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ZAMEK W KORZKWI
BADANIA HISTORYCZNE I IKONOGRAFICZNE, PROJEKT, ETAPY ODBUDOWY

WieÊ Korzkiew po∏o˝ona jest na pó∏noc od Kra-
kowa, na terenie otuliny Ojcowskiego Parku

Narodowego, w dolinie rzeczki Korzkiewki, która
tworzy malownicze zakola wÊród zalesionych wzgórz.
W Korzkwi strome stoki wzniesieƒ tworzà skalny
prze∏om. Od wschodu na skalistym cyplu góry zam-
kowej, którà z trzech stron op∏ywa rzeczka, znajduje
si´ odbudowany cz´Êciowo zamek rycerski. Po dru-
giej stronie doliny, na przeciwleg∏ym wzniesieniu,
oddalonym od zamku o ok. 200 m w linii prostej, 
stoi koÊció∏ parafialny p.w. Narodzenia Êw. Jana

Chrzciciela. W usytuowaniu obu obiektów mo˝na
dopatrywaç si´ Êwiadomego dà˝enia do stworzenia
kompozycji przestrzennej powiàzanej z krajobrazem.

Zabudowa wsi na dnie doliny sk∏ada si´ z kilku
zwartych zespo∏ów, m.in. „podzamcza” na pó∏nocy
od zamku. Zachowane do 1998 r. pozosta∏oÊci zamku
pochodzi∏y z czasów jego generalnej przebudowy na
poczàtku XVII w. W XIX w. u podnó˝a zamku
wzniesiono, nie istniejàcy dziÊ dwór oraz zabudowa-
nia folwarczne (obecnie dzier˝awione przez harce-
rzy) i za∏o˝ono park angielski.
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1. Korzkiew, zamek i koÊció∏. Widok lotniczy. Fot. S. Markowski, 1999 r.

1. Korzkiew, castle and church. Aerial view. Photo:  S. Markowski, 1999.



Zamek (298 m n.p.m.) i Êwiàtynia (311 m n.p.m.),
w otoczeniu prawie niezmienionym wspó∏czesnà
dzia∏alnoÊcià cz∏owieka, stanowià – podobnie jak 
w XVII w. – dominant´ architektoniczno-krajobra-
zowà wsi i du˝ego odcinka doliny. Nad zamkiem gó-
ruje Êwiàtynia usytuowana na cyplu wzgórza uj´tego
zakolem Korzkiewki. Wznosi si´ 13 m nad zamkiem,
35 m ponad lustrem wody i 30 m ponad drogà,
dawnym traktem handlowym. 

Korzkiew to pierwotnie nazwa góry, na co wska-
zuje zapis z 1352 r. (mons Korzkyew), przeniesiona
póêniej na powsta∏à ko∏o niej osad´ (sub castrum
Korzkwa)1. Zgodnie z onomastykà korzkwià nazywa-
no pradawnà ∏y˝k´, a kszta∏t wzgórza w dolinie Korz-
kiewki prawdopodobnie kojarzy∏ si´ z formà tego
przedmiotu2. Do koƒca XVIII w. miejscowoÊç ta znaj-
dowa∏a si´ w województwie i powiecie ziemskim kra-
kowskim, po III rozbiorze Polski – w latach 1795-1807
– w Cesarstwie Austriackim, nast´pnie w Ksi´stwie
Warszawskim, a po 1815 r. w Królestwie Polskim.

Dotychczasowe badania
– êród∏a pisane
Z dobrami korzkiewskimi zwiàzane by∏y znakomite
rody ma∏opolskie, m.in.: Syrokomlów, póêniej wyst´-
pujàcych jako Korzekwiccy, nast´pnie ¸ugowskich,
Jordanów, Wesslów i Wodzickich. W latach 1847-
1879 Korzkiew stanowi∏a w∏asnoÊç Józefa Sedel-
majera; w XIX w. nale˝a∏a kolejno do Jeziemiƒskich,
Wieliczków i Badenich3, a w XX w. do Marii Giu-
stiniani i Karola Guziƒskiego.

Pierwszà informacj´ o zamku zawdzi´czamy
Klementynie z Taƒskich Hoffmanowej, która prze-
bywa∏a w nim w 1827 r. Kolejnà stanowi felieton 
zamieszczony w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1860 r.
O zamku pisali nast´pnie W∏adys∏aw Sobieszczaƒ-
ski i Adolf Dygasiƒski, wzmiankowano o nim tak˝e
w „S∏owniku Geograficznym Królestwa Polskiego”.
Materia∏y poÊwi´cone Korzkwi publikowa∏a Ewelina
Sukertowa4. Zamek i koÊció∏ w Korzkwi wymieniano
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2. Widok koÊcio∏a i zamku w 1805 r.: Gorskwia, Dan 14 Iulii 1805 De Usener ad naturam. Rysunek sepià autorstwa Filipa Usenera, Muzeum
Narodowe w Kielcach. Fot. pracownia fotograficzna muzeum.
2. View of church and castle in 1805: Gorskwia, Dan 14 Julii 1805 De Usener ad naturam.  Sepia drawing by Filip Usener, National Museum
in Kielce. Photo: Museum photographic studio.
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3. Widok koÊcio∏a i zam-
ku po 1805 r. Widok
Gorzkwi patrzàc od przy-
jazdu do dworu J.W. 
Wodzickiey... Akwarela
Józefa Peszki, Biblioteka
Zak∏adu Narodowego im.
Ossoliƒskich we Wroc∏a-
wiu. Fot. pracownia foto-
graficzna biblioteki.

3. View of church and
castle after 1805: View of
Gorzkiew from the Ap-
proach to the Manor of
Lady Wodzicka... Water
colour by Józef Peszko,
Library of the Ossoliƒski
National Institute in
Wroc∏aw. Photo: Library
photographic studio.

4. Widok zamku w 1830 r. Rysunek sepià autorstwa Józefa
Dembowskiego, orygina∏ w Muzeum Okr´gowym w Rzeszo-
wie. Fot. autor za zgodà muzeum.

4. View of castle in 1830. Sepia drawing by Józef Dembowski,
original in the Regional Museum in Rzeszów. Photo: author,
with the consent of the Museum.

w przewodnikach po dolinie ojcowskiej ju˝ od
pocz. XX w.5, podobnie w przewodnikach po
Krakowie i okolicy, a zameczek zwano dworem
obronnym6. KoÊció∏ korzkiewski opisa∏ Jan Wi-
Êniewski w monografii zabytków w dekanacie
olkuskim7. Na zainteresowanie zamkiem wska-
zujà te˝ opracowania m.in.: Stanis∏awa Tomko-
wicza, Janusza Bogdanowskiego i Waldemara
Niewaldy, w których znalaz∏y si´ wzmianki tak-
˝e o koÊciele parafialnym. Autorzy nie podj´li
jednak próby omówienia obu budowli ∏àcznie8.
Opracowania monograficzne architektury pol-
skiej autorstwa Jana Zachwatowicza oraz Ada-
ma Mi∏ob´dzkiego nie wspominajà o zabytkach
korzkiewskich. W pracy poÊwi´conej zabytkom
na trasach turystycznych województwa krakow-
skiego, a tak˝e w popularnym „Przewodniku po
Polsce” podkreÊlono jednak atrakcyjnoÊç tury-
stycznà zamku i bogatego, barokowego wypo-
sa˝enia wn´trza koÊcio∏a9. Opis Êwiàtyni oraz jej
wyposa˝enia znalaz∏ si´ w „Katalogu Zabytków
Sztuki”10. W „Spisie zabytków architektury” 
w Polsce zamek zakwalifikowano do I, a koÊció∏
do II grupy zabytków. 
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5. Widok zamku od po∏udnia, Widok lotniczy. Fot. S. Markowski, 1999 r.

5. View of castle from the south – bird’s eye view. Photo: S. Markowski, 1999. 

Historyczne informacje o zamku i Êwiàtyni zre-
lacjonowa∏ Pawe∏ Sczaniecki w popularnym eseju po-
Êwi´conym w∏aÊcicielom zamku w Korzkwi, w któ-
rym okreÊli∏ zamek i koÊció∏ jako „równolatki”; po-
∏àczone nie tylko sàsiedztwem, ale i wspólnymi dzie-
jami11. Autor niniejszego artyku∏u jako pierwszy omó-
wi∏ wzajemne relacje przestrzenne oraz obronne zam-
ku i koÊcio∏a parafialnego, przedstawi∏ te˝ analiz´
koÊcio∏a w pracy recenzowanej przez prof. dr. Ed-
munda Ma∏achowicza12. Nast´pnie rozszerzy∏ jà o za-
gadnienia konserwatorskie  oraz zwiàzane z mo˝liwà
adaptacjà Êwiàtyni do ograniczonego ruchu turystycz-
nego13. Obecnie przedstawia problematyk´ zwiàzanà
z odbudowà zamku.

Zamek i koÊció∏ w ikonografii
W Muzeum Narodowym w Kielcach znajduje si´ naj-
starszy znany widok koÊcio∏a i zamku wykonany
w lipcu 1805 r. przez Filipa Usenera (1773-1867)14

jako karta „sztambucha” liczàcego kilkadziesiàt wi-
doków, które przedstawiajà g∏ównie zamki15. Zamek
by∏ wówczas jeszcze w doÊç dobrym stanie, nakryty
w ca∏oÊci niskim, dwuspadowym dachem, a mur
obwodowy – jak si´ wydaje – otacza∏ go na ca∏ej
d∏ugoÊci. Niewielki budynek bramny nakrywa∏ dach
pulpitowy. 

Zbiory Ossolineum we Wroc∏awiu zawierajà dwa
akwarelowe widoki zamku i koÊcio∏a autorstwa Jó-
zefa Peszki (1767-1831)16, prawdopodobnie z 1 çw.
XIX w. (z dawnej kolekcji Pawlikowskich z Medyki)17:
Na jednym z nich przedstawiono postaci w strojach
regionalnych na tle zamku. Dobrze zachowane zabu-
dowania by∏y zadaszone niskimi, dwuspadowymi da-
chami, a do budynku bramy wejÊciowej, nakrytej
daszkiem pulpitowym, prowadzi∏ podjazd z balustra-
dà. Droga wiod∏a g∏´bokà, terenowà koleinà, na pierw-
szym planie widoczny jest malowniczy, drewniany
mostek na Korzkiewce. Na akwareli przedstawiajàcej
zamek od po∏udnia najwyraêniej pokazano pi´trowy
budynek bramny z nieproporcjonalnie du˝à bramà
wjazdowà. Warto dodaç, ˝e w Bibliotece Zak∏adu Na-
rodowego im. Ossoliƒskich we Wroc∏awiu znalaz∏o
si´ po wojnie archiwum Wodzickich, zawierajàce
m.in. dokumenty dotyczàce Korzkwi (1776-1847)18.

