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Przedmowa i wprowadzenie
Smutny był los przydrożnych świątków po naszym - Polaków wyjeździe z Buska w
latach 1944 – 1945. Te najbardziej widoczne na ulicach, kłuły w oczy komunistów, dlatego
zostały zniszczone, wyrwane z uświęconych miejsc, / na których stały od wieków / i
wrzucone do rzeki.
Na szczęście nie wszystkie. Dobrzy ludzie zapamiętali jednak miejsca zatopienia
tych szczątków i po ustąpieniu sowieckiego reżimu wyciągnęli je z rzeki. Dzisiaj
spoczywają one na żydowskim okopisku, natomiast korpus figury Świętego Jana położony
został przy muzeum, przy budynku dawnej Sokolni, obecnie Narodowy Dom Kultury.
Może ta publikacja spowoduje, że znajdzie się w Busku ktoś kto zajmie się
renowacją tych figur,
Wydaje się, że powinny one wszystkie spocząć przy Narodowym Domu Kultury
/dawna Sokolnia/, obok fragmentu figury Świętego Jana, przy muzeum. Graficzny sposób w
jakim mogłyby być ustawione i ułożone te figury przedstawiono w rozdziale 6, na stronach
28 i 30 tej publikacji.
Być może, że w czasie zwiedzania ktoś rozpozna te figury i potrafi wskazać miejsca
ich lokalizacji, przed zezłomowaniem.
Powinny one stanowić bardzo ciekawą ekspozycję, ubogacającą zasoby pobliskiego
muzeum
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1 / Figury na Niemieckim Boku
Figura Świętego Jana na początku ul. Sokoła
W mieście było dużo kapliczek, figur przydrożnych i krzyży, a na początku
Niemieckiego Boku na skrzyżowaniu z drogą główną stała figura Świętego Jana, podobna
do tej na zdjęciu i zawsze mówiło się nie inaczej tylko, koło „Świętego Jana”. Było to
centrum Niemieckiego Boku, z którego drogi wiodły do Krasnego, na Lipiboki, do rynku i
do „Kąta” /tak nazywano cały teren przyległy do ulicy 3 Maja/ - od drogi głównej, aż do
Pełtwy.

Rok 2003, Busk, przydrożna figura Świętego Jana,
z przełomu XIX i XX wieku na Wolanach
Podobna figura Świętego Jana stała na początku ulicy Sokoła. Ta figura była nieco
niższa i mieściła się w takiej ceglanej niszy, chroniącej ją przed opadami, a kwatera wokół
niej 2 na 3 metrów okolona była niskim metalowym płotkiem. Stała ona w narożniku
ogrodu - sadu, a biel tej figury na tle zieleni rysowała się wyraziście i pięknie. Dziś w tym
miejscu stoi dom narożny, który stanowi początek ul. Hruszewskiego. Figura, którą
przedstawia zdjęcie zachowała się na Wolanach, w pobliżu cerkwi Świętego Onufrego
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Rok 2015, Busk, odnaleziony w ostatnich miesiącach
korpus figury Św. Jana, który może pochodzić z opisywanej
figury Św. Jana na Niemieckim Boku

