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SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
o projekcie uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem (druk nr 491)

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2021 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem w celu rozpatrzenia go
w pierwszym czytaniu.
Komisja na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r. rozpatrzyła w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do
niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu
uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej
(-) Marek Borowski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem
Bitwa pod Chocimiem, toczona od 2 września do 9 października 1621 r., stanowiła
kluczowy moment w dziejach Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. 400 lat temu potężna
armia osmańska stanęła u bram Europy, u granic naszego państwa. Wojskami
muzułmańskimi

dowodził

sułtan

Imperium

Osmańskiego

Osman

II.

Po

stronie

Rzeczypospolitej wystąpiły przeciw niemu chorągwie koronne pod dowództwem królewicza
Władysława Zygmunta Wazy, wcześniej obranego wielkim carem moskiewskim,
późniejszego króla Polski Władysława IV, chorągwie litewskie pod dowództwem hetmana
wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i wojska zaporoskie pod dowództwem
hetmana kozackiego Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego.
Bitwa ta zadecydowała o losach i przyszłości nie tylko Polaków, Rusinów i Litwinów,
ale też całej chrześcijańskiej Europy, w stronę której kierowały się wojska muzułmańskie.
Wiktoria chocimska przyczyniła się do stworzenia wizji Rzeczypospolitej Trojga Narodów,
urzeczywistnionej w 1658 r. na mocy unii hadziackiej. Nie weszła ona w pełni w życie
wskutek przeciwdziałania ze strony Rosji. Jednak planowane połączenie Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księstwa Ruskiego stało się dowodem odpowiedzialności,
mądrości i współpracy wielonarodowych elit budujących I Rzeczpospolitą. Potężna,
zwycięska i zjednoczona Rzeczpospolita z racji swej walki z ekspansją islamu ogłoszona
została w całej Europie „przedmurzem chrześcijaństwa”.
Zwycięstwo pod Chocimiem jest po 400 latach powodem do dumy z narodowej historii,
ale także przyczynkiem do spojrzenia w przyszłość. Jubileusz ten jest ważny także
dla powołanego w 2020 r. Trójkąta Lubelskiego – inicjatywy, która nawiązuje nazwą do unii
lubelskiej z 1569 r. tworzącej podwaliny potęgi I Rzeczypospolitej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wojskom walczącym pod Chocimiem
w 1621 r. w obronie Rzeczypospolitej, w tym zmarłemu podczas działań zbrojnych
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głównodowodzącemu – hetmanowi wielkiemu litewskiemu, mężowi stanu, wodzowi
i politykowi, senatorowi Janowi Karolowi Chodkiewiczowi.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że wydarzenia sprzed 400 lat
powinny

stanowić

drogowskaz

dla

współpracy

spadkobierców

wielkiej

wiktorii

I Rzeczypospolitej: Polaków, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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