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Krzywe Jezioro, miejscowość posiadająca prawa miejskie od 1970 r, liczą-
ca ok. 12 tys. mieszkańców, położona przy szosie Kijów-Odessa, ok. 200 km 
na północ od niej, w obwodzie mikołajewskim, na południowo-wschodnim 
Podolu. Na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje na jego głęboko - historyczną 
przeszłość. Powstało w 1762 roku nad rzeką Kodymą, na pograniczu turec-
kim. Należało do tzw. Klucza sawrańskiego, który był własnością Stanisława 
Lubomirskiego herbu Sieniawa, do którego należały ogromne tereny na 
Ukrainie. Krzywe Jezioro, swoją przynależność do Polski utraciło w wyniku 
II  rozbioru i znalazło się na terenie Rosji.  

Lubomirski był właścicielem największej obszarem fortuny, jaka kiedykol-
wiek w Polsce znajdowała się w prywatnych rękach. Bardzo dbał o rozwój 
życia gospodarczego w swoich dobrach. Dla podniesienia handlu i rzemiosła 
ściągał do swych miast Żydów i dawał im liczne przywileje; zakładał cechy 
rzemieślnicze. Budował rzymsko-, greko- i ormiańskokatolickie kościoły 
oraz prawosławne cerkwie. I pewnie dlatego Krzywe Jezioro miało podobny 
charakter. 

Jednak nie jemu miasto zawdzięcza swój kościół parafialny, pw. św. Ludwika. 
W 1819 roku (inna wersja podaje lata 1807-1809) wybudował go Ludwik 
Szołajski i to pewnie dlatego patronem świątyni zostaje św. Ludwik. Szołajski 
nie tylko funduje kościół, ale dba również o jego przyszłość. W swym testa-
mencie zapisuje mu 800 zł oraz 2000 zł rocznego dochodu z majątku. Warto 
też nadmienić, że okoliczni włościanie otrzymują 70.000 tys. zł i daruje im 
wszelkie długi.

W 1862 roku, administrator kościoła, ksiądz Siemienko, robi opis i spis 
inwentaryzacyjny kościoła. Jest to jedyny dokument na podstawie którego 
można odtworzyć widok kościoła, gdyż nie zachowały się (?) żadne ryciny, 
ilustracje, itp. materiały informujące o wyglądzie i zasobności świątyni wraz 
z przyległościami.
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Kościół św. Ludwika funkcjonuje do roku 1935, kiedy to 2 lipca zosta-
je zamknięty i oddany na potrzeby kulturalne. Wejście armii hitlerowskiej 
na teren Rosji i rozpoczęcie działań wojennych na jej terenie sprawia, że 
w latach 1941-1945, parafianie mogą z niego ponownie korzystać i modlić 
się o zwycięskie zakończenie wojny. Niestety, zaraz potem, prawie na 50 lat 
kościół zmienia swoje przeznaczenie. Powstaje tu kino, sala taneczna, sporto-
wa, klub, biblioteka, a do pierwotnej bryły kościoła dobudowywane są nowe 
pomieszczenia, totalnie zmieniające jego architekturę. Dopiero w 1993 roku, 
parafianie z Krzywego Jeziora wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Ryszardem 
Czajką, odzyskują świątynię. Jednakże budynek w niczym nie przypomina 
kościoła. Wtedy zaczyna się trwający do dnia dzisiejszego proces mający na 
celu zabezpieczenie i wyremontowanie tego, co zostało zachowane w celu 
przywrócenia jej poprzedniej funkcji i nadania właściwego znaczenia. 

Kościół parafialny w Krzywym Jeziorze, pw. św. Ludwika, widok obecny.
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Około kilometra od kościoła znajduje się nieogrodzony cmentarz, na planie 
prostokąta, o powierzchni 0,75 hektara. Lata zaniedbań i brak gospodarza 
w ciągu 4 lat (2010-2014), sprawiły, że kontrolę nad nim przejęła niczym nie-
okiełznana przyroda. W gąszczu dzikiego bzu, akacji, traw i chwastów, tylko 
czasami dostrzec można pojedyncze krzyże i  znaleźć nagrobki świadczące 
o jego wcześniejszej świetności oraz randze pochowanych osób. Obok siebie 
leżą właściciele ziemscy, ofiary wielkiego głodu na Ukrainie, dzieci i dziad-
kowie, całe rodziny, znane z  nazwiska i  morze ludzi nieznanych, których 
bezimienne groby wybrzuszają powierzchnię całego cmentarza. 

Cmentarz, podobnie jak kościół, wymaga ogromnej pracy. Aby dokonać 
jego inwentaryzacji, należy usunąć panoszące się na jego całej powierzchni 
zarośla, co jest niemałym wyzwaniem. Po usunięciu ich pierwszych metrów, 
widać pofalowaną niczym muldy ziemię.  To resztki zapadniętych grobów bez 
oznaczeń. Brak tu jakichkolwiek ścieżek czy alejek, mogących uporządkować 
teren. Krzyże i nagrobki wykonane z kamienia, metalu i drewna - zaniedbane 
i w dużej części zdewastowane; pochowani tam ludzie byli obrządku rzym-
skokatolickiego i prawosławnego. Tak jak wcześniej tworzyli koloryt miasta, 
tak teraz razem spoczywają we wspólnej  nekropolii.  Cmentarz czynny jest 
do dziś, ale nie widać szczególnego zainteresowania mieszkańców jego histo-
ryczną częścią.
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Wśród odsłoniętych w trakcie prac porządkowych nagrobków, jest kilka które 
zasługują na szczególną uwagę.
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Najpiękniejszy i najstarszy z nich, to kamienny nagrobek Władysława 
Terleckiego (1828-1902). Niestety nie udało się znaleźć informacji na temat 
właściciela, ale kunszt wykonania monumentu świadczy o zamożności i zna-
czeniu upamiętnionego zmarłego dla lokalnej społeczności. Na powalonym 
obecnie postumencie widzimy otwartą księgę ze słowami „Wieczny odpoczy-
nek racz mu dać Panie.” Ale na szczególną uwagę zasługuje pięknie udrapo-
wana w miękkich kaskadach materia z frędzlami, na której spoczywa księga, 
a jej wykonanie świadczy o wysokim kunszcie warsztatu, z którego wyszedł. 
Musiało to być kosztowne zamówienie i nie na każdą kieszeń.