Czerwony Krzyż na skraju skotni
Ten pamiątkowy przydrożny krzyż stał za naszych czasów /postawiony w okresie
międzywojennym/ po lewej stronie drogi do Krasnego - ul. Dominikanów, na początku
skotni, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy młynem, a początkiem ulicy Sokoła
/obecnie ul. Hruszewskiego/. Dość dokładnie w miejscu na którym dzisiaj znajduje się dom
Petruszewicza nr. 45. Był to drewniany krzyż, o wysokości około 6 - 8 metrów,
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pomalowany na czerwono, bardzo podobny do krzyża na zdjęciu /zdjęcie to zaczerpnięto z
Internetu/. Był to Krzyż bardzo prostej konstrukcji, zamocowany bezpośrednio w ziemi, pod
którym tylko czasem były kwiaty, przeważnie polne.
Nie pamiętam tej plakietki na krzyżu, ale nie może ona pochodzić z innego krzyża na
Niemieckim Boku, bo po prostu innego przydrożnego krzyża na Niemieckim Boku nigdzie
nie było.
Mieszkałem około 150 metrów od tego Czerwonego Krzyża, przy ulicy Sokoła 12
/obecnie Hruszewskiego 12/ i przechodziłem obok niego kilka razy dziennie, więc jak bym
mógł go nie pamiętać. Duże na mnie wrażenie zrobiła rozpoznana na ekspozycji w Pałacu
Badenich, w dniu 22. 09. 2013 roku plakietka, pochodząca zapewne z opisanego krzyża, z
następującą inskrypcją :
......................................................................
Na wieczną chwałę
Bogu !
STAWIAJĄ TEN KRZYŻ MIESZKAŃCY
UL. SOKOŁA I 3 MAJA
Pani Jezu zachowaj nas
od wszelkiej klęski
..........................................................................
Plakietka ta obecnie znajduje się w rękach prywatnych i należy mieć nadzieję że
wkrótce wróci ona do swoich prawowitych właścicieli - ich spadkobierców, w kościele

7
Busk, Rok 2013, Odnaleziona na starociach plakietka pochodząca
/ prawdopodobnie/ z przydrożnego Krzyża na Niemieckim Boku,
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Busk, Przydrożny „Czerwony Krzyż”
podobny do tego, który stał na Niemieckiego Boku
Mówiąc po staropolsku:
„K r z y ż
nasze

ojce

ten

na Wieczną

s t a w i a l i,

a

nam

i zachować

Chwałę

ich

synom

Bogu
je

bronić

p r z y s t o i”

Dziś kiedy po około 70 latach, jakimś cudem odnalazła się oryginalna plakietka z
tego krzyża, powinna ona znaleźć skromne, ale godne miejsce w kościele Świętego
Stanisława w Busku, aby mogła świadczyć o naszej obecności, niezłomności naszej wiary i
polskości tych ziem.
W rejonie Buska, w innych miejscach przy drogach stały również podobne krzyże.
Wg. opowieści ludzi te krzyże upamiętniały poległych w tych miejscach w 1920 roku,
obrońców ziemi lwowskiej, którzy zginęli w czasach bitwy pod Zadwórzem, Firlejówką i
innych miejscowościach tego rejonu.
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Busk, koniec lat 30 tych XX w.
Ustawianie krzyża misyjnego na Niemieckim Boku
Na zdjęciu widoczna z prawa chata rodziny Pitnicy, w perspektywie przybudówka
budynku uruchomionego w 1936 roku nowego młyna, przy drodze do Krasnego. Dzisiaj do
tego miejsca sięga zabudowa miasta, z piętrowymi budynkami mieszkalnymi, aleją
prowadzącą do pobliskiego gimnazjum, wiatą na przystanku autobusowym,
Dawniej w tym miejscu kończyło się miasto, rozpoczynały się skotnia i tzw. jamiska,
które ciągnęły się aż za młyn i cmentarz. Ten krzyż misyjny, nazywany później przez ludzi
czerwonym krzyżem / ze względu na kolor farby, jaką ten krzyż był pomalowany / stał na
otwartej przestrzeni, na skotni i rozpostartymi ramionami witał wszystkich podróżnych
podążających do miasta od strony Krasnego.
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Figura Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Białego Marcina
/ obecnie ul. Galicka /