Franciszek Kostrzewski (1826-1911), rysownik
znany z podró˝y po kraju opublikowa∏ w „Tygodni-
ku Ilustrowanym” w 1860 r. widok zamku od pó∏-
nocnego-wschodu o cechach inwentaryzatorskich
(uproszczony rysunek i ograniczona iloÊç szczegó-
∏ów)19. Przedstawia on bram´ wjazdowà, mur obron-
ny, cz´Êciowo zniszczony od wschodu i zamek z okna-
mi zamurowanymi, w których pozostawiono nie-
wielkie szczeliny.
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6. Korzkiewski Park Kulturowy. Koncepcja
zagospodarowania wg W. Niewalda, Kraków
2000 r.: 1. Góra zamkowa, 2. KoÊció∏ parafial-
ny, 3. Rekonstruowany dwór, 4. Rekonstruowa-
ne budynki: karczma, browar, 5. Zespó∏ parko-
wo-dworski, 6. Dawne stawy, obecnie parkingi.

6. The Korzkiew Cultural Park. Conception of
development acc. to W. Niewald, Cracow 2000.
1. Castle Hill, 2. Parish church, 3. Reconstruct-
ed manor house, 4. Reconstructed buildings:
tavern, brewery, 5. Park-manorial complex, 
6. Former ponds, today: parking lots.

W zbiorach Muzeum Okr´gowego w Rzeszowie
autor odnalaz∏ dwa przedstawienia zamku malowane
sepià na papierze – kartki ze sztambucha, pochodzàce
z lat 30. XIX w., podpisane na odwrocie przez Józefa
Dembowskiego (1781-1834), ucznia Zygmunta Vogla.
Jedno z nich przedstawia zamek widziany od zacho-
du, trzykondygnacyjny, usytuowany na fantastycznie
wyniesionym ponad dolinà wzniesieniu. Sama bry∏a

ukazana jest doÊç wiernie i sk∏ada si´ z g∏ównego
korpusu, wie˝y i budynku bramnego. Na pierwszym
planie widoczny jest dach dworu. Drugi rysunek stano-
wi zbli˝enie samego zamku, z interesujàcym zazna-
czeniem strzelnic pod okapem dachu. Z 1828 r. pocho-
dzi mapa dóbr korzkiewskich, na której zaznaczono
usytuowanie zamku, koÊcio∏a, m∏yna (w górnym biegu
Korzkiewki), browaru (z chmielnikiem) i karczmy.
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Waldemar Niewalda we wspomnianej pracy20 po-
Êwi´conej zamkowi w Korzkwi zamieÊci∏ jego wi-
doczek z neogotyckà bramà wjazdowà, malowany
akwarelà. Budowla regularna w rzucie, dwukondy-
gnacyjna, przedstawiona zosta∏a na nim w sposób
uproszczony i z wieloma b∏´dami. Sugeruje, ˝e autor
o trudnym do odczytania nazwisku wykona∏ uj´cie
podobne do rysunku Kostrzewskiego. Pracà pozba-
wionà wartoÊci ikonograficznej jest rekonstrukcja
zamku w Korzkwi wykonana przez Jana Gumow-
skiego ok. 1935 r.21 Za wiarygodne uznaç nale˝y
przekazy Usenera, Peszki i Kostrzewskiego, a przede
wszystkim pomiary architektoniczne z lat 20. XX w.
i ocala∏e, stosunkowo liczne fotografie. 

Historia zamku
Jan z Syrokomli (dzisiaj Janowiec nad Wis∏à), pods´-
dek krakowski, by∏ protoplastà rodu w∏aÊcicieli dóbr
ziemskich w Korzkwi w po∏. XIV w. Po wzniesieniu
obronnej rezydencji zwa∏ si´ te˝ Janem z Korzkwi, 
a jego synowie u˝ywali pod Grunwaldem nazwiska
Korzekwickich22. Korzkiew stanowi∏a w∏asnoÊç rodu
Korzekwickich do 1486 r.23 Jan z Syrokomli by∏ ini-
cjatorem budowy i fundatorem obronnego zamku na

Korzkwi, a jego syn Jan Zaklika prawdopodobnie
wzniós∏ nieopodal drewniany, prywatny koÊció∏, co
poÊwiadcza∏y póêniejsze prawa patronatu strze˝one
w rodzinie fundatora24. Tego te˝ czasu mo˝e si´gaç
zachowany gotycki relikwiarz z Korzkwi25. 

Poni˝ej zamku powsta∏ folwark. Od XVI w. dzia-
∏a∏ zespó∏ przemys∏owy, na który sk∏ada∏y si´: m∏yny,
papiernia, browar, m∏yn, Êlusarnia, szabelnia, od
1760 r. tak˝e prochownia, a przy trakcie – karczma26.
W∏aÊcicielem zamku i dóbr korzkiewskich w XVI w.
by∏ dworzanin królewski Aleksander ¸ugowski (1589
-1651), cz∏owiek doskonale jak na owe czasy wyksz-
ta∏cony, odbywajàcy wiele podró˝y zagranicznych27.
Nale˝a∏o do niego 13 wsi w województwie krakow-
skim, co stanowi∏o o znacznej zamo˝noÊci, a od 1639 r.
dzier˝awi∏ niegrodowe starostwo lelowskie (zamek 
w Lelowie istnia∏ do XVIII w.). ¸ugowski dba∏ o pres-
ti˝ rodu. Ufundowa∏ murowany koÊció∏, prowadzi∏
tak˝e prace przy przebudowie i upi´kszeniu zamku 
w Korzkwi, który pe∏ni∏ funkcj´ rodowej siedziby. 

Zamek w Korzkwi powsta∏ na skalnym, pozba-
wionym zieleni cyplu nad dolinà rzeczki ze wzgl´-
dów obronnych i prawdopodobnie tak˝e estetycz-
nych. Takie usytuowanie powodowa∏o bowiem, ˝e
zamek z czasem wzbogacony sgraffitami i polichro-
miami na fasadzie by∏ z daleka widoczny dla goÊci
odwiedzajàcych w∏aÊciciela. Dopiero po opuszczeniu
zamku, od 2. çw. XIX w., wzgórze stopniowo zara-
sta∏o samosiejkami (graby, wiàzy). Wokó∏ koÊcio∏a
rosnà zasadzone wówczas wspania∏e lipy.

Oko∏o 1806 r. wzniesiono pod zamkiem drew-
niano-murowany dwór, parterowy, dziewi´cioosiowy,
nakryty ∏amanym dachem, z wysuni´tym trójkàtnym
przyczó∏kiem na osi, wspartym na czterech kolum-
nach. W 1820 r. Eleonora Wodzicka za∏o˝y∏a w do-
linie park angielski, z fragmentarycznie zachowa-
nym do naszych czasów starodrzewem: jesionami, li-
pami, grabami i mi∏orz´bem japoƒskim oraz Êladami
w ukszta∏towaniu terenu. Inicjatorem przedsi´wzi´-
cia by∏ jej kuzyn Stanis∏aw Wodzicki, propagator
parków i ogrodów, któremu zawdzi´czamy krakow-
skie Planty. Naturalnà kontynuacjà za∏o˝enia by∏ las
liÊciasty porastajàcy cypel wzgórza zamkowego 
w kierunku po∏udniowo-wschodnim. 

W okresie mi´dzywojennym, na zachód od drew-
nianego dworu, za∏o˝ono tzw. zielony pokój, wy-
dzielony drzewami prostokàt z rosnàcym poÊrodku
d´bem, a na po∏udnie od dworu usytuowano rozleg∏y
staw o kszta∏cie „nerki”. Dolina z parkiem ogrodzona
by∏a ceglanym murem wysokim na ok. 2,5 m, który 
w latach 30. XX w. znios∏a powódê. 

Plany zagospodarowania doliny
Obecny w∏aÊciciel dóbr korzkiewskich, Jerzy Doni-
mirski, potomek Wodzickich, wkrótce po zakupie 
w 1995 r. terenów dawnego parku, a w 1997 r. same-
go zameczku od bratanicy Barbary Piaseckiej-John-
son, planowa∏ jego rewaloryzacj´: stopniowo scala∏ 

7. Brama wschodnia i po∏udniowo-wschodni odcinek murów po
odbudowie; widok na ganki stra˝y i dziedziniec przygotowany do
wylania p∏yty. Fot. autor, 2002 r.

7. Eastern bastion and south-eastern section of the defence walls
after reconstruction; view of guard porches and the courtyard 
prepared for pavement slabs. Photo: author, 2002.
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8. Castle courtyard with reinforcement prepared for the concrete
slab; from the left – rebuilt southern section of the defence walls,
the western bastion in the course of reconstruction, on the right –
the castle wall. Photo: author, 2002.

8. Dziedziniec zamku ze zbrojeniem przygotowanym do wylania
p∏yty; od lewej – odbudowany po∏udniowy odcinek muru obron-
nego, baszta zachodnia w trakcie odbudowy, na prawo Êciana zam-
ku. Fot. autor, 2002 r.

tereny, dokupi∏ stoki doliny (obecnie ca∏oÊç obejmu-
je 6 ha). Zaanga˝owa∏ jako konsultanta prof. dr. Janu-
sza Bogdanowskiego, który zasugerowa∏ za∏o˝enie 
i ekspozycj´ ogrodu ozdobnego i u˝ytkowego na sto-
kach po∏udniowych, a tak˝e wzbogacenie przysz∏ych
alejek w parku akcentami architektonicznymi. 

