
 



MŁODE WINO
 

Cmentarz „stary”

w Mochowie

Pierwszym miejscem, związanym z chrześcijańskim

obrządkiem chowania zmarłych w powstałej w końcu XIV

wieku parafii pod wezwaniem św. Marcina w Mochowie,był

cmentarz przykościelny. Skromne mogiły, upamiętniane

zazwyczaj drewnianymi krzyżami, a rzadziej trwalszymi

elementami, takimi jak nagrobki, przez lata otaczały mo-

chowską świątynię. Teren cmentarza był niewielki, więc z

upływem czasu, gdy brakowało miejsca na kolejne chowanie

zmarłych, teren wykorzystywano ponownie, a znajdowane

wówczas kości umieszczano w jednym miejscu, w tzw.

kostnicy.

Zgodnie z rozporządzeniami administracyjnymiz koń-

ca XVIII wieku zaczęto „przenosić” cmentarze poza obręb

miast i wsi. W tych drugich proces postępował wolniej. Wią-

zało się to zapewnez przywiązaniem wiernych do pochów-

 

ków bliżej strefy „sacrum”, a chowanie poza miejscem

zamieszkania często wiązałosię z oporami „ludu bożego”. W

przypadku Mochowa, akt wizytacji dekanalnej z 20 lipca

1817 roku, wspomina: „Cmentarz naokoło [kościoła] [...],

obwiedziony parkanem w dobrym stanie, na nim krzyżi

kośnica. Ostatnie pochowanie kości po misji było roku 1814-

go”. Wskazywać to może, że funkcjonuje wówczas drugi

cmentarz dla mieszkańców parafii mochowskiej.

Nowy cmentarz ulokowanona północ od wsi, tuż przy

drodze prowadzącej do żurawińskiego lasu, która swój

początek ma przy mochowskiej plebanii. Miejsce pochówku

oddalone było od wsi niecałe pół kilometra, a wydzielone
zostało z proboszczowskiego gruntu. Znajdujemyje na tzw.

Mapie Kwatermistrzostwa, wydanej w 1843 roku, na arku-

Szu o nazwie „K352 SIERPC”. Lokalizacja cmentarza okazała

się jednak niefortunna. Wschodni jego kraniec sąsiadowałz

terenem bagiennym, a w okolicy znajdowały się dwa cieki

wodne, które w przyszłości wraz z wiosennymi roztopami

zaczęły stanowić problem dla parafian.

Jako miejsce pochówku wykorzystywano go jednak

przez prawie cały wiek XIX. Podobnie jak to miało miejsce na

cmentarzu przykościelnym, dominowały tu ziemne mogiły z

drewnianymi krzyżami. Dokument parafialny z 1893 roku

wspomina: „Cmentarz grzebalny zaś otoczony jest prostym

płotem kamiennym. [...] Oddzielone jest miejsce dla dzieci

nieochrzczonych. Każdy grób jest naznaczony krzyżykiem.

 

Żadnych pomników i grobów familijnych nie ma”. Możemy

przypuszczać, że wizytator miał na myśli interesującą nas

nekropolię. Z upływem czasu popularnestały się drewniane

obudowy mogił i metalowe krzyże. Szczupłość terenui pro-

blem wiosennych roztopów zmusił parafian do podjęcia

decyzji o przeniesieniu nekropolii parafialnej w lepsze

miejsce. Wybranoteren przy szosie prowadzącej do Płocka,

prawie 800 metrów od centrum wsi. Wedługrelacji star-

szych mieszkańców, było to niedługo przed Il wojną świato-

wą, czego nie potwierdzają jednak znajdujące się na

obecnym, czynnym cmentarzu, nagrobki z końca XIX i po-

czątku XX wieku, jak na przykład nagrobek ks. Feliksa

Kozarzewskiego z 1897 roku.

Z zapisów w księdze wizyt dziekańskich dowiadujemy

się, że w 1903 roku, proboszcz, ks. Józef Strojnowskiz do-

browolnych ofiar parafian i pokładnego wybudował i po-

święcił krzyż na „stary cmentarz grzebalny”. Świadczyto, że

już wówczasfunkcjonuje cmentarz „nowy”.

Z upływem czasu mniej trwałe nagrobkiznikały z po-

wierzchni ziemi. Te solidniejsze ostawały się, choć zarastane

były przez roślinność. Na początku 2. poł. XX wieku, jeden z

proboszczów z zebranych z cmentarza betonowych ele-

mentów wystawił przy pomocy parafian kapliczkę pośrodku

nekropolii. O miejscu tym pamiętano rokrocznie, kiedy to

podczas Uroczystości Wszystkich Świętych, w samo połud-

nie, wychodziła z kościoła procesja, która udawała się na

stary cmentarz, gdzie odmawiane były wspólne modlitwy za

dusze pochowanych tu parafian. Fakt ten potwierdzają starsi

mieszkańcy oraz stosownezapisy w Kronice Parafialnej.
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W 1988 roku, za proboszczowania w Mochowie ks.

Kazimierza Kaczorowskiego w związku z ideą uporządkowa-

nia cmentarza przesunięto kapliczkę bliżej drogi, nadbudo-

wując na niej metalową skrzynkę dla umieszczenia figury

Matki Bożej. Na starym cokole umieszczono wówczas

granitowątablicę z inskrypcją:

„MARYJO — UPRASZAJ

ZBAWIENIE ZMARŁYM

I BŁOGOSŁAW ŻYJĄCYM

1988 R.”

Kapliczkę ogrodzono metalową siatką i obsadzono

kwiatami. Sam cmentarz od strony drogi zyskał ogrodzenie z

drutu. Założono również klomby na kwiaty. Usunięto stare

drzewapozostawiając przy drodze6 lip— po 3 z każdej strony

kapliczki. Cały teren dawnej nekropolii zaś, porósł krzewami

tarniny iinnych drzew,głównie iglastych.

Do dziś kapliczka jest przystrajana, a w klombach

sadzonesą kwiaty. Niestety tylko najstarsi mieszkańcy znają

historię tego miejsca wiecznego spoczynku. Poza kapliczką

nie zachował się żaden ślad świadczący o dawnym charak-

terze tego miejsca. Nie ma też bezpośrednich informacji o

nazwiskach osób tu pochowanych.

Opracował:

Tomasz Kowalski
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