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Leszno – w XVII i XVIII w należało do Krasińskich, od końca XIX w do 
utworzenia gminy Przasnysz, w gminie Karwacz. 
Ostatni właściciele Leszna – Ostrowscy. 
W Lesznie przebywał także Henryk Sienkiewicz. Dwór i park z połowy XIX w. Powrót do mapy
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Powrót do mapy

Gostkowo – w XV w należało do 
Mikołaja Węża z Dobrzankowa, 
później do Narzymskich. W marcu 
1949 roku oddział NZW stoczył w 
Gostkowie walkę z żołnierzami 
KBW i funkcjonariuszami UB i MO. 
Są pozostałości pomnika z czasów 
PRL.
Z Gostkowa jedziemy przez 
miejscowosc Wezewo do 
Krasnego.
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Powrót do mapy

Krasne – siedziba rodu Krasińskich. Obecny, murowany kościół 
ufundował biskup krakowski Franciszek Krasiński w 1570-1575. w 
następnych latach rozbudowany i modernizowany. Pod kościołem 
krypta grobowa rodu Krasińskich. Dalej
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Powrót do mapy

Rozbudował i uprzemysłowił 
Krasne i okolice pod koniec XIX 
w Ludwik Krasiński. Wybudował 
pałac, założył park, wybudował 
cukrownię „Krasiniec” oraz 
fabrykę guzików i grzebieni. 
Założył znaną w całej Europie 
stadninę koni angielskich. 
Najbardziej znany koń Ruler 
1884 – 1904. W czasie II wojny 
światowej Niemcy zabrali 
wszystkie konie.
 

Dalej

Grota nad stawem, wybudowana na wzór    
cudownej groty w Lourdes
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Powrót do mapy

Od 1901 Krasne należało do rodziny Czartoryskich, Maria Ludwika 
wyszła za księcia Adama Czartoryskiego. W czasie ostatniej wojny w 
Krasnem wybudowano willę dla gaulaitera Prus Wschodnich Ericha 
Kocha, którą wysadzono w 1945 roku. Z Krasnem łączy się też historia 
Bursztynowej Komnaty. 

     Ruiny Willi Ericha KochaBasen z czasów okupacji niemieckiej
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Powrót do mapy

Szczuki – ruiny dworku Żurawskich, w którym w latach 1886 – 
1889 przebywała Maria Skłodowska. Dalej przez Krasiniec 
jedziemy do Bogatego.
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Powrót do mapy

Bogate – kościół fundacji Mikołaja Węża z Dobrzankowa, rodu 
herbu Prawdzic, od początku XVI w zwanych Bogackimi. Od 1563 
do 1866 Bogate należało do rodu Narzymskich. Ostatnimi 
właścicielami Bogatego byli Jankowscy, później Kołakowscy.

Dalej
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Powrót do mapy

Kościół orientowany, murowany, otynkowany w 1975 roku. W 
drugiej połowie XVIII w Antoni Narzymski przebudował kościół i 
wybudował murowaną dzwonnicę. Z dworu jaki tu niegdyś istniał 
została tylko oficyna z połowy XVIII w. Obecny dom mieszkalny nr 
73 to była karczma z połowy XIX w.

Dalej
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Powrót do mapy Dalej

We wsi, nad rzeką, młyn wodny z lat trzydziestych XX w.
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Powrót do mapy

Kapliczki w Bogatem: św.Nepomucena, św. Rocha. 
Wyjezdzamy z Bogatego i przez Dobrzankowo i Fijałkowo 
dojezdzamy do Karwacza.
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Powrót do mapy

Karwacz – od XVI w należał do Karwackich, w XIX w w gminie 
Bartniki, od końca tego wieku siedziba gminy. Duży folwark 
Lasockich. Ostatni właściciel dworu w Karwaczu; Wodzyński 
zamordowany w obozie niemieckim podczas ostatniej wojny. Na 
wschód od wsi, w lesie grób ułana, który poległ tam w 1939 roku. 
Dalej jedziemy przez miejscowosc Zawadki i Wandolin do Przasnysza


