Po³o¿enie
Zamek Korzkiew po³o¿ony jest na wzgórzu koñcz¹cym pasmo wzniesieñ i oblanym z pozosta³ych
stron wodami potoku Korzkiewka, lewobrze¿nego dop³ywu Pr¹dnika.
Bry³a
Najstarsza, gotycka czêœæ zamku - prostok¹tny don¿on - wie¿a mieszkalna zbudowana zosta³a na
litej skale wapiennej, w kszta³cie nieregularnego wieloboku opadaj¹cego w kierunku po³udniowym
tak, ¿e po³udniowe mury obronne posiadaj¹ nad poziomem dziedziñca podbudowê wysokoœci
jednej kondygnacji, która zosta³a odkryta w czasie ostatniej realizacji podziemnego rezerwatu
archeologicznego. W obwodzie obronnego muru umieszczone s¹ dwie baszty - wschodnia i
zachodnia, a tak¿e budynek bramny z piêknym XVII wiecznym portalem
o boniowanych wêgarach i pó³kolistej archiwolcie. Zabudowania tworz¹ trójk¹tny dziedziniec,
spadaj¹cy w kierunku po³udniowym. Do piêtrowego skrzyd³a gotyckiego dostawione zosta³o pod
k¹tem rozwartym w wieku XVI renesansowe, co wi¹za³o siê z przebudow¹ otworów okiennych l
piêtra - (gabaryt i glify).
Pod skrzyd³em pn - wschodnim znajduje siê sklepiona kolebkowo piwnica, dostêpna korytarzem
przesklepionym p³ask¹ ceglan¹ kolebk¹. XVII wieczny budynek bramny, wykorzystuj¹cy jako
wschodni¹ œcianê relikt baszty nale¿a³ do mniej trwale zbudowanych fragmentów - mimo ze
posiada dach na widokach z II po³owy XIX wieku ulega szybkiej destrukcji, której opiera siê jedynie
sam portal kamienny.
II piêtro, zapewne efekt przebudowy barokowej otrzymuje nakrycie dachem o ma³ym nachyleniu,
który widoczny jest na XIX wiecznej ikonografii - potwierdzaj¹cej stan wczesnej destrukcji baszt
i obwodu muru obronnego, z wyj¹tkiem fragmentu dotykaj¹cego do budynku bramnego. Relikty
baszt zasypane ziemi¹ obroœniête s¹ roœlinnoœci¹.

Historia zamku i jego w³aœciciele
Gotycka warownia
Rycerz herbu Syrokomla, nosz¹cy w tym rodzie imiê szczególnie wa¿ne - gniazdo Syrokomlitów to
Janowiec - miejsce synów Jana „ jest pierwszym budowniczym gotyckiej wie¿y mieszkalnej,
na meandrowej ostrodze Korzkiewki, oko³o roku 1352. Obrys prostok¹tnego sto³pu, bez murów
obronnych, na wapiennym wzgórzu jest pierwszym kszta³tem jakim zamek wpisuje siê w otoczenie.
Obronnoœæ miejsca dziœ nie jest czytelna - wystarczy wyobraziæ sobie trzêsawisko na miejscu parku
by zrozumieæ wybór Syrokomlity i póŸniejsze k³opoty Eleonory Wodzickiej z wilgoci¹ we dworze.
O wa¿noœci rodowej siedziby œwiadczy fakt, ¿e potomkowie Jana nazywaj¹ siê ju¿ Korzekwiccy,
z których Zaklika ( w istocie te¿ Jan, wnuk protoplasty Jana - Zaklika to przydomek pod którym jest
bardziej znany ) jest postaci¹ wybitn¹, prawie tak samo bogaty jak swój teœæ Jan Ligêza, piastuje
godnoœæ starosty s¹deckiego, póŸniej lubelskiego, pod Grunwaldem dowodzi 47 chor¹gwi¹,
odznacza siê w bitwie pod Koronowem, sk¹d wys³any zostaje do Jagie³³y z wiadomoœci¹ o
zwyciêstwie. Jest te¿ Jan - Zaklika prawnikiem, piastuje godnoœæ podsêdka ziemi krakowskiej.