W 2000 r. arch. Waldemar Niewalda na zlecenie
w∏aÊciciela zamku wykona∏ studium krajobrazowe
doliny Korzkiewki, w którym po dokonaniu walory-
zacji zasobów przyrodniczo-kulturowych wyznaczy∏
strefy ochronne29. Opracowanie obj´∏o liczàcy ok. 5 km
odcinek doliny od jego po∏àczenia na po∏udniu z do-
linà Pràdnika a˝ po drog´ z Cianowic do Smardzo-
wic, w granicach administracyjnych obu tych wsi 
(od cypla w Korzkwi po cypel w Smardzowicach).
Wydzielono jedenaÊcie jednostek architektoniczno-
krajobrazowych ró˝niàcych si´ klimatem wn´trz –

sekwencji, na które sk∏adajà si´: forma ukszta∏towa-
nia terenu, pokrycie oraz uwarunkowania histo-
ryczne, szczególnie istotne w za∏o˝eniach przestrzen-
nych dolnej cz´Êci dolin, w której znajdujà si´
zamek, park, wieÊ Korzkiew, koÊció∏ i cmentarz. 
W zakres opracowania wesz∏y obszary wierzchowin
po obu stronach doliny, które pozostajà w zasi´gu
widocznoÊci z jej wn´trza. Strefy ochronne obj´∏y:
rezerwat kulturowy, stref´ parkowà i stref´ ochrony
konserwatorskiej, która dotyczy terenów zbudowa-
nych na wierzchowinie. Strefa ostatnia nie by∏a
obiektem studiów.

Stwierdzono, ˝e wysokie walory przyrodnicze 
i zabytkowe wn´trza doliny i jej bezpoÊredniej otu-
liny predestynujà dolin´ Korzkiewki do miana parku
kulturowego. Obecnie jest ona s∏abo dost´pna (brak
Êcie˝ek turystycznych), zw∏aszcza w jej Êrodkowym,
bardzo atrakcyjnym odcinku. Wprowadzenie syste-
mu Êcie˝ek turystycznych na dnie doliny i okr´˝nych
na jej stokach mog∏oby roz∏adowaç ruch turystyczny,
skoncentrowany obecnie wy∏àcznie w parku korz-
kiewskim. W projekcie przewidziano miejsca pos-
tojowe dla samochodów na obrze˝ach doliny – 
w Nowej Wsi u jej wylotu, przy drodze do Przy-
bys∏awic i na pó∏nocnym kraƒcu doliny przy drodze 
z Cianowic do Smardzowic. By∏ te˝ pomys∏ od-
tworzenia stawów po wschodniej stronie zamku. Ich
Êlady widoczne sà w terenie. Projekt ten zarzucono, 
a gmina – w∏aÊciciel tego terenu – usytuowa∏a w tym
miejscu prowizoryczne parkingi. Dobrze si´ sta∏o 
z uwagi na to, ˝e nape∏nienie wodà du˝ych stawów
zmieni∏oby mikroklimat w wàskiej dolinie na nieko-
rzyÊç, pot´gujàc wilgotnoÊç powietrza. 

Konsekwencjà wprowadzenia stref ochronnych
jest zakaz wznoszenia nowych budowli, dozwolo-
ne sà jedynie korekty w ju˝ istniejàcych obiektach 
architektonicznych. Nastàpi∏a tak˝e generalna po-
prawa warunków sanitarnych w dolinie, spowo-
dowana zakazem wylewania nieczystoÊci do potoku,
zasypywania jarów Êmieciami oraz oczyszczeniem
êródliska Korzkiewki i udost´pnieniem êród∏a na
kraw´dzi stoku, po∏o˝onego po zachodniej stro-
nie wsi.

W Êlad za opracowanym projektem zagospoda-
rowania otoczenia zamku i koÊcio∏a powinny pójÊç 
w przysz∏oÊci projekty szczegó∏owe dotyczàce samej
wsi Korzkiew i innych wn´trz doliny, okreÊlajàce pre-
cyzyjnie zakres rekultywacji stoków wzniesieƒ, form
ma∏ej architektury np. ogrodzenia, mostki, tablice
informacyjne, korekty plastyczne w obiektach o b∏´-
dach w architekturze. Próbà takiego przedsi´wzi´cia
by∏o opracowanie w 2001 r. koncepcyjnego projek-
tu zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi
Korzkiewskiej, który wprowadza∏ nowà zabudow´ 
w rejon Pràdnika Korzkiewskiego u wylotu dolin
Pràdnika i Korzkiewki30. Opracowanie, studium
autorstwa Niewaldy, winno staç si´ podstawà dla
planu szczegó∏owego zagospodarowania gmin
Zielonki i Ska∏a.
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10. Rzuty zamku w Korzkwi: poziom dziedziƒca (a), 1 pi´tra (b),
poddasza (c); projekt odbudowy. Oprac. zespó∏ architektów pod
kierunkiem J. Wrzaka, 2002 r.

10. Views of Korzkiew Castle: levels of courtyard (a), first floor
(b), attic (c); reconstruction project. Prepared by a team headed by
J. Wrzak, 2002.

W zagospodarowaniu doliny widoczne jest
dà˝enie do stworzenia wielu miejsc atrakcyjnych
krajobrazowo, nie tylko wokó∏ samego zamku, ale
tak˝e wytyczenie urozmaiconych szlaków rowe-
rowych i Êcie˝ek pieszych wokó∏ doliny Korz-
kiewki, wzbogaconych o zaaran˝owane punkty
do zwiedzania (skansen) lub odpoczynku (altany).

Prace na zamku
Prace badawcze w samym zamku rozpocz´∏y si´ 
w 1967 r. z inicjatywy Komitetu dla Badaƒ i Za-
bezpieczenia Zamku przy korzkiewskim oddziale
PTTK31. Prowadzone by∏y do 1972 r. pod kierun-
kiem prof. dr. Jerzego Ma∏eckiego i patronatem 
dr Hanny Pieƒkowskiej, Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Doprowadzi∏y do odgruzowa-
nia budowli i zabezpieczenia ruiny (1968-1969), 
a tak˝e dokonania kompleksowych badaƒ histo-
rycznych, architektonicznych i archeologicznych
(1969-1971). 

Pe∏nà inwentaryzacj´ architektoniczno-po-
miarowà zamku wykona∏ wówczas zespó∏ pod
kierunkiem arch. Waldemara Niewaldy, a konsul-
tantem ca∏oÊci prac by∏ prof. dr hab. Janusz Bog-
danowski32. Zamkiem i parkiem opiekowali si´
harcerze, którzy mieli swojà baz´ w dawnych za-
budowaniach podworskich. Sala Rycerska korz-
kiewskiego zamku na parterze oraz obszerne, skle-
pione, wykute w skale pomieszczenie w piwnicy,
po∏o˝one poni˝ej tej sali, s∏u˝y∏y harcerzom do
ich dzia∏alnoÊci programowej oraz jako kawiaren-
ka. Zgodnie z projektem koncepcyjnym W. Nie-
waldy, zamek mia∏ pe∏niç funkcj´ oÊrodka turys-
tyczno-wypoczynkowego, w którym zamierzano
umieÊciç muzeum, hotel, restauracj´, kawiarni´ 
i sal´ widowiskowà. Zakoƒczenie prac planowano
na 1973 r. Jednak konserwator wycofa∏ zgod´ na
ca∏kowità odbudow´ zamku – podjà∏ decyzj´ o po-
zostawieniu go w trwa∏ej ruinie. Zgod´ na odbudo-
w´ murów obronnych i baszt na podstawie projek-
tu Niewaldy wydano ponownie dopiero w 1998 r.

W tym czasie ruiny, niezabezpieczone prawi-
d∏owo z braku Êrodków, ulega∏y dewastacji.

Przeprowadzona analiza architektoniczna bu-
dowli wykaza∏a, ˝e zamek nie jest za∏o˝eniem
jednorodnym, poszczególne jego cz´Êci pocho-
dzà z ró˝nych epok i sà wyrazem potrzeb kolej-
nych w∏aÊcicieli. Zachowany nielicznie detal ar-
chitektoniczny i rozwarstwienie chronologiczne
wàtków murowanych umo˝liwi∏y wyodr´bnienie i
datowanie czterech zasadniczych faz budowy.
I faza – Êredniowieczna, 2. po∏. XIV w. Pierwszy
zamek zbudowany przez Jana z Syrokomli w
1352 r. z∏o˝ony by∏ z czworobocznej, kamiennej
wie˝y mieszkalnej, skrzyd∏a po∏udniowego, fron-
towego i poligonalnego muru obronnego dosto-
sowanego ÊciÊle do kszta∏tu wzgórza, dziÊ za-
chowanego fragmentarycznie. Wie˝a, opatrzona

a
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Zamek, w stosunku do stanu prezentowanego
przed I wojnà Êwiatowà, zachowa∏ do naszych cza-
sów wi´kszoÊç substancji zabytkowej, na którà sk∏a-
dajà si´: trzykondygnacyjny korpus g∏ówny, cz´Êcio-
wo podpiwniczony; niemal pe∏ny obwód murów
obronnych z przerwà w naro˝niku wschodnim; par-
terowy budynek bramy i pi´trowy wie˝y od zachodu;
sklepienia piwnic i izby na parterze; Êlady poziomów
u˝ytkowych; gniazda belek stropowych; nieliczny
detal architektoniczny. Przetrwa∏y te˝ pomiary archi-
tektoniczne.

Mury o gruboÊci od 1,5 do 2,4 m wzniesiono 
z miejscowego, ∏amanego kamienia, z cz´Êciowym
wykorzystaniem cegie∏ w Êcianach wewnàtrz i z zew-
nàtrz tynkowanych. Na parterze i pi´trze zachowa∏y
si´ po trzy obszerne sale oraz klatka schodowa od
wschodu prowadzàca od piwnic po strych. Na parterze
zamku przetrwa∏ portal o silnie wysuni´tym gzymsie.
Fryz i w´gary portalu ozdobiono kanelurami, wolimi
oczkami i pere∏kowaniem. W 1997 r. u miejscowego
rolnika odnaleziono ˝elazne, XVI-wieczne drzwi por-
talu. Portal prowadzi do sklepionego pomieszczenia,
w którym pozosta∏y Êlady po kominku, wykonanym
zapewne w stiuku, o ornamentowej dekoracji. Jego
pozosta∏oÊci widzia∏ w 1912 r. Tomkowicz33. Drugi
portal wejÊciowy do zamku, o identycznym profilu,
jest pozbawiony fryzu, wykonanego jakoby z marmu-
ru34. Zamkni´ty jest trójkàtnym przyczó∏kiem z czte-
ropolowym kartuszem, uj´tym mi´sistymi wolutami.
Zachowana kamieniarka odrzwi wykonana jest z pias-
kowca. Trzeci, niezachowany portal znany jedynie 
z fotografii zamieszczonej w pracy Tomkowicza,
usytuowany by∏ na parterze zamku w pomieszcze-
niu pó∏nocnym, na Êcianie zachodniej. Po jego lewej
stronie znajdowa∏o si´ owalne okno, uj´te kamien-
nym obramieniem, o podobnym profilu. Na pi´trze,
nad sklepionà komnatà na zachodniej Êcianie, jeszcze
w 1912 r. by∏ kominek z wapienia piƒczowskiego 
o manierystycznych cechach. Byç mo˝e mieÊci∏a si´
tu wzmiankowana w archiwaliach prywatna kaplica35. 

