ROK 2020 ROKIEM HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO
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Wśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża
polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego - głosi przyjęta w
czwartek przez Sejm uchwała ws. ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława
Żółkiewskiego.
7 października 2020 r. minęła 400 rocznica śmieci Hetmana Żółkiewskiego. W 1620 r.
poprowadził wyprawę na Mołdawię w celu umocnienia na tronie przychylnego
Rzeczypospolitej hospodara Kaspra Gratianiego. Wojska poniosły ciężką klęskę w bitwie pod
Cecorą, gdzie hetman zginął w nocy z 6 na 7 października 1620 podczas odwrotu wojsk
polskich.
W uchwale przypomniano, że Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz urodził się w 1547 roku w
Turynce pod Lwowem w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec w późniejszym
okresie objął funkcję wojewody ruskiego.
"Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w
drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku
doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw
Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc

samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom" zwrócono uwagę w uchwale.
Dodano, że Żółkiewski "pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: był
sekretarzem królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą
kijowskim, a w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym".
W 1609 roku stanął na czele wojsk polskich w kolejnej wojnie polsko-rosyjskiej i rozpoczął
oblężenie Smoleńska. W uchwale podkreślono, że "4 lipca 1610 roku, mając do dyspozycji
tylko około 3 tysięcy jazdy, przede wszystkim husarii, pod Kłuszynem pokonał ponad 30tysięczną armię połączonych wojsk rosyjskich i szwedzkich".
Napisano, że 28 sierpnia, po zwycięskim wkroczeniu do Moskwy, podpisał układ z bojarami
rosyjskimi, na mocy którego polski królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji.
"Niestety król Zygmunt III Waza nie uznał tego porozumienia" - dodano.
Uchwała przypomina, że Żółkiewski 29 października 1611 roku sprowadził do Warszawy
zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci, którzy złożyli hołd królowi
polskiemu, tzw. Hołd Ruski.
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