Z grunwaldzk¹ bitw¹ zwi¹zany jest jeszcze jeden Korzekwicki - Jakub z Korzkwi, biskup p³ocki,
uczestnik soboru w Konstancji, pierwszy polski audytor Roty, doktor prawa uniwertsytetu w Padwie 2 lipca w koœciele w Czerwiñsku wyg³asza (po polsku) kazanie o wojnie sprawiedliwej, czym, jak
pisze D³ugosz- “wielce zapali³ serca ¿o³nierzy przekonuj¹c ich o s³usznej sprawie wojny za Króla i
Ojczyznê.”
Humaniœci i finansiœci na zamku
Niezamê¿na córka Zakliki, Barbara sprzedaje zamek Szczepanowi Œwiêtope³kowi z Irz¹dz
Bolestraszyckiemu, w roku 1486, zaœ w 1517 od jego syna Miko³aja nabywa go spolonizowany
Niemiec, patrycjusz krakowski Piotr Krupek ( w wersji polsko -niemieckiej Kruczberk ).
W wianie Barbara Krupkówna wnosi zamek wychodz¹c za m¹¿ za Miko³aja Jaskiera-notariusza
miejskiego, prawnika, autora wa¿nej kodyfikacji prawa magdeburskiego, drukowanej u Hieronima
Wietora w roku 1535 a przy tym finansistê.
Po³¹czeniu cech humanistycznych i zmys³u ¿yciowej zaradnoœci sprzyja³ fakt odziedziczenia
frankoñskiej zapobiegliwoœci i spowinowaceniu Jaskiera z rodzin¹ Seweryna Bonera - ministra
finasów Zygmunta l.
Wdowa po Miko³aju sprzedaje w roku 1545 zamek Piotrowi Zborowskiemu, kasztelanowi
ma³ogoskiemu, podczaszemu koronnemu, mo¿now³adcy, który przeczuwa³ potrzebê fortyfikacji
w bliskim zasiêgu królewskiej w³adzy, choæby z racji religijnej odmiennoœci - podobnie jak swój brat
Marcin by³ gorliwym ewangelikiem.

Marcin Zborowski ¿onaty z Ann¹ Konarsk¹, córk¹ Zofii Lanckoroñskiej mia³ szesnaœcioro dzieci,
zosta³ kasztelanem krakowskim, za to w m³odoœci by³ bohaterem tragicznej sprawy Halszki z
Ostroga, zabijaj¹c jej mê¿a ksiêcia Dymitra Sanguszkê w roku 1533, uchodzi³ za sprawcê
zwyciêstwa pod Orsz¹. Ulubieniec obu Zygmuntów, obok Miko³aja Czarnego Radziwi³³a i Andrzeja
Górki przywódca polskich innowierców, pojedna³ siê z episkopatem w roku 1553 na wielkim
bankiecie jaki wyda³ kasztelan krakowski Jan Tarnowski. Jego syn Miko³aj w roku elekcji Henryka
Walezego, 1572 sprzedaje Korzkiew wzbogaconemu ksiêdzu Szymonowi £ugowskiemu, przy czym
dochodzi do zmiany orientacji politycznej w³aœciciela Korzkwi, jest on bowiem stronnikiem
i przyjacielem Jana Zamoyskiego, który w 1580 roku przedstawiaj¹c legatowi papieskiemu ideê
stworzenia w Zamoœciu Akademii, motywuj¹c jej potrzebê zdziczeniem szlachty kresowej wojnami
z Tatarami i wp³ywami ruskich sekt, proponuje osobliwy interes -otó¿ sêdziwy, lecz wci¹¿ ambitny
ju¿ £ugowski z zamian za biskupstwo przemyskie obiecuje wspomóc fundacjê Zamojskiej Alma
Mater.
Mimo tej pomocy nastêpca £ugowskiego ( który przemyskim biskupem nie zosta³ ) Stanis³aw
dostaje po wuju maj¹tek szacowany na 80 tys. talarów, w tym zamek w Korzkwi.
Jest parti¹ na tyle interesuj¹c¹, ze jego ¿on¹ zostaje siostrzenica Stanis³awa Szafrañca, pana na
Pieskowej Skale.