Renesansowa kamieniarka pochodzi z bardzo do-
brego krakowskiego warsztatu. Podstawowy materia∏
budowlany: kamieƒ, drewno, wapno czerpano na
miejscu; ceg∏´ zapewne dowo˝ono – stàd niewielkie
jej iloÊci w murach zamku. Jest to o tyle istotne, ˝e 
w wiekach XIV-XVI budownictwo w Polsce cierpia-
∏o na brak surowców, produkcja nie nadà˝a∏a za po-
trzebami, a transport z dalszych odleg∏oÊci by∏ utrud-
niony i kosztowny36.

Obronne cechy zamku i koÊcio∏a
Przy omawianiu architektury zamku i koÊcio∏a bar-
dzo wa˝ne wydaje si´ podkreÊlenie wzajemnej za-
le˝noÊci obronnej obu obiektów. Budow´ Êwiàtyni
ukoƒczono 3 lata po kl´sce pod Cecorà (1620 r.), któ-
ra wstrzàsn´∏a ca∏ym paƒstwem. Rzeczpospolita by∏a
bezbronna wobec przewagi wrogów. Sypano wów-
czas w poÊpiechu wa∏y wokó∏ Warszawy i Krakowa

wàskimi strzelnicami na broƒ r´cznà, by∏a budyn-
kiem pi´trowym, ca∏kowicie zbudowanym z kamie-
nia. Byç mo˝e istnia∏a jeszcze jedna kondygnacja
drewniana. Nieco póêniej wybudowano dwie baszty
przy po∏udniowym murze obronnym.
II faza – póênogotycka, z prze∏omu XV i XVI w.
Rozbudowa pierwotnego zamku nastàpi∏a w kierunku
pó∏nocno-wschodnim. Dobudowano wówczas skrzy-
d∏o w uk∏adzie podobnym do wspó∏czesnego.
III faza – renesansowa, z lat 80. XVI w. Zamek
zosta∏ gruntownie przebudowany przez Szymona 
i Stanis∏awa ¸ugowskich. Zburzono i wzniesiono na
nowo z ceg∏y pó∏nocnà i zachodnià Êcian´ skrzyd∏a
pó∏nocno-wschodniego, za∏o˝ono czterobiegowà klat-
k´ schodowà. Wzniesiono zaplecze kuchenne i gos-
podarcze od pó∏nocy i zachodu. Pomieszczenia na-
kryto sklepieniami kolebkowymi z ceg∏y lub drew-
nianymi stropami belkowymi, zachowanymi do lat
20. XX w. Przed wejÊciem do budynku wzniesiono
pi´trowà loggi´, która si´ nie zachowa∏a. Na Êcianach
pierwszego pi´tra, w cz´Êci podstropowej umieszczo-
no dekoracj´ malarskà w formie fryzu, zachowanà
szczàtkowo. Wymieniono kamieniark´ otworów wej-
Êciowych, okiennych i kominków. Wybudowano no-
wà bram´ wjazdowa z podjazdem.
IV faza – póênobarokowa, ok. 1720 r. Ówczesny
w∏aÊciciel zamku, Micha∏ Jordan, genera∏ i wojewo-
da brac∏awski, odnowi∏ i przebudowa∏ zamek. Prace
ograniczy∏y si´ do wykonania nowego wystroju
wn´trz: tynki, malowid∏a, uszate opaski, okiennice.
Wprowadzono tak˝e dekoracj´ sgraffitowà na fasa-
dzie zamku. Wybudowano obiekty gospodarcze w za-
chodnim naro˝niku dziedziƒca.

10. Projekt odbudowy zamku w Korzkwi; perspektywa. Oprac.
zespó∏ pod kierunkiem arch. J. Wrzaka, 2002 r. Rys. J. Lenda.

10. Project of the reconstruction of Korzkiew Castle, perspective.
Prepared by a team headed by architect J. Wrzak, 2002. Drawing:
J. Lenda.
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na wypadek najazdu tatarskiego lub tureckiego37. 
W Ma∏opolsce istnia∏o realne zagro˝enie wojnà do-
mowà, w latach 1606-1607 mia∏ miejsce rokosz Ze-
brzydowskiego. Niebezpieczeƒstwo zagra˝a∏o tak˝e
od strony Âlàska, gdzie trwa∏a wojna 30-letnia. Na
sejmie w Warszawie w 1620 r. uchwalono podatki na
potrzeby obrony pogranicza Êlàskiego, co argumento-
wano nast´pujàco: namno˝y∏o si´ w Ksi´stwie OÊ-
wiecimskim i Zatorskim zbójców i gwa∏towników 
tak wielu, ˝e nie tylko po drogach, ale i wsiach,
miasteczkach i dworach obywatele bezpieczeƒstwa
mieç nie mogà38. Do 1655 r. uchwalano na ten cel
podatki oÊmiokrotnie. 

Po∏udniowa cz´Êç Jury Krakowsko-Cz´stochow-
skiej, w której po∏o˝ona jest Korzkiew, by∏a obszarem
wa˝nym strategicznie. Przebiega∏ t´dy g∏ówny euro-
pejski trakt handlowy prowadzàcy z zachodu przez
Wroc∏aw, Kraków, Lwów do Bizancjum i Persji.
Rzàd obwarowaƒ rozmieszczonych wzd∏u˝ niego
obejmowa∏ na prze∏omie XIV i XV w. wa˝ne twier-
dze królewskie – Kraków i pauliƒskà Cz´stochow´ ,
S∏awków, Bia∏y KoÊció∏, Olkusz, ¸obzów oraz pry-
watne – Pieskowà Ska∏´ i Korzkiew.

Zamek w Korzkwi otoczony by∏ murem obron-
nym z wewn´trznym gankiem stra˝y i licznymi
strzelnicami. Z czasem wzbogacono go wysuni´tymi
przed mur obronny dwiema basztami: zachodnià 
(o 5 m) i wschodnià (o 6 m), ze strzelnicami, co po-
zwala∏o na nowoczesnà obron´ skrzyd∏owà – od stro-
ny p∏askowy˝u i bramy wjazdowej do zamku. W basz-
tach mog∏y staç nawet niewielkie dzia∏ka39. W przy-
padku obl´˝enia wysoko umieszczone okna ni˝szych
kondygnacji zamku oraz strzelnice fasady, na po-
destach klatki schodowej i na elewacji zachodniej,
mog∏y byç wykorzystane jako punkty, z których
mo˝na by∏o raziç napastników zarówno na zboczach
wzgórza, jak i na zamkowym dziedziƒcu. Rzàd
strzelnic dla r´cznej broni palnej w galerii podstry-
chowej korpusu zamkowego zachowa∏ si´ do XX w.
Skaliste wzniesienie i grube na ok. 2 m mury z miej-
scowego, ∏amanego wapienia sprawia∏y, ˝e zamek
by∏ trudny do zdobycia. Tego typu zamki broni∏y si´
skutecznie w kampanii lat 1655-1660.

Niekorzystna sytuacja, w jakiej znalaz∏a si´ wów-
czas Rzeczpospolita, mia∏a zapewne wp∏yw równie˝
na charakter, jaki nadany zosta∏ Êwiàtyni. Wzniesiono

11. Widok elewacji po∏udniowej z bramà. Projekt odbudowy zamku  oprac. zespó∏ pod kierunkiem arch. J. Wrzaka, 2002 r. Rys. J. Lenda.

11. View of southern elevation with gate. Project of the reconstruction of Korzkiew Castle prepared by a team headed by architect  J. Wrzak,
2002. Drawing: J. Lenda.
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jà z ciosowego, ∏amanego kamienia jako budowl´
obronnà, której zadaniem by∏o zapewnienie ochrony
miejscowej ludnoÊci. Stanowi∏a zwartà bry∏´ z nie-
wielkimi portalami, wykonanymi z du˝ych, kamien-
nych ciosów, s∏abo wysuni´tych przed lico Êcian.
Niedost´pnoÊç Êwiàtyni zapewnia∏y te˝ mury 
o gruboÊci od 1,2 m do 2 m (wie˝a), wysoko umiesz-
czone okna, a tak˝e strzelnice o Êrednicach 28-31 cm,
zachowane w skarbczyku, w wie˝y oraz w murach
wie˝yczki schodowej, dobudowanej do wie˝y ko-
Êcielnej. Najwa˝niejszà rol´ w systemie obrony Êwià-
tyni pe∏ni∏o 16 – obecnie zamurowanych – strzelnic
galerii podstrychowej Êwiàtyni.

Podobnie jak strzelnice w zamku, by∏y one sze-
roko rozglifione do wn´trza, przebite w rozstawie ok.
2 m w murach nawy i prezbiterium na ca∏ym ob-
wodzie40. Rozstaw strzelnic wskazuje, ˝e wszystkie
przeznaczono dla r´cznej broni palnej. Mury ze-
wn´trzne, ponad ods∏oni´tymi obecnie pachami skle-
pieƒ, obiega∏ drewniany pomost dla obroƒców na
odsadzce wysuni´tej na 16 cm, a poni˝ej strzelnic –
48 cm. Mur parapetowy nie os∏ania∏ strzelców na
zalecanà wysokoÊç ok. 1,8 m. Na galeri´ podstry-
chowà prowadzà z poziomu drugiej kondygnacji 
wie˝y kr´te schody. Ku zagra˝ajàcemu obroƒcom od
pó∏nocy grzbietowi wzgórza, a tak˝e w kierunku
po∏udniowej cz´Êci doliny z traktem i zamkiem na
przeciwleg∏ym wzgórzu skierowano zbli˝onà odpo-
wiednio liczb´ strzelnic.

