
Smoleń, ruiny zamku Pilcza, XIV w.
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 6. Opis

Ruiny usytuowane są na zalesionym wzgórzu, na zachodnim krańcu wsi. Zamek został wzniesiony w XIV
wieku, prawdopodobnie na miejscu istniejącej wcześniej warowni drewniano-ziemnej. Rozbudowany w 
wieku XV, w czasach swojej świetności stanowił własność wielkich rodów możnowładczych - 
Toporczyków, Pileckich i Padniewskich. Na początku XVII stulecia został opuszczony po przeniesieniu 
siedziby ówczesnych właścicieli do nowej rezydencji w Pilicy. W wieku XIX był już w ruinie. W czasie 
pierwszej wojny światowej uszkodzony w 1914 roku przez ostrzał artyleryjski. Zdewastowany w wyniku 
pozyskiwania materiału budowlanego z murów zamkowych. Do naszych czasów zachowały się mury 
zamku górnego z charakterystyczną okrągłą wieżą oraz pozostałości dwóch podzamczy. Od 1959 roku 
wzgórze zamkowe objęte jest ochroną prawną (rezerwat leśno-krajobrazowy Smoleń). W latach 2012-
2015 na zamku przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę prace archeologiczne i rewitalizacyjne, 
połączone z budową nowej infrastruktury turystycznej*.

Najstarsze ślady osadnictwa w rejonie góry zamkowej pochodzą z drugiego tysiąclecia p.n.e., a kolejne z 
okresu kultury łużyckiej (VI-V wiek p.n.e.) oraz kultury przeworskiej (III-IV wiek n.e.). Okoliczności 
powstania samego zamku nie są do końca znane. Nie jest wykluczone, że najpierw istniała tutaj obronna 
budowla drewniana, której szczątków nie udało się jednak do tej pory odnaleźć. Początki warowni 
murowanej mogą być związane z istniejącą w XIII-XIV wieku pomiędzy Smoleniem i Strzegową linią 
fortyfikacji, w skład której wchodziły umocnienia na Skałach Zegarowych, na Górze Biśnik oraz na 
Grodzisku Pańskim. Być może najstarsza część warowni, zamek górny, powstała w okresie małopolskich
rządów króla czeskiego Wacława II (1291-1305) i odegrała pewną rolę w walkach o tron krakowski, jakie 
z Wacławem prowadził na przełomie wieków książę Władysław Łokietek.

Pewniejsze informacje o zamku pochodzą z wieku XIV, kiedy okoliczne dobra znajdowały się w rękach 
Ottona z Pilczy z rodu Toporczyków, możnowładcy i bliskiego współpracownika króla Kazimierza 
Wielkiego. Za jego czasów powstało murowane założenie obronne, składające się z zamku górnego oraz
dwóch podzamczy. Wtedy zaczęła także zapewne funkcjonować nazwa Pilcza, nawiązująca do pobliskiej
rzeki i leżącej nad nią miejscowości (dzisiaj Pilica). 

Po 1420 roku dobra pilickie przeszły od Toporczyków w ręce Pileckich herbu Leliwa. Zapewne w drugiej 
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połowie XV wieku nowi właściciele dokonali rozbudowy i modernizacji zamku, który pod ich troskliwą 
opieką przeżywał okres swojej największej świetności. Trzej kolejni Janowie Pileccy – protoplasta rodu, 
jego syn i wnuk, zgromadzili w Pilczy bogaty księgozbiór, a w zamkowych murach gościł przez dłuższy 
czas jeden z czołowych przedstawicieli polskiego renesansu, Biernat z Lublina, pełniący obowiązki 
kapelana zamkowej kaplicy oraz sekretarza Jana (II) Pileckiego.