W roku 1580 pod zamkiem dochodzi do kolejnej rozgrywki miêdzy parti Zborowskich i Zamoyskich
- pobity zostaje oddzia³ ¿o³nierzy arcyksiêcia Maksymiliana - zatem mo¿na s¹dziæ, ¿e móg³ byæ
w tym jakiœ udzia³ £ugowskiego. Korzkiewscy stronnicy Jana Zamojskiego s¹ na koniec gór¹ nad
Zborowskimi. Marmurowy nagrobek Zofii i Stanis³awa £ugowskich w krakowskim koœciele
Bernardynów jest najstarszym portretem w³aœcicieli zamku.
Syn ich Aleksander, o¿eniony z Halszk¹ Stadnick¹ ( syn naturalnie Jan) jest autorem wa¿nej,
renesansowej przebudowy zamku i fundatorem koœcio³a, na miejscu zrujnowanego (1623).
Jan £ugowski, o¿eniony z Katarzyn¹ Lanckoroñsk¹ umiera bezpotomnie i zamek przechodzi
w posiadanie rodziny Jordanów.
Pozycja Korzkwi staje siê podwójnie peryferyjna - dwór królewski przenosi siê do Warszawy,
a Jordanowie maj¹ swoj¹ g³ówn¹ siedzibê w Mogilanach. Korzkiew traci znaczenie jako miejsce
bliskie stolicy. Aleksander Jordan umieraj¹c bezpotomnie przekazuje zamek bratankowi,
Micha³owi.
Czasy saskie
Micha³ Jordan, o¿eniony z Ann¹ Morsztynówn¹ nadaje Korzkwi ostateczn¹ fizjonomiê barokow¹ przebudowuj¹c j¹ w roku 1720, mo¿e z myœl¹ o monarszej wizycie - August III Sas spêdzi³ tu 3 dni
poluj¹c.
Adam Jordan, wojewoda brac³awski sprzeda³ Korzkiew Teodorowi Wesslowi, którego g³ówn¹
siedzib¹ by³ zamek w Pilicy.

Postaæ nowego w³aœciciela jest znowu wybitna i doskonale znana historykom - to podskarbi wielki
koronny, genera³ kawalerii i konfederat barski, kawaler Or³a Bia³ego, o¿eniony z Konstancj¹
Wielkopolsk¹, kolejny finansista, tym razem mniej skuteczny w dzia³aniach, bo obci¹¿any skutkami
fa³szerstw monetarnych Fryderyka II. Teodor Wessel umiera w roku 1791, nie zapisuj¹c siê ¿adn¹
wa¿niejsz¹ interwencj¹ w kszta³cie zamku, który sprzeda³ swojemu szwagrowi Eliaszowi
Wodzickiemu ju¿ w roku 1753.
Wodziccy
Eliasz Wodzicki zajmowa³ siê g³ównie swoimi pa³acami: w Koœcielnikach, które przebudowa³ i ozdobi³
( polichromia!) w 1787 roku dla uœwietnienia wizyty Stanis³awa Poniatowskiego i na Rynku
krakowskim - dawny ksi¹¿¹t Zbaraskich, który te¿ udekorowa³ w modnym stylu Ludwika XVI - st¹d
zamkiem korzkiewskim nie zaprz¹tano sobie g³owy i od lat piêædziesi¹tych stoi opustosza³y.
Imperium i otoczenie Wodzickich w latach Ksiêstwa Warszawskiego stanowi³o substytut monarszego
dworu na ma³¹ skalê - tym smutniejszy, ¿e rz¹dzonym przez kobiety. ¯ona Jakuba, Eleonora o której
pamiêtnikarka (Hoffmanowa) pisze, ¿e mieszka³a w niewygodzie na zamku i utrzymywa³a go w
porz¹dku jest centraln¹ postaci¹ krakowskiego niby dworu.
Inwentarz spisany po œmierci Jakuba w 1806 roku pokazuje jego powa¿n¹ pozycjê finansow¹, a w
inwentarzu nieliczne meble z Korzkwi s¹ okreœlane jako „stare" i „zdezelowane". Tak te¿ pewnie
wygl¹da³ sam zamek.
Dodatkow¹ komplikacj¹ komunikacyjn¹ z pobliskim Krakowem staje siê granica zaboru - Korzkiew
przypada zaborowi rosyjskiemu, co przy koniecznoœci u¿ywania komory granicznej w Szycach
dwukrotnie przed³u¿a dojazd do Krakowa.