Wed∏ug autora, prawdopodobna jest hipoteza o ist-
nieniu g∏´bokiej studni w wie˝y (obecnie zasypanej),
której szyb prawdopodobnie ∏àczy∏ si´ niegdyÊ z pod-
ziemnym chodnikiem, prowadzàcym z zamku do
koÊcio∏a41. Masywna wie˝a, niedost´pna z zewnàtrz42,
w przypadku obl´˝enia stawa∏a si´ niezale˝nym
dzie∏em obronnym. Charakterystyczne jest podkreÊ-
lenie obronnoÊci budowli w wizytacjach biskupich
jeszcze w 2. po∏. XVIII w.43 wyra˝ajàcej si´ w kon-
strukcji budowli, wyposa˝eniu jej w strzelnice oraz
otoczeniu koÊcio∏a drewnianà palisadà z XVII w.44 za-
bezpieczajàcà przed „lotnymi” oddzia∏ami Tatarów.
Podobna palisada mog∏a otaczaç zamek. 

W czasach I Rzeczypospolitej, gdy w∏adza cen-
tralna by∏a s∏aba, konieczne by∏o wznoszenie obwa-
rowanych siedzib. Oba dzie∏a architecturae militaris
tworzy∏y sprz´˝ony uk∏ad obronny, pozostajàcy w za-
si´gu doskona∏ej optycznej ∏àcznoÊci i w polu sku-
tecznego operowania kuszà, ∏ukiem oraz ogniem 
z palnej broni r´cznej, a tak˝e mniejszych dzia∏ek
(wi´ksze dzia∏a z uwagi na przestrzeƒ potrzebnà do
odrzutu po strzale45, nie mog∏y byç ustawione w nie-
wielkich obwarowaniach Korzkwi). 

Skuteczna donoÊnoÊç u˝ywanych w XVI i XVII w.
muszkietów i bardziej nowoczesnych flint si´ga∏a
240 m (60 pr´tów – 222 m)46. Znakomity XVII-wiecz-
ny holenderski teoretyk fortyfikacji A. Freytag uwa-
˝a∏, ˝e w odleg∏oÊci 60-70 pr´tów (222-333 m) od
nieprzyjaciela mo˝na ju˝ spokojnie wbiç ∏opat´ przy
kopaniu rowów 47. Niestety, nie dysponujemy danymi

12. Projekt odbudowy zamku: a) przekrój pó∏noc-po∏udnie; b) wi-
dok elewacji wschodniej; c) widok elewacji zachodniej. Oprac. ze-
spó∏ pod kierunkiem arch. J. Wrzaka, 2002 r. Rys. J. Lenda.

12. Project of  the reconstruction of Korzkiew Castle: a) north-south
cross-section; b) view of eastern elevation; c) view of western 
elevation. Prepared by a team headed by architect J. Wrzak, 2002.
Drawing: J. Lenda.
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êród∏owymi dotyczàcymi zaopatrzenia w broƒ obu bu-
dowli, poza przekazem o funkcjonowaniu w pobli˝u
zamku od 1760 r. prochowni i szabelni48, oraz o dwóch
˝elaznych moêdzierzach z uzbrojenia zamku49. 

Obroƒcy koÊcio∏a i zamku mogli kontrolowaç ruch
podró˝nych i wojsk na wa˝nej strategicznie drodze 
i obejmowaç ogniem obszernà dolin´, w której star-
cza∏o miejsca na za∏o˝enie sporych rozmiarów obozu
wojskowego, jak to mia∏o miejsce w 1587 r., kiedy pod
Korzkwià hetman Jan Zamoyski pobi∏ oddzia∏ Mak-
symiliana Habsburga, pretendenta do korony polskiej.

OczywiÊcie, ani niewielki zamek pozbawiony
wi´kszej powierzchni magazynowej, ani tym bardziej
koÊció∏, nie wytrzyma∏yby d∏u˝szego obl´˝enia, choç
ich korzystne po∏o˝enie powodowa∏o, ˝e nie by∏y
nara˝ane na bezpoÊredni ogieƒ artylerii. Rozrzut kul,
wed∏ug XVII-wiecznych teoretyków uzbrojenia, 
w przypadku odleg∏oÊci wi´kszych ni˝ 20 sà˝ni 
(30 m)50 by∏ tak du˝y (nawet do 70 m), ˝e uniemo-
˝liwia∏ trafienie niewielkiego zamku czy koÊcio∏a51.

Zespó∏ korzkiewski, przedmiot badaƒ autora od
1997 r., tworzy∏ spójny system obronny. Zamek wy-
wodzi si´ z grupy murowanych dworów obronnych,
stanowiàcych kontynuacj´ Êredniowiecznych wie˝
mieszkalnych, o prostym uk∏adzie przestrzennym,
ograniczonym do 2-3 pomieszczeƒ na ka˝dej kon-
dygnacji. S∏u˝y∏y one w zasadzie wy∏àcznie jako
mieszkanie rodzinie w∏aÊciciela, a w razie zagro˝enia
by∏y bastionem obrony. Pomieszczenia dla s∏u˝by,
∏aênie, sk∏ady, kuchnie lokowano zazwyczaj w drew-
nianych budynkach poza zamkiem. Ca∏oÊç mog∏a byç
dodatkowo otoczona palisadà ze strzelnicami. Na Ju-
rze zachowa∏y si´ przyk∏ady wie˝ obronnych w zam-
kach w Ojcowie i na Wawelu. 

Choç system obronny Korzkwi uwa˝any by∏ za
przestarza∏y ju˝ w XVI i XVII w., doÊwiadczenia
walk prowadzonych w XVII stuleciu pozwalajà sà-
dziç, ˝e móg∏ byç on skuteczny. Przyk∏adem bogata
historia wojenna zamku w pobliskiej Lanckoronie,
który w 1660 r. sk∏ada∏ si´ m.in. z trzech drewnia-
nych wie˝, jednej murowanej i otoczony by∏ par-
kanem52; czy przygranicznego zamku starostwa nie-
grodowego w Krzepicach53. Obronne dwory wie˝owe
wzniesiono w XVI w. m.in. w: Wieruszycach, Rze-
mieniu54, Je˝owie55, Szymbarku56. 

Odr´bne umocnienia koÊcio∏a i zamku, wyst´-
pujàce w Korzkwi, Olesku, WiÊniczu, wymuszone
zosta∏y przede wszystkim ukszta∏towaniem terenu 
i wczeÊniej powsta∏ymi za∏o˝eniami zamkowymi,
czego korzystnymi konsekwencjami by∏y wyd∏u˝enie
linii obrony w razie napaÊci oraz panowanie nad
szlakami handlowymi.

Projekty odbudowy zamku 
W∏aÊciciel obiektu, Jerzy Donimirski, w po∏. lat 90.
ubieg∏ego wieku poczà∏ ubiegaç si´ o uzyskanie ze-
zwolenia na prace rekonstrukcyjne zamku, rewalory-
zacj´ parku, a tak˝e odbudow´ dworu u podnó˝a

zamku, rozebranego po wojnie. Równolegle podj´te
zosta∏y prace archeologiczne, a malownicze ruiny
zamku zabezpieczono przed wp∏ywem opadów atmo-
sferycznych i dalszà dewastacjà. Do opracowania kon-
cepcji odbudowy zamku, który w pierwotnym za-
myÊle mia∏ staç si´ bazà wypadowà do Ojcowskiego
Parku Narodowego, zosta∏ zaanga˝owany zespó∏ naj-
wy˝szej klasy fachowców. Opiek´ naukowà nad pro-
jektem sprawowa∏, nie˝yjàcy ju˝, prof. dr hab. in˝.
arch. Janusz Bogdanowski z Politechniki Krakow-
skiej. Autorem wytycznych do projektu by∏ mgr in˝.
arch. Waldemar Niewalda. Do wspó∏dzia∏ania pozys-
kano ponadto: znakomitego konstruktora i statyka
miejskiego dr. in˝. Stanis∏awa Karczmarczyka z Poli-
techniki Krakowskiej i architektów – Piotra Szlezyn-
gera oraz Bo˝en´ i Jacka Lendów. 

Waldemar Niewalda w publikacji z 1998 r.57

przedstawi∏ szczegó∏owe zalecenia konserwatorskie
dla projektu odbudowy zamku w wersji, która naz-
waç by mo˝na purystycznà: bry∏a zamku ograniczona
do dwóch kondygnacji i trzeciej na poddaszu ÊciÊle
nawiàzywa∏a do kszta∏tu znanego z przekazów histo-
rycznych. Autor dopuszcza∏ rekonstrukcje tylko wów-
czas, gdy mia∏y spe∏niaç funkcje konstrukcyjnych
st´˝eƒ (stropy, Êciany wewn´trzne, dachy). Odcinek
brakujàcego muru obronnego od wschodu mia∏ byç
uzupe∏niony w identycznej technice, a oryginalne
wàtki wyraênie odró˝niaç si´ od nowo wprowad-
zonych. Niewalda planowa∏ odbudow´ ganku stra˝y
(od zrekonstruowanej loggi na fasadzie do budynku
bramy) oraz podjazdu w formie ˝elbetowej k∏adki
nad suchà fosà. Zak∏ada∏ podwy˝szenie murów pod-
dasza zamku o 50 cm i oÊwietlenie przestrzeni
wn´trza lukarnami w dachu. Linia korony murów
obronnych na odcinku zachodnim zachowaç mia∏a
przebieg mi´kki i nieregularny.

Zespó∏ specjalistów opracowa∏ koncepcj´ oraz
projekty odbudowy zamku i jego otoczenia, które
by∏y podstawà formalnego wystàpienia o zezwolenie
na prace rekonstrukcyjne. Znaczàcà rol´, szczególnie
w kwestii zagospodarowaniu funkcjonalnego obiek-
tów, mia∏y propozycje i sugestie inwestora – w∏aÊci-
ciela. Zagadnieniu temu poÊwi´cono wiele uwagi,
dlatego ˝e zamek – w zamyÊle inwestora – ma spe∏-
niaç trzy podstawowe funkcje: ekspozycyjnà (wy-
stawa obrazujàca histori´ zamku), komercyjnà (hotel
wysokiej kategorii o 23 pokojach, z salà konferen-
cyjnà i restauracjà) oraz mieszkalnà58. 

Wiele interesujàcych pomys∏ów zasugerowa∏ prof.
Bogdanowski, m.in. po∏o˝enie ∏amanego dachu na bu-
dynku g∏ównym, co stanowi∏oby kontynuacj´ miej-
scowej tradycji; ukrycie nowego wjazdu w formie
zrujnowanej dobudówki; przyj´cie za∏o˝enia, ˝e na-
ro˝na, wschodnia baszta pozostanà niskie, aby nie
zdominowaç zamku; rezygnacj´ z wysuni´cia nadbu-
dowy nad stok wzniesienia59. 