Ta figura Matki Boskiej

przy ul
Galickiej
zapamiętana
przez
Adolfa
Zabuskiego zamieszkałego w na początku lat
czterdziestych XIX wieku, przy ulicy Białego
Marcina, że stała tam jeszcze za czasów
przedwojennych
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2 / Figury na Wolanach i Długiej Stronie
Figura Świętego Onufrego w pniu wiekowego dębu
Przy cerkwi Świętego Onufrego istnieje mały cmentarzyk, a przy dróżce do cerkwi
pomiędzy dębami stoi malownicza stara kapliczka, patrona cerkwi Św. Onufrego wydrążona
w pniu starego dębu, jeszcze w 1864 roku. Dawniej istniał w tym miejscu klasztor
Bazylianów, zniszczony w 1654 r., w czasie najazdu kozackiego.
Na cerkwi Św. Onufrego widnieje nad wejściem jego wizerunek, taki pomarszczony i
stareńki jak sam Święty. Jest tutaj wiele bardzo starych grobowców, o przykuwającym
wzrok wystroju i kilka samotnych bezimiennych, przeważnie z piaskowca krzyży. Dzisiaj
już nikt nie wie czy są to przydrożne krzyże przy zapomnianych ścieżkach i drogach, czy
krzyże mogilne, które pozostały po nieistniejących już mogiłach.
W 1942 r. w 2-ej klasie Szkoły Powszechnej nauczycielka, wzięła nas na wycieczkę
poza miasto, na Wolany, żeby pokazać nam cudowną kapliczkę, wydrążoną w pniu żywego
wówczas dębu. Był to wielowiekowy potężny dąb, aż ośmiu chłopców musiało się złapać za
ręce, aby objąć kilkumetrowy pień tego dębu. Kapliczka zamykana była dużą furtą, pokrytą
korą, taką samą jak cały pień. drzewa, przez co z zewnątrz po zamknięciu furty nikt nie
wiedział, że w środku jest kapliczka
W 1944 roku wnętrze kapliczki stanowiło okrągłe pomieszczenie, o średnicy około 2 m, a
na frontowej ścianie wyrzeźbiony był miniaturowy ołtarz, takich rozmiarów, że ksiądz mógł
tam odprawiać Mszę Świętą. Pomiędzy tym ołtarzem, a furtą, w środku pomieszczenia były,
takie małe balaski, o wysokości do kolan, przy których dawniej przyjmowano Komunię
Świętą.
Całość pokazywała nam miejscowa dziewczyna, która razem ze swoim starym
ojcem sprawowała pieczę nad tym zabytkiem. Nauczycielka dała jej jakiś pieniążek i wtedy
mogliśmy do woli podziwiać ten cud natury.
W jej wnętrzu zmieścili się nawet dwaj chłopcy, w wieku około 10 lat i chcieliśmy wcisnąć
jeszcze jednego, ale nie bardzo się dało. Wg. opowiadania dziewczyny, w każdą sobotę po
południu przychodził tutaj ksiądz z pobliskiego kościoła i odprawiał mszę Świętą, a wierni
w cieniu rozłożystych konarów drzew okalających tą kapliczkę ją wysłuchiwali. W czasie
istnienia żelaznej kurtyny zawsze byłem ciekawy losów tej kapliczki i dopiero teraz
przyszło mi ją zobaczyć, w jakże zubożonej formie
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Rok 2013, Busk, Wolany, Kapliczka Świętego
Onufrego pochodząca jeszcze z 1864 r
Przedstawiona na zdjęciu kapliczka ma dzisiaj około 150 lat. Pod koniec XX wieku
to drzewo obumarło i wtedy, zmieniono wystrój kapliczki, bo dzisiaj ona wygląda zupełnie
inaczej niż ja ją widziałem około 70 lat temu.
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Bezimienne Figury i Krzyże
Można na pewno powiedzieć, że o ile Busk okazuje się bogaty w przydrożne świątki
o tyle przedmieście Wolany jawi się bardzo bogatym ich zbiorem.
Jednym z nich jest przydrożna figura z krzyżem na Wolanach. Pomimo starości i
nieumiejętnej konserwacji, widać że ta figura przedstawia swoiste dzieło - średniowieczny
zabytek sztuki sakralnej, wymagający obecnie fachowej renowacji i konserwacji

Rok 2013, Przydrożna figura na Wolanach

Dzisiaj te milczące, bezimienne przydrożne figury i krzyże / z wydłubanymi
inskrypcjami /zaświadczają o polskości i przywiązaniu wówczas żyjących tu ludzi do tych
ziem. Są to zapewne nasze polskie świątki - myśmy wyjechali one zostały, podobnie jak
pozostały nasze świątynie, cmentarze i ziemie naszych ojców.
O ich polskości świadczą często zniszczone celowo inskrypcje, a świątki mimo to
stoją - trwają i świadczą o nas teraz i będą świadczyć wówczas jak odejdziemy
. Te figury powinna stać nieogrodzone na otwartej przestrzeni, tak aby można było
przynajmniej raz w roku, w dzień Wszystkich Świętych złożyć u jej stóp kwiaty i znicze,
jak nakazuje nasz chrześcijański obyczaj.
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Druga przydrożna figura na Wolanach