W 1570 roku dobra pilickie przeszły w ręce rodziny Padniewskich. W roku 1587 w trakcie walk o tron 
polski po śmierci Stefana Batorego zamek został zdobyty, a potem zapewne obrabowany i spalony przez 
wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Po tych wydarzeniach stara siedziba Toporczyków i 
Pileckich nie wróciła już do dawnej świetności. Ze względu na zniszczenia i przestarzały system obronny,
zamek został porzucony na rzecz nowej siedziby, jaką Wojciech Padniewski wzniósł na obrzeżach Pilicy 
(pałac ten istnieje do dziś). Warownia zaczęła od tego czasu stopniowo popadać w ruinę. W okresie 
potopu została według miejscowej tradycji spalona przez Szwedów. W 1797 roku część murów posłużyła 
jako materiał przy budowie komory celnej na granicy zaboru austriackiego i pruskiego. Zarówno 
wcześniej, jak i później miejscowa ludność korzystała z opuszczonego zamku jako składu materiału 
budowlanego. W XIX wieku przez pewien czas właścicielem dawnej warowni był Roman Hubicki, który 
zorganizował na jej terenie fabrykę śrutu Batawia, a przy okazji, jako miłośnik historii i zabytków, 
uporządkował i częściowo odgruzował zamkowe wzgórze. W tamtym czasie zamek był przedstawiany na
licznych rycinach jako malownicza, romantyczna ruina. Kolejne zniszczenia przyniósł ostrzał artyleryjski z
roku 1914, kiedy Smoleń znalazł się na linii frontu pomiędzy wojskami rosyjskimi i austro-węgierskimi, 
przechodząc kilka razy z rąk do rąk obydwu walczących stron. Pamiątką tych wydarzeń są liczne pociski 
artyleryjskie odkrywane w murach i w ziemi, a także pochówki co najmniej trzech żołnierzy armii austro-
węgierskiej i rosyjskiej, odnalezione w trakcie badań archeologicznych w 2014 roku na podzamczu 
zachodnim, przeniesione następnie po ekshumacji na cmentarz w Biskupicach koło Pilicy. Po drugiej 
wojnie światowej na zamku wykonywane były jedynie podstawowe prace zabezpieczające. Dopiero w 
latach 2012-2015 przeprowadzono gruntowną rewitalizację zabytku, połączoną z częściową 
rekonstrukcją i przywróceniem czytelności dawnych elementów budowli. Zamek zyskał przy tej okazji 
starannie zaprojektowaną infrastrukturę turystyczną, stracił natomiast aurę niezwykłości oraz specyficzny 
klimat, który wyróżniał go wcześniej wśród innych zamków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Najstarszą częścią warowni jest zamek górny, wzniesiony w XIV wieku przez Ottona z Pilczy, być może 
na miejscu wcześniejszej budowli z czasów Wacława II czeskiego. Zamek górny składał się z okrągłej 
wieży oraz budynku mieszkalnego. Dostępny był jedynie po ganku strażniczym z murów obronnych 
podzamcza zachodniego. Wieża, pełniąca na co dzień rolę punktu obserwacyjnego i sygnałowego, w 
razie oblężenia miała stanowić miejsce ostatniej obrony. Wejść do niej można było jedynie po kładce 
prowadzącej ze szczytu stojącego obok budynku mieszkalnego. Ten z kolei posadowiony był na 
obwodzie murów obronnych i posiadał prawdopodobnie dwie kondygnacje. Pierwsza, typowo militarna, 
zaopatrzona była w trzy strzelnice szczelinowe. Na drugiej znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. W 
skale pomiędzy wieżą a budynkiem wykuto głęboką na kilka metrów cysternę na wodę. W czasie badań 
archeologicznych prowadzonych u podstawy skały, na której wznosi się zamek górny, znaleziono w ziemi 
liczne, pochodzące zapewne z niego zabytki, w tym między innymi fragmenty blach zbroi, ostrogi, groty 
bełtów i wyroby ceramiczne.

Podzamcze wschodnie zostało wzniesione prawdopodobnie przez Ottona z Pilczy w drugiej połowie XIV 
wieku. Wjazd na jego teren prowadził przez bramę zabezpieczoną suchą fosą i zwodzonym mostem. 
Podzamcze otaczał mur obronny z gankiem strażniczym i krenelażem ze strzelnicami, wzmocniony 
ustawioną w południowo-wschodnim narożniku półwieżą. W murach podzamcza znajdują się trzy otwory 
(jeden przy bramie i dwa w murze północnym), które stanowią być może bardzo wczesne przykłady 
działobitni, czyli stanowisk dla dział. W trakcie prac archeologicznych w tej części zamku odnaleziono 
między innymi fragmenty ostróg, sierpów, noży, gwoździ, a także topór i srebrny grosz Wacława II 
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czeskiego oraz duże ilości fragmentów naczyń glinianych i kości zwierzęcych. Ciekawym znaleziskiem 
był też fragment wykonanego z brązu, pochodzącego z Rusi i datowanego na XIII-XIV wiek enkolpionu, 
czyli relikwiarza przeznaczonego do noszenia na piersi.

Podzamcze zachodnie powstawało w dwóch etapach. Za czasów Ottona z Pilczy i Toporczyków było 
mniejsze niż obecnie, otoczone murami i zaopatrzone w dwie czworoboczne wieże oraz drewniany 
budynek mieszkalny, z którego pochodzą liczne znaleziska archeologiczne, w tym dwa hełmy 
średniowieczne. W obrębie murów istniała już wtedy zapewne studnia, wykuta według legendy przez 
jeńców tatarskich, pierwotnie głęboka na około 100 m, obecnie w większej części zasypana. W drugiej 
połowie XV wieku Pileccy przeprowadzili gruntowną modernizację i rozbudowę podzamcza, które po 
uprzednim rozebraniu części murów zostało powiększone na zachód i południe. W nowej części 
wzniesiono dwukondygnacyjny, dwuskrzydłowy pałac, którego komnaty na piętrze były ogrzewane 
piecami wyłożonymi kaflami o wysokich walorach artystycznych, zdobionymi przedstawieniami 
figuralnymi i roślinnymi. W murze południowym wykonano dodatkowe wejście zaopatrzone w most 
zwodzony i flankowane przez nową, czworoboczną wieżę z klatką schodową prowadzącą na mur 
południowy i dalej do zamku górnego. W tamtym czasie powstało także drewniane skrzydło północne, 
przylegające do muru obronnego oraz czworobocznej, podpiwniczonej wieży północnej, której 
pozostałości są obecnie jedynym miejscem, gdzie zachowały się fragmenty oryginalnej kamieniarki 
(obramienia wejścia oraz progu).

7. Źródła i materiały

*Artykuł opracowany na podstawie tekstu z tablic informacyjnych rozmieszczonych wokół zamku. Treść z 
tablic dostępna także na stronie internetowej miasta i gminy Pilica, 
http://www.pilica.pl/kategorie/zamek_pilcza, dost. 15.09.2016.
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