
Złożeniec, krzyż na Bazylowie, 1946 r.

1. Kategoria

Zabytki sakralne, krzyż

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.43465 19.62065

4. Kod w dokumentacji

Zlozeniec-03-132

5. Data weryfikacji terenowej

15 kwietnia 2016 r.

6. Opis

Betonowy krzyż stoi około 2 km na zachód Złożeńca, na rozstaju leśnych dróg, przy dawnym trakcie prowadzącym z Pilicy 
przez Ruskie Góry i Kwaśniów do Olkusza. Na Mapie Kwatermistrzostwa z pierwszej połowy XIX wieku rozstaje nosi nazwę 
Bazylów, a w widłach rozchodzących się dróg zaznaczona jest karczma. W drugiej połowie XIX wieku Bazylów, wymieniany 
też w dokumentach urzędowych jako Bazylew, należał do folwarku w Złożeńcu i był tak zwaną nomenklaturą, czyli częścią 
majątku pozbawioną stałego punktu osadniczego. Na przełomie wieków nazwa zaczęła stopniowo zanikać. Nie ma jej na 
mapach wydawanych w okresie międzywojennym przez Wojskowy Instytut Geograficzny, ani w obecnie obowiązującym 
Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych*.

Krzyż na Bazylowie osadzony jest na schodkowym postumencie i cokole murowanym z kamienia wapiennego. Na 
skrzyżowaniu ramion figura Jezusa, nakryta półokrągłym blaszanym daszkiem. W dolnej części krzyża przeszklona wnęka z 
gipsową figurą Matki Bożej. Na froncie postumentu wyryta inskrypcja: JEZUS / MARJA NIECH / WAM BĘDZIE / CZEŚĆ I 
CHWAŁA / ZAWSZE I WSZĘ / DZIE FONDATOR . AND. BRABLIK / ANTONI WNUK / RYCZÓW / ROK P / 1946. 

Podobnych krzyży jest w okolicy więcej. Można je spotkać między innymi w Gieble, Ogrodzieńcu i Cisowej. Wszystkie 
wystawione zostały wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej i na początku lat 50. XX wieku. Z informacji przekazanej 
przez starszego mieszkańca Kolonii Giebło wynika, że ich twórcą był trudniący się kamieniarką mieszkaniec Kocikowej, niejaki 
Bromblik. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na znajdujące się na tablicy inskrypcyjnej nazwisko Brablik**. Trudno 
powiedzieć, czy jest to ta sama osoba, czy też chodzi o przypadkową zbieżność podobnie brzmiących nazwisk. Trzeba też 
pamiętać, że w tej części Jury nazwiska Brablik, Bromblik są bardzo popularne i można je często spotkać między innymi w 
Ryczowie, Ryczówku i Kocikowej.
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Królestwa Polskiego, tom 1, Warszawa 1877. Wersja online na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, http://www.sbc.org.pl/dlibra/
publication?id=11652&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI, dost. 30.06.2016.
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Definicja słowa nomenklatura: Aleksander Zdanowicz, (red.), Słownika języka polskiego, t.1, Wilno 1861. Wersja online: 
http://eswil.ijp-pan.krakow.pl/, dost. 30.06.2016.

** Rozmowa z mieszkańcem Kolonii Giebło, 29 czerwca 2016 roku.
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