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Trasa nr 2 (piesza) - Przasnysz

Opracował zespół w składzie:
Mateusz  Chełstowski
Anna Liszewska
Magdalena Osowska
Małgorzata Rutkowska
Piotr Żebrowski

Opieka merytoryczna:
Jan Chmielewski

Fotografie:
Ewa Łukasiak

czas zwiedzania: około 1 godz.
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Powrót do mapy

Ratusz – murowany, z końca XVIII w. w stylu klasycystycznym, remontowany i rozbudowywany po I wojnie 
światowej. Dobudowana została parterowa, murowana przybudówka na planie litery „U”, dzięki której powstał 
wewnętrzny dziedziniec. Do przybudówki od strony zewnętrznej dostawiono drewniane podcienia, wsparte na 
drewnianych słupach z zastrzałami. W ratuszu urzędowały władze carskie (zaborcze), po I wojnie światowej mieściły 
się tutaj władze miasta i posterunek policji państwowej. Podczas okupacji urzędowały władze niemieckie, a po II 
wojnie mieścił się urząd stanu cywilnego oraz posterunek miejskiej Milicji Obywatelskiej. Od 1983 w ratuszu działa 
również muzeum historyczne.

Muzeum Historyczne – w Muzeum m.in. stała 
wystawa pn. „Złoty wiek Przasnysza” z projekcją 
filmu o historii powstania naszego miasta oraz 
ekspozycja multimedialna obrazująca czasy 
świetności miasta w XV i XVI wieku.
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Pomnik Nadania Praw Miejskich – dzieło  z 1962 roku, odsłonięty z okazji 535. lat 
wydania przywileju potwierdzającego prawa miejskie i nadanie miastu prawa 
chełmińskiego
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                Pierwszy po wojnie wybudowany komunalny blok mieszkalny przy ulicy Kaczej 3
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               Na rogu ulic: Kaczej i Mostowej widzimy przebudowany dom z pierwszej połowy XIX w.
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Na rogu ulic: Mostowej i Warszawskiej (po prawej stronie) podziwiamy dużą kamienicę z połowy 
XIX w.
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W połowie ulicy Warszawskiej po lewej stronie widzimy pusty plac, na którym do końca 
lat 60. XX w. znajdowała się zabytkowa łaźnia z lat międzywojennych, czynna jeszcze 
po wojnie około 20 lat
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Na ulicy Jarosława Dąbrowskiego - mniej więcej w miejscu gdzie dziś jest Szkoła 
Podstawowa nr 2 znajdował się kościół Św. Michała. W XVII w. został zniszczony w 
czasie wojen szwedzkich, a w 1716 r. spalony, od 1753 r. pozostawał w ruinie. Akta 
wizytacji z 1781 r. wspominają, że była to świątynia drewniana, posiadająca swój 
nieogrodzony cmentarzyk (wcześniej był tu ogrodzony murem cmentarz i szpital). 
Później na jego miejscu stanął murowany kościół ewangelicki -rozebrany w 1955 r.
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              Dawny budynek kina „Światowid”, a wcześniej, w latach międzywojennych teatru miejskiego. Przebudowany. 



9

Powrót do mapy

Budynek Urzędu Miasta, w którym na parterze, mieści się Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zofii Nałkowskiej.
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Kamienice z lat 20. i 30., w jednej z nich przez ponad 50 lat mieściła się Powiatowa 
Komenda Milicji Obywatelskiej, w innej Poczta Polska, w jeszcze innej mieszkali od lat 
20. XX w. właściciele młyna, który znajdował się w podwórku.
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W tym miejscu znajdował się najstarszy i najdłużej stojący murowany Kościół w mieście 
pw. św. Ducha. W swej historii mieścił carskie wiezienie i browar i został rozebrany 
przez Niemców podczas okupacji. Na fotografii pomnik odsłonięty z okazji 1000 lecia 
państwa polskiego.
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Park miejski im. Tadeusza Kościuszki 
- Założony w 1807 r. to dawny ogród 
sportowy później spacerowy. Od strony 
ulicy Zawodzie płynie rzeka Węgierka, 
na której znajduje się wyspa. Prowadzi 
na nią mostek, na którym zakochani 
zapinają kłódki na barierkach jako 
symbol nierozerwalnego ich związku. 
Jako, że park to miejsce gdzie można 
miło spędzić czas, jest w nim do 
dyspozycji terenowa siłownia, a także 
plac zabaw dla dzieci.
Nie można zapomnieć o znajdującym się 
tu pomniku Św. Stanisława Kostki – 
patronie miasta oraz Ławeczce 
Edmunda Majkowskiego – 
przasnyskiego rzeźbiarza, Honorowego 
Obywatela Miasta, którego dzieła 
znajdują się w wielu polskich muzeach.
Występują tu także pomniki przyrody - 6 
dębów liczących po około 300 lat.
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Kamienice z lat 20. i 30. XX w. i z końca XIX w. W miejscu dawnego Sądu 
Rejonowego, a wcześniej szkoły powszechnej powstaje nowy budynek. Na tej ulicy w 
jednym z budynków podczas okupacji niemieckiej miał swoją siedzibę oddział 
ciechanowskiego gestapo
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       Miejsce egzekucji przywódców ZWZ-AK obwodu Przasnysz 17.XII.1942
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Kościół farny – Wzniesiony został w 1474 – 1485. Obok kościoła murowana, gotycka 
dzwonnica z XV w., podwyższona na przełomie XVI i XVII w. Do najważniejszych 
wydarzeń w dziejach tego kościoła należy zaliczyć chrzest Stanisława Kostki 
późniejszego świętego, patrona młodzieży polskiej i naszego miasta, jesienią 1550 r. 
Dziś znajdują się w nim jego relikwie. W kościele tym chrzczony był również późniejszy 
kardynał Aleksander Kakowski. Nękany pożarami, działaniami zbrojnymi, przez ponad 
pół wieku stał w ruinie. W czasie działań wojennych, został czasowo zamieniony na 
szpital wojskowy.  Odbudowany po pożarze z  1645 r., konsekrowany został w 1670 r.



16

Powrót do mapy

W miejscu tego budynku znajdowała się synagoga żydowska rozebrana przez Niemców 
w czasie okupacji.
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Idąc w stronę Rynku, po lewej mijamy dużą kamienicę, to tutaj w czasie okupacji 
niemieckiej mieściła się niemiecka żandarmeria, a po zakończeniu wojny Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.