Projekt koncepcyjny zachowuje obrys zewn´trz-
ny rzutu przy wyraênym wypi´trzeniu ca∏oÊci zabu-
dowy: korpus g∏ówny ma trzy kondygnacje i dwie 
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w poddaszu. Zrekonstruowany zostaje na ca∏ym ob-
wodzie mur obronny z krenela˝em i gankiem stra˝y,
pi´ciokondygnacyjna baszta wschodnia ma dobudo-
wanà zewn´trznà, drewnianà klatk´ schodowà, umo-
˝liwiajàcà turystom dost´p z dziedziƒca na najwy˝szà
kondygnacj´. P∏aszczyzn´ muru od strony dziedziƒca
rozbijajà dodane otwory okienne i drewniany o∏tarz
dwuskrzyd∏owy. Na reliktach dawnej kuchni zapropo-
nowano wzniesienie trzykondygnacyjnego zaplecza
restauracji i hotelu; podobnà wysokoÊç ma baszta
zachodnia, wzbogacona od zewnàtrz ryzalitem.
Projektowany detal architektoniczny obejmuje rekon-
strukcj´ drewnianych stropów i kamieniarki zgodnie
z ikonografià, a w nowoprojektowanym wyposa˝eniu
(Êlusarka, kamieniarka, stolarka i posadzki) swobod-
nie interpretuje charakterystyczne formy z czasu
wzniesienia zamku.

Prace konserwatorskie i wykonawcze
Pozwolenie na budow´ Urzàd Gminy Zielonki wyda∏
w sierpniu 1998 r., co umo˝liwi∏o rozpocz´cie reali-
zacji zadania pn. „Prace zabezpieczajàce i remontowe
przy kompleksie bramnym i budynku g∏ównym
Zamku w Korzkwi, gmina Zielonki”. Do zapisów prze-
biegu prac Urzàd Gminy wyda∏ dzienniki budowy60.

Mury korpusu g∏ównego zamku, budynek bramny 
i baszty znajdowa∏y si´ wówczas w stanie ruiny, 
a stropy u˝ywanej przez harcerzy obszernej piwnicy 
i Sali Rycerskiej na parterze budynku przecieka∏y.

Inwestorem odbudowy, jak ju˝ wspomniano, jest
prywatna firma Jerzego Donimirskiego, w∏aÊciciela
zamku61. Projekty bran˝owe wykona∏y znane kra-
kowskie firmy specjalistyczne. Korzystano równie˝ 
z porad i konsultacji specjalistów m.in. dendrologów,
radiologów (pomiary pod∏o˝a i struktur budowla-
nych, obejmujàce dziedziniec, piwnice i studni´), ar-
cheologów (badania wykopów pod budow´), archi-
tektów krajobrazu. Wykonano tak˝e dokumentacj´
fotograficznà stanu zachowania obiektu. Wszelkie
prace nadzorowa∏ wspomniany wy˝ej zespó∏ fachow-
ców, powo∏any przez inwestora. 

Prace zabezpieczajàce przy murach zewn´trz-
nych i przyporach rozpocz´to w po∏owie 1998 r.
Najpilniejszymi zadaniami by∏o wzmocnienie murów
poprzez iniekcje zastrzykami ze specjalnych miesza-
nek stabilizujàcych, podbicie ich podstawy, uzupe∏-
nienie wyrw i ubytków tak˝e w obr´bie wie˝ i bu-
dynku bramnego oraz zabezpieczenie korpusu budyn-
ku g∏ównego. Ten etap prac, zapobiegajàcych dal-
szej degradacji zw∏aszcza murów obronnych, budyn-
ku bramnego i wie˝y zachodniej, trwa∏ przez 1999 r.
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13. Po∏udniowy odcinek muru obronnego i baszta wschodnia w trakcie odbudowy. Fot. autor, 1999 r.

13. Southern section of the defence wall and eastern bastion in the course of reconstruction. Photo: author, 1999.
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14. Korzkiew, koÊció∏ parafialny. Fot. autor, 2001 r.

14. Korzkiew, parish church. Photo: author,  2001.

Korpus g∏ówny zamku mia∏ znaczàce ubytki 
w murach, lecz nie zachodzi∏a obawa zachwiania
konstrukcji jego fundamentów i Êcian. Konieczne
i pilne by∏o jednak zabezpieczenie go przed skutkami
opadów atmosferycznych i niskich temperatur sprzy-
jajàcych zagrzybieniu, zasoleniu i rozwarstwianiu si´
murów. Niezb´dne okaza∏o si´ podniesienie korony
murów pustakami ceramicznymi Porotherm oraz za-
bezpieczenie ich powierzchni, wykonane ju˝ w paê-
dzierniku 1998 r.

Jesienià tego roku pojawia∏y si´ k∏opoty z podbi-
janiem fundamentów budynku bramy. Kilkumetrowej
g∏´bokoÊci wykopy i niestabilne mury stwarza∏y real-
ne zagro˝enie dla pracujàcych w nich osób. Problemy
te uda∏o si´ jednak pokonaç. RównoczeÊnie prowadzo-
ne by∏y prace przy reperacji murów obronnych, basz-
ty oraz rekonstrukcyjne w budynku bramnym obejmu-
jàce stropy, schody, odbudow´ attyki i krenela˝a wie-
˝y wschodniej i zachodniej. Przekopane zosta∏y tak˝e
fragmenty pod∏óg w Sali Rycerskiej i w przyleg∏ym
do niej pomieszczeniu w poszukiwaniu studni. Nie
napotkano jednak na jej Êlad. Znaleziono natomiast
znacznà iloÊç zabytków archeologicznych.

wadzà schody na poziom pierwszego pi´tra oraz 
w cz´Êci wschodniej rekonstruowanego muru obron-
nego dwa biegi wiodà na ganek stra˝y, zrekonstruo-
wany cz´Êciowo na podstawie zachowanych gniazd
w murze. Poszczególne poziomy budynku bramnego
po∏àczone sà schodami o mieszanej konstrukcji
˝elbetowo-drewnianej. Z budynku bramnego do wie-
˝y prowadzà schody wewn´trzne oraz zewn´trzne
przez kryte daszkiem ganki stra˝y.

Budynek bramny ma trzy poziomy, a baszta
wschodnia pi´ç. W obu konstrukcyjnie wykorzystano
nowe belkowania i stropy drewniane, jako desko-
wanie pod ˝elbetowà p∏yt´ opartà na si´gaczach 
o przekroju 15 x 15 cm, o sumarycznej d∏ugoÊci po-
∏owy obwodu p∏yty. W budynku baszty nad pozio-
mem parteru zastosowano, jako belk´ noÊnà, zespa-
wany dwuteownik o wymiarach 30 x 20 cm, który od
strony zewn´trznej murów zosta∏ ob∏o˝ony obmu-
rówkà kamiennà z wapienia ∏amanego. Rozspojone
fragmenty muru poddano iniekcji zaczynem cemen-
towo-wapiennym, nad zrekonstruowanym z pe∏nej
ceg∏y przesklepieniami wykonano zabezpieczenie 
w formie ∏uków ˝elbetowych o grub. 6 cm. Prace te

Do odbudowy murów u˝yte zosta∏y
te fragmenty wapienia, które uda∏o si´
odzyskaç z gruzu i rozbieranych mu-
rów. Wi´kszoÊç materia∏u sprowadzono 
z pobliskich kamienio∏omów wapienia
jurajskiego. Zastosowano identyczne
wàtki kamienia jak w autentycznych
fragmentach. Do „cerowania” murów
u˝yto bry∏ ∏amanego wapienia, uk∏ada-
nego warstwowo co 90-100 cm, wyrów-
nujàc je drobniejszymi elementami –
warstwami w innym wàtku kamiennym
(tzw. dniówki). Stosowane by∏y odpo-
wiednie mieszanki do murów, tynków
oraz naturalne, przez kilka lat do∏owane,
wapno. Wszystkie prace oraz u˝yte do
nich materia∏y by∏y kontrolowane przez
g∏ównego projektanta i inspektora nad-
zoru. Odst´pstwa od zaleceƒ zdarza∏y si´
rzadko, a drobne uchybienia by∏y usu-
wane na bie˝àco. 

Etapy odbudowy
Piwniczne pomieszczenia budynku
bramnego odbudowano do pierwotnych
gabarytów. Rekonstruujàc przyziemie
baszty wschodniej pozostawiono wejÊcie
na dziedziniec podziemnym pasa˝em.
WejÊcie z przyziemia baszty jest nieza-
le˝ne od tego przez budynek bramny.
W jego przyziemiu przewiduje si´ wyko-
nanie przebiç w pomieszczeniu, które
stanowiç b´dzie oparcie dla arkadowego
mostu wejÊciowego przez bram´ bu-
dynku bramnego. Z dziedziƒca pro-
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prowadzono w 1999 r., zgodnie z zaleceniami i pod
nadzorem konstruktora dr. in˝. Stanis∏awa Karczmar-
czyka. W tym te˝ roku wykonano podstawowe prace
instalacyjne, m.in. przy∏àcze wodociàgowe. 

Dach nad budynkiem bramnym z trzema lukarna-
mi w konstrukcji drewnianej pokryto blachà miedzia-
nà. Natomiast nad basztà pozostawiono górny strop 
i wzniesiono parapetowy mur baszty do wysokoÊci ok.
1,3 m jako tymczasowy taras widokowy. Odbudowano
cz´Êciowo zachowany krenela˝ oraz mury obronne.
Specjalnymi tynkami hydrofobowymi, wzorowanymi
na zachowanych fragmentach otynkowano wn´trza 
i cz´Êç elewacji zewn´trznych budynku bramnego.
Zasadà jest eksponowanie – konserwacja i spoinowa-
nie oryginalnych wàtków kamienych. Rekonstruowane
wàtki kamienne pokryte sà cienkà szlichtà wapien-
nà, tak by nak∏adany tynk pokrywa∏ nierównoÊci
muru. Gruba szlichta zakrywa nowe wàtki murów 
z pustaków ceramicznych. Wykoƒczenie wn´trz 
(stolarka, a równie˝ schody, balustrady zewn´trzne 
i daszki) wykonano z dobrego gatunkowo drewna.