Największą ujmą dla tych figur - krzyży jest to że stoją one za ogrodzeniem.
prywatnych posesji, które ograniczają ich kontakt z ludzmi. Uniemożliwia to składania u
ich stóp kwiatów i zniczy, a po drugie jak tu spełnić chrześcijański obyczaj - zdjęcie czapki
lub zrobić znak krzyża - przed ogrodzeniem ?.
Wizualnie wygląda to jak „C h r e s t y w

kriepostnoj

/Krzyże na więziennym terenie/

z o n i e”
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3 / Figury na Lipibokach
Figura Matki Boskiej / za duszę Jakóba / przy ul. Papiernia
Na Lipibokach, w pobliżu posesji Papierni zachowała się Średniowieczna kapliczka
Świętego Jakóba - patrz zdjęcie pochodząca jeszcze z 1855 roku. I tylko chyba jej
masywnej budowie należy zawdzięczać, że przetrwała ona dwie wojny światowe, dwie
okupacje sowieckie i jedną niemiecką i nadal cieszy oczy swoim pięknem. Jej oryginalna
inskrypcja zmusza do zadumy, bo zapewne kryje ona jakąś tajemną treść, którą dzisiaj
trudno dociec, kto to był tajemniczy Jakób i na czyją cześć postawiono tą bardzo wystawną
kaplicę, zapewne nie była to osoba zwyczajna.
Opisuje wprawdzie w swoich artykułach Antoni Schneider „Żył też w klasztorze
/O.O.Dominikanów w Busku - przypisek autora/ braciszek Jakób, sławny organmistrz, który
kilka kompozycyj choralnych po sobie zostawił”
*/2, ale czy to o tego Jakóba chodzi - może to kiedyś jakiś ciekawski badacz rozstrzygnie

Oryginalna inskrypcja w kaplicy Świętego Jakóba j. w.
przed i po renowacji w 2013 roku
*/1 Pisownię Jakóba - przez ó zachowano wg. oryginalnej inskrypcji na figurze
* /2 Antoni Schneider, artykuł p.t. „Miasto Busk Wenecja Polska” opublikowanym w
Dzienniku Literackim Nr. 48, wydany we Lwowie w 1868 roku
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Rok 2005,
Busk,
Przydrożna figura
Świętego Jakóba
na Lipiebokach
przed renowacją,
foto Internet

Rok 2013,
Busk
Lipieboki
Figura Świętego Jakóba
po renowacji
w 2013 roku
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Przydrożna figura Matki Boskiej przy drodze na Rokszyn

Rok 2013 - Busk, figura z krzyżem z XIX wieku na Lipiebokach
przy drodze na Rokszyn - u zbiegu ul. Szewczenki i Dowbosza

Rok 2013 - Busk, szczegół figury jak wyżej
Słabo widoczna data - 1882 roku
Można mniemać, że istniejąca pierwotnie polska inskrypcja mieszcząca się poniżej
daty została zniszczona i usunięta, także podstawa krzyża, pierwotnie zapewne płaska
została uformowana w formie tryzuba.
W wandalski sposób są niszczone bezpowrotnie dawne - cenne zabytki kultury w tym
przypadku z XIX wieku
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Rok 2013 - Busk, figura jak wyżej
Dziś trudno uwierzyć żeby w tamtych czasach postawiono taką okazałą figurę bez
żadnej inskrypcji, opisu, czy chociażby jednego Słowa Bożego.

