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Poprzez jurę Krakowsko-Częstochowską przebiega ciekawy pas ruin budowli średniowiecznych. Jest to
tzw. Szlak Orlich Gniazd, który pozwala nam poznać historię tej okolicy i przekonać się jak pięknie
mogą wyglądać wielkie warownie, które uległy zniszczeniu.

Szlak Orlich Gniazd – opisany i utworzony przez Kazimierza Sosnowskiego szlak turystyczny w
Polsce. Jego długość przekracza 160 km, przebiega przez Jurę Krakowsko-Częstochowską i właśnie
tam rozpoczyna (Kraków) i kończy (Częstochowa) swój bieg. Nazwa pochodzi od ruin zamków czy
warowni, które poprzez swoje usytuowanie – na skałach do 30m wysokości – nazywane są właśnie
Orlimi Gniazdami.

Kilkanaście twierdz zostało wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego, które tworzyły pewien system
obronny, mający za zadanie zabezpieczyć główne szlaki handlowe i zabezpieczyć granice Małopolski.
Niektóre z nich stanęły właśnie tutaj, aby bronić szlak handlowy którego trakt prowadził z Krakowa do
Wielkopolski.
Szlak obejmuje m.in.:
*Zamek w Korzkwi – znajduje się on około 15 km w kierunku północnym od Krakowa. Jego historia
rozpoczyna się w wieku XIV, kiedy to w połowie tego wieku, Jan z Syrokomli zakupił wzgórze Korzkiew
i pierwotnie postawił tam wieżę, która pełniła zarówno funkcję mieszkalną jak i obronną. Do czasów
rozbudowy wiele razy zmieniała właścicieli. W wieku XV, XVI oraz XVIII, podczas panowania tam
Jordanów, budowla została przebudowana oraz rozbudowana. Zamek znów zmieniał właścicieli i
finalnie, pod koniec wieku XIX popadł w ruinę. Zamek jest w tym momencie odrestaurowany, pełni też
funkcję hotelu.
*Zamek w Ojcowie (ruiny) – znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, wzniesiony w XIV
wieku przez Kazimierza Wielkiego, najprawdopodobniej na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca.
Podczas Potopu Szwedzkiego zamek znacznie podupadł, był wykorzystywany przez szwegów jako
magazyn broni i żywności, przez co został strasznie zaniedbany. W XVII wieku właścicielami zostali
Korycińscy, dzięki czemu został lekko odrestaurowany oraz rozbudowany. Następny okres
podupadania zamku był spowodowany rozbiorami. Duża część zamku, szczególnie mury, została
rozebrana ze względu na groźbę zawalenia się. Do dziś zachowały się jedynie ruiny zamku, jedynie
wieża przeszła renowację.
*Zamek w Pieskowej Skale
*Zamek w Rabsztynie (ruiny) – pierwotny zamek stanął na wzgórzu rabsztyńskim jako wersja
drewniana. Oblał się murem za czasów Kazimierza Wielkiego. Historia zamku jest bardzo ciekawa,
może nie tyle co się w nim działo, ale ze względu na jego właścicieli. Po śmierci Kazimierza Wielkiego,
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zamek przeszedł w ręce prywatne jako spłata długów. Pod koniec wieku XIV, zamek został własnością
Spytka Melsztyńskiego, któremu został nadany z rąk króla Jagiełły. Syn Spytka, zawiązał pewną
konfederację, która sprzeciwiała się biskupowi Oleśnickiemu. Został pokonany w bitwie pod Grotnikami
po napadzie na obradującą w Nowym Korczynie radę królewską i tam właśnie poległ. Zamek został
skonfiskowany przez Królestwo. Na początku wieku XVI właścicielami zamku zostali Bonerowie. Sam
król Henryk Walezy był tam goszczony przez Seweryna Bonera. Najprawdopodobniej w wieku XVII
kiedy starostą został Zygmunt Myszkowski, zamek został rozbudowany w stylu renesansowym, przez
co zatraciła ona, przynajmniej częściowo, charakter obronny. Poniżej zamku, został postawiony drugi,
zamek dolny, z pałacem trójskrzydłowym o dwóch kondygnacjach. Tak jak w przypadku większości
tutejszych zamków, został on zniszczony i splądrowany przez wojska szwedzkie podczas potopu.
Dzisiaj zachowały się tylko ruiny, natomiast odbywają się tam coroczne turnieje rycerskie . Zamek jest
powoli rekonstruowany, na razie zostały prace zakończone jedynie przy wieży strażniczej i bramie
głównej.
*Zamek w Bydlinie (ruiny)
*Zamek w Smoleniu (ruiny)
*Zamek w Pilicy (ruiny)
*Zamek w Ogrodzieńcu (ruiny)
*Zamek w Morsku (ruiny)
*Zamek w Bobolicach (zrekonstruowany)
*Zamek w Mirowie (ruiny)
*Zamek w Olsztynie (ruiny)
O wielu budowlach można już przeczytać w serwisie, natomiast ja również postaram się w miarę
zdobywania informacji opisywać poszczególne punkty szlaku.
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