Wewn´trzne tynki nie pokrywajà ca∏ych Êcian, lecz
jedynie ich fragmenty. Pozostawiono ca∏e po∏acie
murów nieotynkowanych, co da∏o bardzo dobry efekt
plastyczny i estetyczny. 

W korpusie g∏ównym na parterze zamontowano
oryginalne ˝elazne, kute drzwi wejÊciowe do Sali
Rycerskiej. W dobrym stanie by∏a przyleg∏a do niej
sala oraz sàsiadujàca z nià tunelowa klatka schodowa.
Schody – prowadzàce do sali w piwnicy, pog∏´bionej
w 1999 r. o ok. 0,8 m, zachowa∏y si´ w nienajgorszym
stanie, znacznie zniszczone sà natomiast te, które
wiodà na wy˝sze kondygnacje.

Na szcz´Êcie w korpusie g∏ównym wczeÊniej
wykonano ˝elbetowà pod∏og´ i strop w sali przyleg∏ej
do Sali Rycerskiej. Strop ˝elbetowy wzmocni∏ kon-
strukcj´ wià˝àc mury zewn´trzne i stanowi∏ ochron´
przed opadami atmosferycznymi.

W maju 1999 r., równolegle z pracami prowa-
dzonymi w budynku bramnym, basztach i przy
murach obronnych, przystàpiono do rozbiórki znisz-
czonych partii korony murów, naprawy murów nad

15. Korzkiew, zamek. Widok od po∏udniowego-wschodu. Fot. autor, 2003 r.

15. Korzkiew, castle. View from south-east. Photo:  author, 2003.
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W cz´Êci zwanej aneksem gospo-
darczym, przyleg∏ym do korpusu
g∏ównego, prowadzono roboty przy-
gotowawcze, naprawy dalszej partii
murów obronnych i murów korpusu
g∏ównego. Warto wskazaç, ˝e decyz-
je o podj´ciu kolejnych prac by∏y
konsultowane na miejscu, w zamku,
podczas kilku spotkaƒ komisji kon-
serwatorskich, w których uczestni-
czyli m.in.: arch. Andrzej Gaczo∏,
by∏y Ma∏opolski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków, profesorowie
Janusz Bogdanowski, Tadeusz Chrza-
nowski i dr Marian Kornecki.

W 2000 r. trwa∏y prace bu-
dowlane, instalacyjne i wykoƒcze-
niowe w baszcie wschodniej i kom-
pleksie bramnym. W 2001 r. wyko-
nano posadzki z drewna i kamienia,
oraz stolark´ okiennà i drzwiowà.
Odkuto, wed∏ug zachowanych frag-
mentów i projektów, kamienne obra-
mienia strzelnic, okien i odrzwi, nie-
które zaprojektowano zgodnie z ˝y-
czeniem w∏aÊciciela. Z ruin, w cz´Êci
zaroÊni´tych samosiejkami i zawalo-
nych gruzem z pop´kanych i znisz-
czonych murów, wzniesiono zna-
czàcà cz´Êç zamku. Odbudowany bu-
dynek bramny, na rzucie zbli˝onym
do trapezu, po obrysie zewn´trznych
murów (15 x 4 m; wys. od poziomu
otaczajàcego terenu 11 m) ma kubatu-
r´ 660 m3; mury obronne i podziem-
ny rezerwat 1150 m3, wie˝a wschod-
nia o nieregularnej bryle (8 x 9 m,
wys. 20 m, z projektowanym he∏mem
29 m) – 1400 m3; wie˝a zachodnia 
(4 x 8 m, wys. 13 m) oraz projek-
towane kuchnie – 2800 m3. Budynek
g∏ówny (wys. od poziomu dziedziƒca
do kalenicy dachu 26,5 m) sk∏ada si´
z cz∏onów o wymiarach: 8 x 11,8 x
12 i 10 x 6 m. Ma trzy kondygnacje
po 280 m2, co wraz z projektowany-

16. Plan parku w dolinie. Oprac. W. Niewalda, 1998 r.

16. Plan of park in the valley. Prepared by W. Niewalda, 1998.

pierwszym pi´trem i nakrycia stropem drugiego pi´t-
ra budynku g∏ównego. Wschodnià Êcian´ zewn´trznà,
wykonanà jako warstwowà, skotwiono 150 szpilkami
stalowymi o przekroju 24 mm. Zastosowano dêwi-
gary stalowe oparte na wieƒcu ˝elbetowym w gniaz-
dach, wykonanych w po∏. 1999 r. w nowym murze 
z pustaków Porotherm. Strop ˝elbetowy zosta∏ wylany
na blasze falistej, która stanowi∏a szalunek, a oparta
by∏a na tych˝e dêwigarach. Na stropie tym po∏o˝ono
prowizoryczny dach, który ma chroniç budowl´
przed opadami do czasu wykonania dachu ∏amanego,
zwanego krakowskim, zaproponowanego przez prof.
Janusza Bogdanowskiego w pierwotnym projekcie.

mi dobudówkami od pó∏nocy i zachodu w sumie daje
ok. 12 887 m3. Ca∏kowita kubatura zamku wyniesie
w przybli˝eniu 18 887 m3, a powierzchnia z gankami
stra˝y 2 200 m2. WyjaÊniç nale˝y, ˝e w projekcie
przewiduje si´ zwi´kszenie powierzchni u˝ytkowej 
o poddasza i piwnice. Sà to dane szacunkowe, wynika-
jàce z koncepcyjnego projektu odbudowy zamku.

W 2000 i 2001 r. skuto rumosz i cz´Êç skalca
skalnego przy zewn´trznych murach obronnych, wy-
konano zastrzyki zaczynem cementowym, podbito
fundamenty i wykonano zewn´trznà opask´ ˝elbe-
towà, ob∏o˝onà nast´pnie kamieniem ∏amanym, two-
rzàc rodzaj skarpy. Uzyskanà dzi´ki tym zabiegom
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17.Widok bramy zamku w murze obronnym. Fot. S. Michta, 1997 r.

17.View of castle gate in the defence wall. Photo: S. Michta, 1997.

przestrzeƒ o pow. 114 m2 planuje si´ wykorzystaç na
ekspozycj´ przedstawiajà histori´ zamku, a byç mo˝e
tak˝e na prezentacj´ twórczoÊci znakomitego rzeê-
biarza Ludwika Pugeta62. Podobnie przy rekonstrucji
baszty zachodniej wykonano wieniec ˝elbetowy, spi-
najàcy obwodowo mury baszty. W sierpniu 2002 r.,
po ustabilizowaniu si´ struktur skalnych (powierzch-
nia wapienia pod wp∏ywem powietrza twardnieje stop-
niowo), rozpocz´to – zgodnie z projektem dr. in .̋ Sta-
nis∏awa Karczmarczyka – wykonywanie p∏askiej, ˝el-
betowej, zbrojonej pr´tami, stalowej p∏yty stropowej 
o gruboÊci 25 cm z betonu klasy B.30, wspartej na
Êcianie od dziedziƒca, a z drugiej strony na wieƒcu
˝elbetowym, dodatkowo opartym na s∏upach ˝elbeto-
wych. Wylewanie betonu na zbrojenia pod p∏yt´ roz-
pocz´to w paêdzierniku 2002 r.

Prace, prowadzone etapami, sà inwentaryzowane,
podlegajà akceptacji i zatwierdzeniu przez Ma∏opol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W sierpniu 2003 r. urzàd ten przyjà∏ inwentaryzacj´
stanu zamku na ówczesnym etapie prac budowlano-
konserwatorskich i zaakceptowa∏ koncepcj´ odbudo-
wy, zgodnie z kolejnà, czwartà wersjà jej projektu63. 

Wokó∏ zamku wykonano w cz´Êci roboty ziemne
pod drogi prowadzàce do zamku oraz place przed
nim. Zamek zosta∏ pod∏àczony do sieci telefonicznej,
wodociàgowej i gazowej. Wykonano kanalizacj´
ogólnà i deszczowà oraz zbiornik na Êcieki.
Wszystkie prace instalacyjne prowadzone by∏y pod
nadzorem konserwatorskim, ze wzgl´du na to, ˝e
wykopy pod sieci wodociàgowo-kanalizacyjne i ga-
zowe przebiegajà w pobli˝u chronionych pomników
przyrody i zabytkowych wàtków murów.

Szczególnym regulacjom podlega∏a równie˝ –
konieczna z przyczyn technicznych – wycinka wielo-
letnich drzew-samosiejek, prowadzona w 2000 r. pod
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Wzgórze zamkowe do poczàtku XX w. zgodnie 
z ikonografià by∏o „go∏e”, pozbawione roÊlinnoÊci 
z przyczyn praktycznych, estetycznych i obronnych.
Obecnie, w wyniku naturalnej sukcesji, jest g´sto
zalesione przypadkowymi samosiejkami.

DoÊwiadczenia p∏ynàce z odbudowy zamku i je-
go otoczenia dowodzà, ˝e podczas realizacji takie-
go przedsi´wzi´cia efektywna mo˝e byç wy∏àcznie
sta∏a, bie˝àca wspó∏praca nadzoru projektowego,
konserwatorskiego i wykonawczego. Umo˝liwia bo-
wiem nie tylko szybkie podejmowanie trudnych de-
cyzji projektowych czy dotyczàcych u˝ycia materia-
∏ów podczas budowy, ale tak˝e przyj´cie drobnych,
lecz istotnych rozwiàzaƒ czy zmian, nie przewi-
dzianych w projekcie. Odkrywanie elementów za-
bytkowych ju˝ w trakcie prac, wobec braku jednoz-
nacznie sformu∏owanych rozwiàzaƒ projektowych,
utrudnia∏o oszacowanie kosztów robót. W zwiàzku 
z tym przeprowadzono szczegó∏owe, powykonawcze
obmiary robót i na ich bazie sporzàdzono realne kosz-
torysy. Zaznaczyç trzeba, ˝e koszty prac dokonywa-
nych w obiekcie zabytkowym znacznie przewy˝szajà
ceny typowych robót budowlanych. Dlatego „zu-
˝yto” ju˝ kilka dzienników budowy, poniewa˝ w nich
przedstawiciele nadzoru autorskiego rysowali i opi-
sywali bie˝àce rozwiàzania realizacyjne.

Stan obecny
Zamek w Korzkwi jest pierwszym i dotychczas je-
dynym obiektem dawnej architektury obronnej na Wy-
˝ynie Krakowsko-Cz´stochowskiej, który zosta∏ od-
budowany z trwa∏ej ruiny w ciàgu ostatnich 200 lat. 

