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spacer z cyklu „Warownie i zamki Małopolski”

WAROWNIE JURAJSKIE
KORZKIEW
26 czerwca 2021 r.
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Start: Biały Kościół (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Trojanowice (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 210 z Bronowic Małych
Jak wrócić? autobusem KMK nr 267 z Trojanowic
Biały Kościół (KMK) – Skalska Droga – Dolina Prądnika - Prądnik Korzkiewski –
Grębynice – Korzkiew (zamek) – Chochoł – Przybysławice - Biała Góra (319 m) –
Trojanowice (KMK)
trasa ok. 11 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 15

Warte zobaczenia:
Biały Kościół
to miejscowość położona na grzbiecie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, przy ważnej trasie Kraków – Olkusz. Od XV w. w krajobrazie dominował murowany kościół, stąd nazwa wsi. Współczesny kościół, pw. św. Mikołaja, eklektyczny, neogotycki, z ładnym obrazem
Matki Boskiej Śnieżnej z XVII w., pochodzi z 1877 r., dzisiaj schowany
jest za zabudowaniami.
Z drogi niewidoczne są również pozostałości zamku, który przedstawiciele rodu Syrokomlów postawili na wyniosłej skale w Dolinie Kluczwody z początkiem XV w. Resztki murów zalegają na dnie doliny.

Dolina Prądnika
Zbudowana głównie z jurajskich wapieni o grubości do 200 m. W wyniku zjawisk krasowych i erozyjnego działania płynącej jej dnem wody, powstały liczne jaskinie (około 300), wąwozy i jary z wywierzyskami, bramy skalne, iglice i ostańce o fantastycznych kształtach. Wytworzyła się unikalna flora i fauna. Wszystko to stanowi o atrakcyjności Ojcowskiego Parku Narodowego.

zamek w Korzkwi
To jeden kilkunastu zamków powstałych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego. Po zawaleniu zamku w Białym Kościele, w 1352 r. Jan z Syrokomli zakupił
wzgórze w Korzkwi i tu wybudował kolejną swoją siedzibę. Rozbudowywany i przebudowywany przez kolejnych właścicieli, zamek przetrwał „potop szwedzki” i dopiero pod koniec XIX w. zaczął popadać
w ruinę. Dawną urodę zamek zaczął odzyskiwać wraz z odzyskaniem
przez potomków dawnych właścicieli. Odbudowano wieżę bramną,
wieżę mieszkalną. Trwają prace budowlane w innych częściach obiektu. Planowana jest także odbudowa mieszczącego się dawniej w pobliżu zamku dworu, stawów oraz stworzenie małego muzeum i skansenu. Obecnie zamek pełni funkcję hotelową
Na sąsiednim wzgórzu góruje ponad miejscowością XVII-wieczny murowany kościół pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (na zdjęciu),
z ciekawym i pięknym wyposażeniem.

Trojanowice
to nieduża podkrakowska wieś, leżąca nad Zielonkami. Jej tradycje
sięgają XIII w. Nadal żywą tradycją jest kultywowany tu w okresie
wielkanocnym obrzęd „Pucheroków”.
Dumą wsi są pochodzący stąd Paweł i Alberyk Siwkowie. Paweł Siwek (1893-1986) – jezuita, polski filozof. Zajmował się filozofią i psychologią. Autor ponad trzydziestu książek w 7 językach oraz około
200 rozpraw i artykułów z zakresu filozofii i psychologii. Znany jest
przede wszystkim z tłumaczenia dzieł Arystotelesa. Alberyk Siwek
(właściwie Józef Siwek) (1920-2008) – cysters, wieloletni opat klasztoru cystersów w Wąchocku i Wyższym Brodzie w Czechach.
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