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Na planie Korczewa zaznaczono  
czerwonymi okręgami punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich zadano pytanie. 
Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie 

przebycia trasy, należy dostarczyć  
do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: czerwiec 2017 r. 
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                                  Historia samego Korczewa zaczyna się w roku 1401 od aktu nadania go Pretorowi z Brzezi  
                                przez Księcia Mazowieckiego i Ruskiego Jana. Przez trzysta lat trwał czas dziedziczenia dóbr królewskich kolejno    
                              przez rody Korczewskich, Hlebowiczów i Wiesiołowskich. W 1712 roku dobra Korczewa (i pobliskiego Bartkowa)  
                         nabył kasztelan podlaski i poseł na Sejm Grodzieński Wiktoryn Kuczyński. Kuczyński uchodził za dobrego gospodarza 
i nazywany był Królem Podlasia. Po Branickich i Ossolińskich wysunął się on na pierwszą pozycję na Podlasiu. Dwadzieścia dwa lata 
później wybudował barokowy pałac, który wkrótce uzyskał miano „siedleckiego Wilanowa”. Spadkobiercy Wiktoryna kontynuowali 
tradycje rodzinne. Brali czynny udział w życiu politycznym i gospodarczym kraju m.in. poprzez organizowanie i uczestnictwo w konfederacji 
barskiej czy też w Powstaniu Kościuszkowskim. 

W pierwotnym, barokowym stylu Pałac w Korczewie przetrwał niemalże 100 lat, kiedy to Aleksander Kuczyński, prawnuk Wiktora, 
dokonał jego przebudowy według planów Franciszka Jaszczodła, nadając pałacowi neogotyckie rysy. W tym czasie zaprojektowano 
także otaczający go 35 hektarowy park. Ponieważ Aleksander był wielkim miłośnikiem koni, założył stadninę koni czystej krwi arabskiej, 
a w Warszawie Towarzystwo Wyścigów Konnych, którego został prezesem. Z kolei jego żona Joanna była z zamiłowania artystką, 
dużo czasu poświęcała na malowanie, śpiewanie i haftowanie. Dzięki niej w pałac w Korczewie zagościł Cyprian Kamil Norwid. 

W trakcie I wojny światowej Korczew uległ znacznym zniszczeniom głównie za sprawą wycofujących się wojsk rosyjskich. Plany jego 
odbudowy wykonał słynny teoretyk sztuki profesor Stanisław Noakowski. Ogólny kształt pałacu nie zmienił się. Wstawiono jedynie 
we frontowej niszy dwie kolumny, zmieniono zarys okien, usunięto różne ozdoby oraz żelazne balkony a zegar słoneczny zastąpiono 
herbem „Rawicz”. Odbudowa Pałacu zakończyła się w 1939 roku. 

Pałac przetrwał wojnę, ale niestety musiał ulec nowym porządkom. Ziemię należącą do hr. Ostrowskich rozparcelowano, a pałac   
  przeszedł w ręce GS-u w Korczewie. Co dało się splądrować, ukraść i wywieźć, zostało splądrowane, rozkradzione i wywiezione,  
  co dało się zjeść lub zamienić na opał, zostało zjedzone i spalone. W salonach zamieszkały kury i świnie, mieściły się sklepy  
    Gminnej Spółdzielni, magazyn nawozów oraz mieszkania komunalne. 

                                                         W latach 90-tych zdewastowane Dobra Korczewskie, za symboliczną złotówkę, powróciły w ręce 
                                                         prawowitych właścicieli. Obecnie cały czas trwają prace zmierzające do przywrócenia im ich 
                                                         dawnej świetności. 
                                                                                                                                                                           źródło: ujarani.com 
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Perła Podlasia 
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Długość trasy: 3,1 km 

Do potwierdzenia: 15 PK  
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Odpowiedzi należy przesłać na e
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgo

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Gminne Przedszkole Publiczne. Na jego terenie zorganizowano Ogród Dydaktyczny „Edukacja poprzez kontakt 
z przyrodą” oraz plac zabaw małych 

