
 1

 

Kurów, dnia 3 maja 2017 r. 

 

  Czcigodni Księża, Szanowni Państwo! 

 

 

Wczoraj /2 maja/ czciliśmy nasze barwy narodowe, flagę Najjaśniejszą Rzeczpospolitej. Biel 

i czerwień oraz biały orzeł na czerwonym tle od ponad dziesięciu wieków związane są z dziejami 

naszej Ojczyzny. Towarzyszą nam w przełomowych momentach Narodu. Wywieszajmy ją  podczas 

świąt narodowych i innych ważnych wydarzeń w Naszej Ojczyźnie. Świadczy to o naszym 

przywiązaniu do Matki Ojczyzny i wiary ojców zgodnie z zasadą jaką wyznawały pokolenia 

Polaków "BÓG - HONOR - OJCZYZNA".  

Dziś  czcimy 226 rocznicę Konstytucji 3 Maja 1791r. oraz 73 rocznicę mordu w Owczarni. 

 Witam gości, mieszkańców, żołnierzy AK i ich rodziny. 

Przed obradami Sejmu Wielkiego Czteroletniego /7-X-1788/ nowe pokolenie szlachty, miało 

wielką wolę reformowania Ojczyzny, a czas im sprzyjał. /Rosja i Austria uwikłały się w wojnę z Turcją/.  

Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat sejm mógł obradować bez nacisku ościennych mocarstw. 

Przeciwnicy reform mieli w sejmie większość, lecz zwolennicy reform przegłosowali uchwałę  

o przedłużeniu kadencji sejmu i uzupełnieniu jego składu. Obrady wznowiono w listopadzie 1790 r. 

W sejmie zasiadła duża grupa posłów - reformatorów.   Sejm obradował w formie konfederacji aby 

ustawy mogły zapadać większością głosów pod przewodnictwem marszałków: Stanisława 

Małachowskiego /Korona/ i Kazimierza Nestora Sapiechy /Litwa/. 

 Uchwalona przez Sejm Wielki Czteroletni konstytucja była pierwszą w Europie, a drugą  

w świecie po amerykańskiej nowożytną konstytucją.  

 Była próbą zreformowania upadającej Rzeczypospolitej podjętą przez Stronnictwo 

Patriotyczne na czele z jej twórcami: przywódcą stronnictwa Ignacym Potockim, ks. Hugo 

Kołłątajem, Stanisławem Małachowskim, Julianem Ursynem Niemcewiczem i królem Stanisławem 

Augustem Poniatowskim.  

 Zmierzała do wzmocnienia władzy ustawodawczej sejmu /likwidacja liberum veto - nie pozwalam 

,wprowadzała głosowanie większością,  posłami mogli być tylko szlachta - posesjonaci a nie szlachta - tzw. "gołota" 

oraz w ograniczonym zakresie mieszczanie/  władzy wykonawczej króla i nowo utworzonego rządu 

/ustanawiała dziedziczność tronu oraz powoływała Straż Praw  namiastkę nowożytnego rządu/ porządkowała 

administrację terenową /tworząc wybierane przez sejmiki wojewódzkie i ziemskie komisje porządkowe cywilno-

wojskowe i likwidując urzędy starostów/, nadawała nowe prawa miastom i mieszczanom /wprowadzała 

samorząd, dopuszczała mieszczan do urzędów i wojska - korpus oficerski, dawała im  prawo nabywania dóbr ziemskich 

oraz uzyskiwania tytułów szlacheckich/, włościan /brała pod opiekę prawa i rządu krajowego/, reformowała 

wojsko, skarb i sądownictwo oraz przewidywała zmianę obowiązującego systemu  prawnego, 

wprowadzała zasadę zwierzchnictwa narodu /a nie króla/ oraz trójpodziału władz /na ustawodawcza, 
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wykonawcza i sądownicza/, pozostawiała religię rzymskokatolicką – religię panującą, ustanawiając 

jednocześnie wprowadzając swobodę wyznań.  

 Obowiązywała tylko 14 miesięcy, upadła pod naciskiem zdrajców Targowicy oraz 

interwencji wojsk rosyjskich. W jej obronie, ofiarnie walczyły pod Zieleńcami na Podolu /18.VI.1792 

r./wojska ks. Józefa Poniatowskiego - /dla uczczenia zwycięstwa król Stanisław August Poniatowski ustanowił 

order Virtuti Militari za Męstwo Wojenne/ oraz pod Dubienką /18.07.1792 r./ wojska gen. Tadeusza 

Kościuszki. Kiedy /24 VII 1792r./ wojsko stało obozem pod Kurowem nadeszła wiadomość o 

przystąpieniu króla do Targowicy. Dwa lata później / 12 III - 16 X 1794/ wybuchło Powstanie 

Kościuszkowskie. /Od czasów Króla Jana III Sobieskiego nie było w Polsce dowódcy, który by tak jak  

T. Kościuszko silnie i niepodzielnie zapanował nad sercami żołnierskimi. Skupił on pierwszy raz w naszych dziejach 

przedstawicieli wszystkich warstw społecznych  szlachtę, mieszczan na czele z szewcem warszawskim Janem Kilińskim, 

włościan z Bartoszem Głowackim./. Upadek powstania skutkował III rozbiorem Polski / 24 X 1795/  

i detronizacją króla. 