Kolejny, to nagrobek zmarłego w 1902 roku, w wieku 64 lat Stanisława Wigury. 

Zwykły, kamienny blok, to zapewne cokół na który umieszczony był krzyż lub 
inna figura.  Jego masywna, monumentalna i proporcjonalna bryła dowodzi 
świadomości twórczej autora, i rozmachu w zagospodarowaniu przestrzeni. 
Tutaj także można się domyślać, że należał on do kogoś mogącego zapłacić za 
taki rozmach, choć w prostej formie.
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Następna jest przemieszczająca się po powierzchni, częściowo zapadnięta 
w dziurę w ziemi granitowa płyta, upamiętniająca Edwardę z Lofelerów (?) 
Kraśnicką, zmarłą w 1906 roku.

W tym przypadku, można napisać nieco więcej. Lucyna Kraśnicka – 
Rotkiewicz była właścicielką ziemską i miała posiadłość z dworkiem, pięk-
nym parkiem i stawem, we wsi Kуря’a’i Lozy (Kurze łzy?), ok. 20 km od 
Krzywego Jeziora. Szczęśliwie, wszystko się zachowało, choć w nie najlepszej 
kondycji. Można tam pojechać i wszystko obejrzeć, wyobrazić sobie i podzi-
wiać rozmach z jakim wykonano całe założenie, choć zaniedbania w chwili 
obecnej są ogromne.

I w tym przypadku wysoki koszt materiału z którego wykonano płytę świad-
czy o zamożności i wysokiej pozycji w hierarchii społecznej pochowanej oso-
by. Natomiast jej nazwisko rozwiewa wszelkie wątpliwości.  

Z tego samego domu wywodzi się właścicielka ostatniej z interesujących nas 
mogił, a należąca do Lucyny z Kraśnickich Rotkiewicz (1828-1902).
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Dworek i park Lucyny z Karśnickich Rotkiewicz.

Podobnie ma się sprawa z jej miejscem pochówku. Na cmentarzu zachował 
ponad 2 metrowy, żeliwny cokół na kamiennej podmurówce, na którym znaj-
dowała się figura Matki Boskiej. Wiadomo, że była to figura przywieziona 
z Włoch, podobno ponad rok trwał jej transport i że w latach 60-tych XX 
wieku, stała jeszcze na miejscu. Co się z nią stało, gdzie się znajduje w chwili 
obecnej – nikt nie wie. Niestety, nie ma żadnego zdjęcia, rysunku, reprodukcji, 
ilustracji, przedstawiającej rzeźbę.  Niemniej jednak, pamiętając o jej pocho-
dzeniu i patrząc na jej podstawę, musiała być piękna i duża, ok. 3-4 metrów. 
Wielka to strata dla historii Krzywego Jeziora, dla jego zbioru zabytków, 
dla turystów odwiedzających to miejsce. Można sobie jedynie wyobrazić, że 
dominowała nad całym cmentarzem, umieszczona mniej więcej w jego sercu, 
w centralnym miejscu. To w jej pobliżu znajdują się pozostałe „Pańskie” gro-
by. I dziwnym zdaje się to, że do tej pory, nie udało się też dotrzeć do miejsca 
pochówku dobrodzieja i fundatora świątyni w Krzywym Jeziorze, Ludwika 
Szołajskiego, choć jego przywiązanie do miejsca, troska o kościół i włościan 
pozwalają przypuszczać, że powinno się ono tutaj znajdować. 
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Ostatni obiekt warty uwagi, to rzeźba, biust anioła, przypadkowo ułożone na 
grobie. Nic nie wskazuje na to aby był jego elementarną częścią. Kamienna 
figura pokryta mchem przedstawia anioła ze spuszczoną głową, z piękny-
mi lokami I strojnej szacie. Bardzo subtelny I wyrafinowany rysunek, deli-
katne traktowanie materii sugeruje warsztat kamieniarski o wysokiej klasie. 
Gdzie pierwotnie był umieszczony, na czyje zamówienie powstał – niestety 
nie wiadomo. 

Prace porządkowe na cmentarzu w Krzywym Jeziorze dopiero się zaczęły. 
Można przypuszczać, że w następnych latach, kiedy usuwane będą kolejny 
zarośla naszym oczom ukażą się dalsze groby rządców I właścicieli ziemskich 
z okolicy. Do tej pory udało się odsłonić dopiero około połowy cmentarza. 
Miejmy nadzieję, że dalej też znajduje się więcej ciekawych obiektów  z punk-
tu widzenia historii I sztuki.
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Opracowanie: Marzena Drzewińska i ks. Mirosław Wąsiewicz
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