
Społeczny Komitet Budowy Pomnika  Żółkiewka, 26 września 2022 r.
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce

Szanowni Państwo,

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce 
zwraca się z serdeczną prośbą o pomoc w zdobyciu środków finansowych. Do tej pory ten wielki 
bohater narodowy Hetman Stanisław Żółkiewski nie doczekał się godnego upamiętnienia. 
W związku z tym Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki i powołany Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika proszą o pomoc finansową w celu uhonorowania wielkiego Polaka w 
Żółkiewce, lubelskiej miejscowości która od wieków związana była z rodziną Żółkiewskich i 
stanowiła Ich gniazdo rodzinne. 

Chcemy przypomnieć niezwykle zasłużoną postać patrioty, wodza i męża stanu. Stanisław 
Żółkiewski większą część swojego życia spędził na wojnach w obronie Ojczyzny. Największą 
sławę przyniosło mu zwycięstwo pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku, uznawane za jedno 
z najświetniejszych osiągnięć oręża polskiego. Zginął pod Cecorą w 1620 roku.

Obecnie miejsca jego zwycięskich bitew leżą poza granicami Polski, i trudno oczekiwać 
by tam dokonano Jego uwiecznienia.

Zorganizowaliśmy trzy konferencje naukowe poświęcone hetmanowi  (Krasnystaw, 
Żółkiewka 2016, Lublin, Żółkiewka 2018, Żółkiewka 2020). Staraliśmy się z powodzeniem 
o ustanowienie 2020 roku - Rokiem Hetmana Żółkiewskiego. Obecnie nie ustając w działaniach, 
realizujemy zaawansowane prace nad odlewem pomnika wg projektu krakowskich artystów 
rzeźbiarzy Jana Siuty i prof. Władysława Dudka. Zdołaliśmy pozyskać już około 70% 
potrzebnych środków finansowych, głównie w wyniku udziału w konkursie organizowanym przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej, składek społecznych tzw. cegiełek i wpłat instytucjonalnych 
oraz indywidualnych sponsorów. Niestety w okresie pandemii nasza „zrzutka” na portalu 
Facebooka odnotowała wyraźny regres, a nawet prawie całkowity zastój. Teraz szalejąca 
inflacja, też nie jest dobrym okresem na zdobywanie środków finansowych.

W związku z obecnym wzrostem cen materiałów oraz wszelkich usług zwiększyła się cena 
realizacji przedsięwzięcia, które mamy zamiar urzeczywistnić jeszcze w tym roku i wciąż brakuje 
jeszcze około 150 tys. zł. Dlatego też zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpowszechnianie idei 
budowy pomnika hetmana Żółkiewskiego i wspomaganie jej udziałem finansowym. Nawet 
najdrobniejsze kwoty stanowią wsparcie w dążeniu do sfinalizowania prowadzonej już od kilku 
lat akcji.



Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję związaną z apelem, podajemy nr 
konta ”budowy pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego”, na które można dokonywać 
wpłaty:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie: 55 8200 1050 2006 5000 0366 0003

Państwa doświadczenie i zaangażowanie będą wielkim wkładem w tworzeniu i wdrażaniu 
naszych zamierzeń. Będą również szansą na wypracowanie wspólnych postulatów dotyczących 
budowy pomnika.

Z niecierpliwością czekamy na informację o przyjęciu przez Państwa naszego zaproszenia. Każdy 
akces będzie stanowić znaczący wkład w planowane przedsięwzięcie.

Łącząc serdeczne pozdrowienia z góry dziękujemy za wszelką pomoc.

Z wyrazami szacunku,

Anna Podgórska                                            Andrzej Wac-Włodarczyk

Przewodnicząca Regionalneo Towarzystwa                          Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
Przyjaciół Żółkiewki  w Żółkiewce                  Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika                                    

tel. 510 768 145 e-mail: towarzystwozolkiewka@gmail.com

Oprócz możliwości wsparcia finansowego poprzez ww. „zrzutkę” na stronie  portalu 
https://zolkiewkahetman.pl/strona-glowna/    istnieje możliwość zasilenia bezpośrednio na 

Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie: nr konta: 55 8200 1050 2006 5000 0366 0003
Z  zakładką „Na rzecz budowy pomnika Hetmana Żółkiewskiego w Żółkiewce”

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
w Żółkiewce https://zolkiewkahetman.pl/strona-glowna/ https://www.facebook.com/okszolkiewka ; 
tel.+48 605 33 20 20
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