 73 lata temu padły bratobójcze strzały. Wspominamy dziś 18 żołnierzy AK 

pomordowanych w Owczarni gm. Józefów nad Wisłą przez oddział AL "Cienia". 

W czwartek 4 maja 1944 r., we wsi Owczarnia stacjonował 47 osobowy oddział 

dyspozycyjny "Krycha" ppor. Mieczysława Zielińskiego /wydzielony z Oddziału "Hektora" por. Jana 

Zdzisława Targosińskiego 3 Kompanii 15 Pułku Piechoty AK "Wilków"/, celem przyjęcia zrzutu broni  

i amunicji oraz kurierów pod Ratoszynem k. Chodla z samolotu alianckiego z bazy lotniczej w 

Brindisi na południu Włoch. Około godziny 17 ubezpieczenia oddziału zameldowały, że wieś 

otacza tyraliera uzbrojonych ludzi. Był to oddział AL "Cienia" - Bolesława Kaźmieraka vel 

Kowalskiego. Doszło do wymiany ognia. W wyniku potyczki zginęło dwóch żołnierzy AL. Jednak 

po tym starciu oddział AL wyraził gotowość pokojowego spotkania z oddziałem AK. Do wsi 

wszedł więc ponad 100-osobowy oddział AL. Oba oddziały ustawiły się na wiejskiej drodze po obu 

jej stronach w dwuszeregu, na czele z dowódcami. Wtedy "Cień" podstępnie zastrzelił ppor M. 

Zielińskiego, a jego zastępca, zastępcę M. Zielińskiego ppor. Bernarda Mosińskiego ps. "Mars".  

Na ten umówiony znak oddział AL otworzył ogień do oddziału AK. Zginęło 18 żołnierzy AK,  

w tym mieszkańcy gm. Kurów : plut. Józef Zuchniarz ps. "Sęp" z Płonek, plut. Marian 

Mazurkiewicz  ps. "Świda" z Kurowa, sierż. Roman Piechowicz ps. "Sprytny" z Kurowa /którzy są 

pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu w Kurowie/ plut. Andrzej Migdal ps. "Siapek" z Klementowic, 

/który wraz z pozostałymi pochowany jest w zbiorowej mogile na cmentarzu w Opolu Lubelskim/. Zginął również 

oficer ds zrzutów Inspektoratu Rejonowego AK Puławy por. Ignacy Franciszek Kamiński ps. 

"Żuraw". Następnie "Cień" zastrzelił dwóch rannych członków oddziału AL, którzy prosili go o 

pomoc oraz po powrocie na kwaterę dwóch, którzy odmówili wykonania rozkazu strzelania do 

oddziału AK. W sumie w skład oddziału, który stacjonował w Owczarni podczas tych tragicznych 

wydarzeń wchodziło 10 mieszkańców gminy Kurów. Planowany zrzut ludzi i sprzętu z samolotu 
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alianckiego przyjął na zapasowej placówce zrzutowej w okolicach Woli Gałęzowskiej koło 

Bychawy Oddział "Szarugi" ppor. Aleksandra Sarkisowa. 

W innych miejscowościach /Opole Lubelskie, Nałęczów/ pamięć o tych tragicznych 

wydarzeniach gaśnie, my pamiętamy o nich tu w Kurowie, wspominając podczas corocznych 

uroczystości w dniu 3 maja. /W 1998 r. wykonaliśmy granitowy pomnik na cmentarzu w Kurowie, a w 2008 r. 

dokonaliśmy renowacji upamiętnienia w Owczarni przy udziale darowizny Bogumiła i Doroty Zielińskich. Natomiast  

w 2014r. ufundowaliśmy metalowy krzyż na zbiorowej mogile położonej na cmentarzu w Opolu/.  

Wspominamy wszystkich żołnierzy AK, która została utworzona 75 lat temu w tym 

Placówki Kurów pomordowanych przez niemieckich i rodzimych oprawców: 

- por. Mieczysława Mazurkiewicza ps. "Nicpoń" z Kurowa, 

- por. Michała Dudzińca ps. "Mito" z Czesławic, 

- sierżanta Ignacego Mazurkiewicza ps. "Jarema" z Kurowa, 

- plut. Michała Stępniewskiego ps. "Świstak" z Kurowa, 

- kpr. Tadeusza Wierzbickiego ps. "Niwa" z Kurowa, 

- kpr. Gustawa Chmurzyńskiego ps. "Powolny" z Kurowa, 

- st. strz. Mariana Burdzickiego ps. "Baryła" z Kurowa,  

- st. strz. Jana Kozaka ps. "Boruta" z Płonek, 

- pchor. Edmunda Kotyzę ps. "Grot" czł. KEDYWU, 

- Henryka Piotra Arenta ps. "Kostek" z Kurowa, 

- Mariana Wajsa ps. "Bej" z Puław.  

 

 

 

Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy.  