Na prze∏omie 2001-2002 r. do opustosza∏ej 
przez XIX i XX w. budowli powrócili mieszkaƒcy.
W∏aÊciciel wraz z rodzinà zajà∏ cz´Êç bramnà zamku
i wie˝´ wschodnià, czyli pomieszczenia o powierz-
chni oko∏o 300 m2. Wn´trza mieszkalne urzàdzone
zosta∏y z pietyzmem i smakiem. Âciany zdobià por-
trety antenatów w∏aÊciciela, grafiki, obrazy i zdj´cia
historyczne zamku. W pomieszczeniach zastosowano
centralne ogrzewanie, ponadto pozostajà w u˝yciu
pi´knie wkomponowane we wn´trza piece, opalane
miejscowym drewnem. Uniwersalny piec centralnego
ogrzewania mo˝e spalaç drewno, olej, w´giel, itp.
Jednak ciep∏e powietrze „ucieka” z pomieszczeƒ, bo-
wiem otwarta klatka schodowa staje si´ dla niego
„kominem”. Jednakowe ogrzanie pomieszczeƒ bu-
dynku bramnego i wie˝y wymagaç b´dzie instalacji
przegród mi´dzy poszczególnymi pi´trami.

Wysokie koszty utrzymania zamku wymagajà
poszukiwania funduszy na ten cel. W∏aÊciciel planuje
otworzyç w nim hotel, restauracj´ w przyziemiu
g∏ównego budynku (kuchnia urzàdzona zostanie na
ods∏oni´tych fundamentach dawnej kuchni zamko-
wej). Spodziewa si´ równie˝ wp∏ywów z parku kul-
turowego, który pozostawaç b´dzie pod jego za-
rzàdem, oraz miejscowej parafii i Urz´du Gminy 
w Zielonkach. 
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Dr hab. Piotr Szlezynger, obecnie na stanowisku profeso-
ra nadzwyczajnego w Instytucie Turystyki AWF w Kra-
kowie, prowadzi zaj´cia dydaktyczne z zakresu inwestycji
i zagospodarowania turystycznego (planowanie prze-
strzenne, prawo budowlane i górnicze, ochrona zabyt-
ków). Od kilkunastu lat wyk∏ada w Studium Podyplomo-
wym Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Poli-
techniki Krakowskiej. Od momentu podj´cia pracy zawo-
dowej (1978 r.) uczestniczy∏ w odbudowie zabytków pol-
skiej architektury obronnej – zamków w Nowym WiÊniczu,
„Krzy˝topór” w Ujeêdzie, Korzkwi, klasztoru w Zagórzu.
Prowadzi∏ badania obiektów sakralnych w tych miejsco-
woÊciach. Nadzorowa∏ równie˝ prace konserwatorskie 
w kilku zabytkowych kamienicach i pa∏acach Krakowa.

TuryÊci b´dà mogli zwiedzaç niemal ca∏y kom-
pleks zamkowy, korzystaç z tarasu widokowego i ba-
zy gastronomicznej, kupiç na miejscu wydawnictwa
zwiàzane z zamkiem, Korzkiewskim Parkiem Kul-
turowym, Ojcowskim Parkiem Narodowym i Szla-
kiem Orlich Gniazd. Z planowanym ruchem turys-
tycznym zwiàzana b´dzie te˝ odbudowa dworu pod
zamkiem, w którym ok. 360 m2 przeznaczonych zo-
stanie na cele konferencyjno-turystyczne64.

W∏aÊciciel w czerwcu 2004 r. przeniós∏ si´
z zamku do rezydencji, po∏o˝onej na wierzchowinie,
w pobli˝u zamku. Chcia∏by, aby w przysz∏oÊci za-
∏o˝enie korzkiewskie przypomina∏o krakowskà Will´
Decjusza, obiekt udost´pniany publicznie. Ma byç 
w nim odczuwalna obecnoÊç w∏aÊciciela, który
troszczy si´ o zachowanie dla potomnych kompleksu
zamkowego i tradycji narodowej.

Dolina mo˝e staç si´ wa˝nym miejscem tury-
stycznym, podobnie jak pobliskie dolinki jurajskie.
AtrakcyjnoÊç Korzkiewskiego Parku Kulturowego
podnosi jego po∏àczenie – poprzez dolin´ Pràdnika –
ze szlakami Ojcowskiego Parku Narodowego, a dalej
ze Szlakiem Orlich Gniazd i okolicznymi obiektami
fortecznymi. Ca∏y obszar Jury jest naturalnym skan-
senem – muzeum sztuki obronnej poczàwszy od
Êredniowiecza po okres mi´dzywojenny, na w∏aÊciwe
zagospodarowanie otoczenia warowni zwraca∏ wielo-
krotnie uwag´ prof. Janusz Bogdanowski65. Zamek
jako produkt turystyczny stanowi indywidualny 
element „pierÊcienia jurajskiego parków krajobrazo-
wych, ∏àcznie z Ojcowskim Parkiem Narodowym, 
o d∏ugoÊci blisko 90 km, oznakowanego, z pe∏nym
zapleczem logistycznym, zgodnym z zasadami och-
rony przyrody i krajobrazu. 

Idea zagospodarowania turystycznego tego terenu
oparta zosta∏a na zasadach ochrony przyrody przyj´-
tych i sprawdzonych w Ojcowskim Parku Narodo-
wym. Przyciàgajàca turystów Korzkiew bez wàtpienia
odcià˝y park narodowy, prze˝ywajàcy obecnie w pew-
nych okresach roku i kilku szczególnie popularnych
miejscach prawdziwy najazd goÊci, który odbywa si´
ze szkodà dla ekosystemu. Realizowane tu prace 
i planowane przedsi´wzi´cia wychodzà zatem na-
przeciw oczekiwaniom dyrekcji parku. Niewàtpliwie
wa˝na b´dzie umiej´tnie przeprowadzona promocja 
i reklama zespo∏u w Korzkwi.

Turystyczne zagospodarowanie doliny i rozwój wsi
Korzkiew musi uwzgl´dniaç wzajemne powiàzania

krajobrazu oraz odbudowanych lub odtworzonych bu-
dowli. Korzkiewski Park Kulturowy – z zamkiem na
wzgórzu, dworem u jego podnó˝a i pi´knym parkiem
ze stawem poÊrodku, oraz ogrodami na stokach po-
∏udniowych wzgórza zamkowego – wzbogacony zosta-
nie o zrekonstruowane budynki: karczm´ i browar.
Rozwa˝ane jest za∏o˝enie niewielkiej stadniny. Dawny
kamienio∏om w przysz∏oÊci ma byç adaptowany na
amfiteatr. W jego pobli˝u stanàç majà stare, drewnia-
ne domostwa, przeniesione z Korzkwi, które po re-
moncie b´dà wynajmowane turystom, podobnie jak
to ma miejsce w skansenie w Ciechanowcu na Ma-
zowszu. Atrakcjà turystycznà stanie si´ tak˝e koÊció∏
parafialny – zabytek sztuki sakralnej i obronnej – we-
d∏ug legendy po∏àczony z zamkiem rzemiennym mo-
stem wiszàcym. Dzi´ki staraniom w∏aÊciciela zamku,
parafii i Gminy Zielonki powstanà w okolicy trasy
piesze i rowerowe oraz punkty widokowe na wierz-
chowinie doliny.

Dolina pod zamkiem i cz´Êç dawnego podzam-
cza ju˝ od kilku lat sà popularnym miejscem space-
rów. Odbywajà si´ tu imprezy o charakterze sporto-
wym, kulturalnym i rekreacyjnym, poczàwszy od re-
gionalnych (gminnych) po mi´dzynarodowe (bale mal-
taƒskie). Wiosn´ 2003 r. mia∏a miejsce impreza ple-
nerowa, w której udzia∏ bra∏o 2 500 osób. Pi´kne po-
∏o˝enie zamku, ∏atwoÊç dojazdu (zaledwie 13 kilome-
trów od Rynku G∏ównego w Krakowie), park z pi´k-
nymi berberysami, dereniami, lipami, d´bami, jesio-
nami i innymi cennymi obiektami przyrody, sprawia-
jà, ˝e tereny wokó∏ zamku sà atrakcyjne w ró˝nych
porach roku. Odbudowa zabytkowych budowli i stwo-
rzenie Korzkiewskiego Parku Kulturowego sà bez
wàtpienia cennà inicjatywà. 

Przypisy
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The small fortified castle in Korzkiew near Cracow
was built in the middle of the fourteenth century

by the Syrokomla gentry family. The castle towers
over the river valley of the Korzkiewka, the left-hand
tributary of the Pràdnik, along the outskirts of the
Ojców National Park. The castle lies 13 kilometres
from the centre of Cracow, and has been the object of
interest of tourists from the second half of the eigh-
teenth century. Its defensive character is emphasised
by location over a valley with a historical trade route
towards Silesia. 

To the north, the castle is composed of a three-
wing main building, and the defensive wall, encir-
cling it from the south, includes two towers and a gate
house. The castle was inhabited until the end of the
eighteenth century, and in about 1820 it was aban-
doned after its owners built a wooden-brick manor
house at its foot. From that time on, the castle gradu-
ally turned into a ruin. Attempts at its revival in the
mid-twentieth century ended in partial success: the
castle ruins were thoroughly examined and protected.
Not until the building was taken over by the young
architect Jerzy Donimirski, related to the Wodzicki

family, the former owners of the castle, did research
and conservation progress at an impressive rate. Up
to this day, the defensive walls have been rebuilt,
including the gate house – the permanent residence of
the owner and his family. The main building, under 
a roof and safeguarded, awaits an improvement of the
financial situation of the owner and the initiation of 
a time-consuming adaptation of the historical object
for the purposes of a hotel. According to the investor,
the castle will fulfil three functions: exposition – an
exhibit showing the history of the building, commer-
cial – an hotel together with a restaurant, and private
– the owner's residence. 

The reconstruction of the castle is accompanied
by the tourist development of the vast valley to the
south, which is to contain the reconstructed manor
house, a tavern, and a brewery. Bicycle and hiking
routes, closely connected with suitable hinterland,
facilitate access to the valley, both for motorised
tourists and those using city transport. For several
years now, the valley below the castle and part of the
former suburbium are the side of sport, cultural and
recreation events. 
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