Jakie cymbały temu służą

PK 2 
Zabytkowy krzyż stojący tutaj ju

Ile kamiennych schodków prowadzi do podstawy krzy

PK 3 

Pomnik odsłonięty w 1930 roku, na którym
poległych w wojnie polsko-

Co przedstawia metalowy medalion

PK 4 

Zespół folwarczny. Do dnia dzisiejszego zachowało si
pełniących różne funkcje, taki

Ile pionowych, metalowych pr

PK 5 
Budynek zespołu folwarcznego pełni

Na jakie kolory pomalowano drzwi prowadz

PK 6 

Usytuowany przy bramie wjazdowej budynek zwany potocznie baszt
jako stróżówka. Obecnie baszta pałacowa 

Ile okienek doświetla poddasze okr

PK 7 

Wzniesiony w latach 1734
w połowie XIX w. został on 
Podlasia” pochodzi z okresu mi

Ile żarówek wkręcono w ozdobny 

PK 8 

Rezerwat przyrody „Dębniak”. Został on utworzony w 1978 roku na terenie cz
parkowego. Celem jego utworzenia było zachowanie 
z licznymi pomnikowymi drzewami oraz bardzo bogatym i ciekawym runem le
liczą sobie ponad 200 lat. 

Fotografię jakiej „pospolitej” ro

PK 9 

Letni pałacyk „Syberia” z koń
starego muru stojącego tutaj w przeszło

Skąd się wzięła w nim dziupla? 

PK 10 

XIX-wieczny park pałacowy w stylu angielskim
takie jak ponad stuletnie platany, karaganda syberyjska, jesion płacz
w stylu gotyckim. 

Ile metalowych fragmentów blachy tworzy zadaszenie studni? 

PK 11 

Menhir – kamień kultowy z czasów przedchrze
pomyśli marzenie i dotknie kamienia, to ono si
tylko jednej rzeczy, musi być

Iloma wkrętami przykręcono tablic

PK 12 

Budynek ten został zaprojektowany dla Joanny Kuczy
służył jej jako oranżeria, gdzie sp
Ostrowski użyczył Oranżeri
Kościół nie powstał a kaplica funkcjonuje do dzi

Ile kątów ma okno pod dachem kaplicy? 

PK 13 

Skwer wypoczynkowy przy ul. C. K. Norwida. Od 
oraz fontanna. Nocą uroku dodaj

Na jaki kolor pomalowano spr

PK 14 

Neogotyckie, murowane z cegły uj
F. Jaszczołda. 

Co trzyma w rękach postać

PK 15 
Otoczona kamiennym murem przydomowa kapliczka. 

Jaki jest numer posesji, na której stoi kapliczka? 

  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Gminne Przedszkole Publiczne. Na jego terenie zorganizowano Ogród Dydaktyczny „Edukacja poprzez kontakt 
plac zabaw małych odkrywców, na którym można poznać np. akustyczne wła

żą?  

cy tutaj już od ponad 150 lat. 

Ile kamiennych schodków prowadzi do podstawy krzyża?  

1930 roku, na którym umieszczono tablicę z nazwiskami 14 mieszka
-bolszewickiej.  

Co przedstawia metalowy medalion?  

Do dnia dzisiejszego zachowało się kilkanaście murowanych budynków z II połowy XIX w.
ne funkcje, takie jak: kuźnia, spichlerz czy stajnia. 

Ile pionowych, metalowych prętów wstawiono w prostokątne okna środkowej kondygnacji?

Budynek zespołu folwarcznego pełniący obecnie funkcje mieszkalne. 

Na jakie kolory pomalowano drzwi prowadzące do budynku?  

rzy bramie wjazdowej budynek zwany potocznie basztą lub kordegard
ówka. Obecnie baszta pałacowa została adoptowana na 4-osobowy apartament

wietla poddasze okrągłej baszty?  

