – starostwo przasnyskie, od 1953 roku – Bank Rolny, następnie 
Narodowy Bank Polski.

Siedziba Banku PKO S.
A. w klasycystycznym 
budynku pochodzącym 
z 1807 roku 
wzniesionym 
prawdopodobnie dla  
pruskiego generała 
Roquette’a.
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12 Park im. T. Kościuszki. W parku na uwagę 
zasługuje płaskorzeźba odsłonięta w 1966 
roku „Bitwa pod Zwłodziem”(obok ławeczka 
autora - rzeźbiarza Edmunda 
Majkowskiego), obok 6 zabytkowych dębów 
szypułkowych. 

W parku na stronie wschodniej znajdował się kościół św. 
Ducha z przełomu XIII i XIV wieku, najstarszy i najdłużej 
stojący obiekt murowany w mieście. Został rozebrany przez 
Niemców w czasie II wojny światowej.
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Na rogu – Pomnik Niepodległości odsłonięty w 2008 roku w 90 rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Okazały dom z 
lat 30 XX wieku 
– pobudowany 
jako Dom 
Sportowy, 
obecnie Miejski 
Dom Kultury.
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Naprzeciwko MDK siedziba Starostwa Powiatowego – na 
froncie płaskorzeźba roku dłuta E. Majkowskiego.
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Kościół farny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Murowany, późnogotycki zbudowany w 
latach 1471 – 1485. W I połowie XVI wieku dobudowano kruchtę. Kościół został 
spalony w 1644 roku, odbudowany i ponownie spłonął w 1792 roku – odbudowany 
w latach 1839-1852. Obok kościoła znajduje się wolnostojąca dzwonnica gotycka, 
murowana z XV wieku, podwyższona na przełomie XVI i XVII wieku. W 1550 
roku w kościele farnym został ochrzczony św. Stanisław Kostka. Późniejszy  
kardynał Aleksander Kakowski był ochrzczony również w kościele farnym;
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Dom Nauczyciela. W tym miejscu w XIX wieku stała synagoga 
żydowska, rozebrana przez Niemców w czasie okupacji
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3 kondygnacyjny budynek z lat 20 XX wieku. W latach okupacji 
niemieckiej budynek zajmowała żandarmeria niemiecka, po 
wojnie był siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
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Na stronie wschodniej Rynku stoi obelisk z 1962 roku 
postawiony w 535 rocznicę nadania praw miejskich, wykonany 
przez Edmunda Majkowskiego. Płaskorzeźby przedstawiają 
najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta.