Krzyż przy ulicy Papiernia
.
Jak twierdzi historyk A. Petruszewicz, w pobliżu fabryki - papierni istniała w
Średniowieczu cerkiew, później na jej miejscu postawiono wykuty w kamieniu, masywny
pamiątkowy przydrożny krzyż - patrz zdjęcie. Krzyż ten przetrwał pożogi i wojny i trwa do
dziś. Ślady poszukiwania dawnych świątyń w Busku można znaleźć w opracowaniu
autorstwa Maurycego Horna pod tytułem „Rzemiosło miejskie woj. Bełskiego, w 1szej
połowie XVII wieku”. W materiałach tych czytamy:
<<Z 1620 roku pochodzą liczne skargi przeciwko Unitom, którzy przy pomocy władz
miejskich, jak również przemocy starali się zagarnąć w swe ręce wszystkie cztery istniejące
w tym czasie w Busku cerkwie, takie jak :
–

Świętego Mikołaja na Starym Mieści

–

Świętego Onufrego, na Wolanach,

–

Świętej Piatnicy, lokalizacja nieznana

Stare Kapliczki i Krzyże

–

S t r o n a | 19

Świętego Krzyża-lokalizacja nieznana>>*3

Być może, jedna z tych świątyń o nieznanej lokalizacji istniała w okolicy
dzisiejszego przydrożnego krzyża. Odległe świątynie na Starym Mieście i Wolanach, do
których komunikacja po istniejących w tamtych czasach licznych kładkach i mostach była
uciążliwa, również może skłaniać do przypuszczenia, że wierni w tamtych czasach chcieli
mieć na Lipibokach swoją świątynię
Można przypuszczać że pamiątkowy krzyż początkowo stał na miejscu cerkwi, na
otwartym i niezabudowanym terenie. Mógł on być również nieco wyższy, dzisiaj on jakby
osiadł jest nieco przygarbiony, patrz zdjęcie

Rok 2010, Busk -Krzyż przydrożny na " Papierni "
Zdjęcie zaczerpnięte z Internetu
*/3 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej Opolu, Nr. 14, Zakład Naukowy im.
Ossolińskich, Wyd. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1966 rok.
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Postument - dolna część starej figury z 1914 roku
w miejscowości Zarokitna

S t r o n a | 20

Stare Kapliczki i Krzyże

5/

S t r o n a | 21

Stare figury i krzyże zaznaczone na austriackiej mapie
wojskowej z końca XIX wieku

Według austriackiej mapy wojskowej z 1894 roku aktualizowanej w 1911 roku - parz
zdjęcie istniały na przedmieściach Buska jeszcze inne, zapewne stareńkie przydrożne
Świątki, które wypatrzeć można :
- u zbiegu dzisiejszych ulic Siczowyw Strzelców i Długiej Strony
- na Podzamczu, przy ulicy Lwowskiej i Zawodskiej, po jednej stronie ulicy
Zawodskiej stał krzyż przydrożny, a z drugiej strony tej ulicy przydrożna figura.
Na tej mapie zaznaczone zostały również figura Świętego Jana, na początku ulicy
Sokoła i figura z krzyżem przy drodze na Rokszyn. Widocznie figury te były ważne dla
topografii wojskowej i dlatego, w odróżnieniu do innych pomniejszych krzyży i figur
zostały zaznaczone na tej mapie
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Zezłomowane fragmenty starych figur i krzyży na okupisku

Zezłomowane i wyjęte z rzeki fragmenty starych figur i krzyży spoczywające dzisiaj
na żydowskim okupisku

Jedna z figur wyłowiona z rzeki i znajdująca się na okupisku

Tak niewiele trzeba prostej pracy do odtworzenia tej bardzo starej historycznej figury
datowanej na 1902 rok
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Krzyż jak wyżej po prostej rekonstrukcji fotograficznej
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Wyłowiony z rzeki korpus figury Świętego Jana, która przed wojną stała przy
skrzyżowaniu ulicy Sokoła i Dominikańskiej / obecnie ul. Hruszewskiego i Petruszewicza /
Obecnie ten fragment figury Świętego Jana znajduje się przy muzeum, przy budynku
dawnej Sokolni / obecnie Rejonowy Dom Kultury /

Wydaje się, że mimo zniszczenia – brak głowy, rąk i podstawy, ta figura urzeka
swoim pięknem i kunsztem wykonania

Stare Kapliczki i Krzyże
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Tak kiedyś wyglądał ten bardzo stary krzyż przydrożny z nieznanej lokalizacji

