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Невідомим широкому загалу дрогобичан є пам’ятник "Лицар в збруї", 

який був встановлений коштом громади міста з ініціативи старости 

К. Гужковського. Він символізував визволення Дрогобича від російських 

окупантів у 1915 році під час Першої світової війни. Його відкриття 

відбулося 14 травня 1916 року з нагоди першої річниці цієї події. Одночасно 

скульптура відігравала роль потужного елементу зі збирання доброчинних 

пожертв вдовам, сиротам, пораненим Січовим Стрільцям та інвалідам війни.  

Зору присутніх відкрилася дерев’яна скульптура роботи професора Бака 

у вигляді оборонця рідної землі в шоломі та рицарському одязі, який тримає 

у правій руці опущений до ніг меч, а лівою прикриває себе овальним щитом, 

на котрому зображено тодішній герб Дрогобича з дев’ятьма бочками солі. 

Рицар стояв на постаменті посеред чотиристовпової альтанки за проектом 



міського інженера Ф. Єлонки, увінчаної напівкулястим дашком, що 

нагадував купол української церкви, до якої з трьох боків вели східці. 

Пам’ятник на честь звільнення міста простояв до закінчення Першої 

світової війни. Дальша його доля невідома. 
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