Owdowia³a Eleonora zajmuje siê za³o¿eniem parku pod zamkiem, byæ mo¿e pomaga Stanis³awowi
Wodzickiemu w stworzeniu Plant (Plantacyi). W ka¿dym razie derenie
rosn¹ tu i tam.
Po œmierci Eleonory klucz korzkiewski wraz z zamkiem kupuje doktor Józef
Sedlmayer (w roku 1847).
Zamek staje siê ju¿ dodatkiem do dóbr ziemskich, które kupuje siê dla komasacji, uzupe³nienia stanu
posiadania. ¯ycie w samej Korzkwi dzieje siê we dworze, w parku i licznych zabudowaniach
gospodarczych ( browar, austeria, kuchnia ).

Wiek XIX- do1952
W³aœcicielami w II po³owie wieku XIX s¹: Bogumi³ Jeziemiñski, Henryk Wieliczko i Pawe³ Bystry
Badeni. Ten ostatni jest autorem zamurowania okien zamku i przykrycia go p³askim gontowym
dachem ( zdjêtym przez poprzedników dla zmniejszenia p³aconego podatku) - dla przerobienia go na
spichrz. Mimo tej degradacji w roku 1912 Stanis³aw Tomkowicz widzi ( i fotografuje ) w zamku szereg
dobrze zachowanych detali: renesansowy kominek na l piêtrze, w detalu przypominaj¹cy portal
koœcio³a w Giebu³towie, portale i drewniane stropy typu pó³kasetonowego z czó³kami o piêknym ,
g³êbokim profilu. Jest Tomkowicz autorem opisu zamku z tego czasu i jako pierwszy rzuca dezyderat
odnowy i zabezpieczenia widz¹c jego du¿¹ historyczn¹ wartoœæ i zagro¿enie szybk¹ destrukcj¹. G³os
to wa¿ki-niestety d³ugo jeszcze zostaje niewys³uchany. Od roku 1893 w³aœcicielami dóbr
korzkiewskich s¹ rodziny: Giustiniani i Guziñskich. Park odgrodzony jest wtedy od szosy wysokim,
ceglanym murem, park wypielêgnowany, na sztucznym stawie powsta³ym ze spiêtrzenia Korzkiewki
bia³o lakierowane czó³no, przed dworem owalny klomb , a za nim gêste zaroœla dereni i grabów
zwane „salonem".
W tej idylli ( któr¹ m¹ci nieco tylko wilgoæ we dworze - daj¹ siê we znaki s³abe fundamenty owczarni
postawionej na dawnym bagnie ) kondycja zamku nie zmienia siê - dalej zwozi siê do niego siano.
Miêdzywojenne zdjêcia dobrze pokazuj¹ dwór, jego otoczenie i majestatyczn¹ ruinê, któr¹ w latach
1925-28 po raz pierwszy pomierzono.
Okolica w du¿ym stopniu ¿yje z sadownictwa
( suszone jab³ka i œliwy ) a dziedzic reperuje swoje
finanse wyrêbem dêbczaków.
Przed wojn¹ powstaje z w tyle parku kamienio³om,
byæ mo¿e u¿ywany ju¿ wczeœniej, teraz eksploatuje
siê wapieñ dla wapna palonego, widoczny jest
zachowany okr¹g³y fundament pieca.
W roku 1925 w zamku nie ma ju¿ ani jednego stropu,
nie ma dachów, utrzymuj¹ siê tylko sklepienia i
korona murów do wysokoœci II pietra, choæ
nieregularna wieñczy fasadê z zdumiewaj¹co dobrze
zachowanymi warstwami tynkowymi - uszate
obramienia okien, wejœciowy portal na parterze loggi,
której pilastry s¹ jeszcze doskonale czytelne.
Destrukcja w tym okresie tyczy³a siê g³ównie detalu
architektonicznego - znika portal wejœciowy,
zacieraj¹ siê œlady polichromii loggi, zniszczeniu
ulegaj¹ opaski okienne.
Na pocz¹tku lat 50-si¹tych rozpada siê i ulega
stopniowej rozbiórce dwór i rozpoczyna siê powolne
trwanie w nadziei na ³askawe zainteresowanie
w³adz.