Wzniesiony w latach 1734-36, według projektu K. Boniego, pałac Kuczyńskich. Pierwotnie barokowy, 
on przebudowany w stylu neogotyckim. Obecny kształt pałacu zwanego „Perł

Podlasia” pochodzi z okresu międzywojennego, kiedy to należał on do hr. Krystyna i 

cono w ozdobny świecznik wiszący nad wejściem do pałacu?

bniak”. Został on utworzony w 1978 roku na terenie części XIX
Celem jego utworzenia było zachowanie naturalnego fragmentu starodrzewu d

z licznymi pomnikowymi drzewami oraz bardzo bogatym i ciekawym runem leśnym. Najstarsze drzewostany

„pospolitej” rośliny umieszczono na tablicy informacyjnej? 

Letni pałacyk „Syberia” z końca XIX w. Został on wzniesiony przez F. Jaszczołda na fundamentach i fragmentach 
cego tutaj w przeszłości założenia obronnego. Dąb szypułkowy o wysoko

dziupla?  

wieczny park pałacowy w stylu angielskim. Zachowały się w nim rzadkie i stare okazy drzew i zaro
stuletnie platany, karaganda syberyjska, jesion płaczący i inne.

Ile metalowych fragmentów blachy tworzy zadaszenie studni?  

 kultowy z czasów przedchrześcijańskich. Według legendy jest to 
li marzenie i dotknie kamienia, to ono się spełni, ale pod trzema warunkami: 

tylko jednej rzeczy, musi być pozytywne oraz należy stale o nim pamiętać i dążyć do jego spełnienia.

ęcono tablicę informacyjną do drewnianego stelaża? 

Budynek ten został zaprojektowany dla Joanny Kuczyńskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Pierwotnie 
eria, gdzie spędzała dużo czasu malując i haftując. W połowie lat 20

żerię na kaplicę dla mieszkańców Korczewa do czasu wybudowania ko
ciół nie powstał a kaplica funkcjonuje do dziś. 

tów ma okno pod dachem kaplicy?  

przy ul. C. K. Norwida. Od 2014 r. pojawiły się na nim plac zabaw dla dzieci
 uroku dodają mu stylowe latarnie. 

Na jaki kolor pomalowano sprężynę bujaka?  

Neogotyckie, murowane z cegły ujęcie wody w formie kapliczki z ok. 1840 r. wykonane według projektu 

kach postać na szczycie studni?  

Otoczona kamiennym murem przydomowa kapliczka.  

Jaki jest numer posesji, na której stoi kapliczka?  

lub za pomocą formularza. 

które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl      

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (17/M/17) 

Gminne Przedszkole Publiczne. Na jego terenie zorganizowano Ogród Dydaktyczny „Edukacja poprzez kontakt 
 np. akustyczne właściwości drewna. 

nazwiskami 14 mieszkańców Korczewa 

cie murowanych budynków z II połowy XIX w. 

rodkowej kondygnacji? 

 lub kordegardą, służący dawniej 
osobowy apartament. 

skich. Pierwotnie barokowy,  
przebudowany w stylu neogotyckim. Obecny kształt pałacu zwanego „Perłą 

ał on do hr. Krystyna i Wandy Ostrowskich. 

ciem do pałacu? 

ęści XIX-wiecznego założenia 
naturalnego fragmentu starodrzewu dębowo-lipowego  

nym. Najstarsze drzewostany 

liny umieszczono na tablicy informacyjnej?  

ca XIX w. Został on wzniesiony przez F. Jaszczołda na fundamentach i fragmentach 
b szypułkowy o wysokości 24 m.  

 w nim rzadkie i stare okazy drzew i zarośli, 
cy i inne. Drewniana studzienka  

skich. Według legendy jest to miejsce mocy. Każdy, kto 
ale pod trzema warunkami: życzenie może dotyczyć 

ążyć do jego spełnienia. 

ża?  

skiej w pierwszej połowie XIX wieku. Pierwotnie 
łowie lat 20-tych hr. Krystyn 

ców Korczewa do czasu wybudowania kościoła. 

 na nim plac zabaw dla dzieci, ławeczki 

ok. 1840 r. wykonane według projektu  


