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Korytnica - siedziba typowo rolniczej 
gminy - posiada długą historię, obfitującą
w wielkie wydarzenia i żyjących tu oraz 

działających ludzi, którzy odegrali 
niepoślednią rolę w dziejach regionu 

węgrowskiego, Mazowsza i Podlasia, nawet 
w skali Polski, w historii Kościoła, ruchu 
niepodległościowego, w kulturze, nauce
i życiu społeczno-gospodarczym narodu

i państwa polskiego. Wzmiankowana po raz 
pierwszy w 1419 r. jako wieś na skraju 

Puszczy Koryckiej. Ok.1427 roku
w Korytnicy została erygowana parafia 

podległa diecezji płockiej. Od 1836 r. 
majątek Korytnica należał do ziemianina 

Ignacego Sobieskiego, a później do hrabiego 
Adama Ronikiera, producenta sera 

limburskiego zwanego ronikierowskim.
Ich groby znajdują się na miejscowym 
cmentarzu. W drugiej połowie XIX w.
w Korytnicy i jej okolicach badania 

etnograficzne prowadzili: Zygmunt Gloger, 
Jan Karłowicz i Zygmunt Noskowski.

W latach 1874-1902 miejscowość była 
własnością Tymoteusza Łuniewskiego, 
etnografa i wybitnego agronoma, który 
gościł u siebie m.in.: Bolesława Prusa

i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pobyt
w Korytnicy miał być natchnieniem dla 
Bolesława Prusa do napisania noweli 

Anielka. Na początku XX wieku majątek 
Korytnica stał się własnością rodziny 

Holder-Eggerów. Istniejąca w obecnych 
granicach od 1973 r. gmina Korytnica, 

posiada na swym terenie wiele 
interesujących obiektów.

Korytnica
Duch Tymoteusza

Dł. trasy: 2,5 km
Liczba PK: 18 
Opracowanie:
Dariusz Walczyna

Kreślenie mapy:
Barbara Szmyt

Aktualność mapy:
październik 2016 r.

Na planie Korytnicy wraz z powiększeniami zaznaczono punkty 
kontrolne (PK), którymi są charakterystyczne obiekty. Należy odnaleźć 
te miejsca i potwierdzić odpowiadając na pytania. Odpowiedzi należy 
dostarczyć do organizatora.
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: lub za pomocą formularza.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO.

poczta@trino.pttk.pl 

Kapliczka na rozstaju dróg, wykonana z kamienia.

Jam jest…?

Gminna Biblioteka Publiczna.

Ile kolumn podtrzymuje wejście?

Urząd Gminy w Korytnicy. Część byłej ochronki parafialnej zwanej "Watykanem".

Jakie drzewo rośnie przed wejściem?

Pomnik i krzyż.

Jakie lata widnieją przy Armii Krajowej (tabliczka na krzyżu)?

Drewniana figura religijna przy kościele.

Co znajduje się we wnęce pod daszkiem?

Neoklasycystyczny kościół parafialny św. Wawrzyńca Męczennika, zbudowany                        

w latach 1876-1880.

Jaki napis jest na suficie wejścia?

Figura Św. Franciszka Serafickiego, założyciela trzech zakonów.

Wszyscy do czego...?

Była ochronka parafialna, tzw."Watykan" wzniesiony przez ks. Ignacego Jasińskiego              

na początku XX w.

Jak brzmi napis pod tympanonem?

Cmentarz. Grób żołnierzy poległych w 1920 r.

W którą rocznicę wskrzeszenia Ojczyzny?

Cmentarz. Figura z końca XIX wieku na grobie Karola Karolka Łuniewskiego.

Ile lat żył Karolek?
Cmentarz. Figura Anioła Śmierci z początku XX wieku na grobie Aleksandry Olusi 

Holder-Eggerowej.

Którą rękę Anioł ma wyciągniętą ku górze?

OSP Korytnica - założona w 1914 r.

Co to za urządzenie?

Figura religijna Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ile jest tablic na postumencie figury?

Kilkudziesięcioletnia pompa przy skwerze.

Jaka miejscowość widnieje na pompie (HCP…)?

Murowany dom piętrowy

Ile zamków jest namalowanych na elewacji (od ulicy)?

Krzyż przydrożny z metalowymi elementami.

Ile drabin jest na krzyżu?

Krzyż przydrożny - jeden z czterech "wyjazdowych", z charakterystycznym napisem.

Jakie nazwisko wykuto na krzyżu?

Kapliczka w przydomowym ogródku.

Ile bocianów "klekocze" przy kapliczce?

Skwer przyszkolny. Przekrój pnia drzewa ze słojami.

Który rok widnieje przy cyfrze "4" na pniu?

Skwer przyszkolny. Instalacja ścieżki edukacyjnej.

Na ile części podzielono środkowe koło?
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