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Komentarz do wykładu 
 

1.Od klęski do zwycięstwa. Szlak wyprawy na czambuły tatarskie z 1672 r. w okolicach 

Lubaczowa 

Prezentacja jest elementem projektu: „Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów– gra i działania 

edukacyjne w 350. rocznicę wyprawy na czambuły”, który w dniach 10–15 października 2022 r. 

realizowany był przez Muzeum Kresów w Lubaczowie we współpracy ze stowarzyszeniem 

Pospolite Ruszenie. Zadanie sfinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w 

ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 

Projekt wpisuje się w obchody 350. rocznicy słynnej wyprawy na czambuły tatarskie w 

październiku 1672 r., której sukces złagodził klęskę pierwszej fazy konfliktu polsko-tureckiego. 

Szlak zwycięskiej wyprawy przebiegał przez tereny współczesnego powiatu lubaczowskiego, 

pozostawiając w lokalnej tradycji niezatarte ślady. Koncentrują się one wokół osoby dowódcy 

wojsk polskich Jana Sobieskiego hetmana wielkiego koronnego i marszałka wielkiego 

koronnego, przyszłego króla Jana III. 

Prezentacja w syntetyczny sposób przybliża kulisy konfliktu polsko-tureckiego, jego przebieg w 

1672 r., w tym działania w trakcie wyprawy na czambuły tatarskie. Szczególną uwagę zwrócono 

na wieczór 6 i cały dzień 7 października, gdy starcia objęły okolice Lubaczowa. Na historycznej 

trasie wyprawy ukazane zostaną najważniejsze miejsca, w których do dziś przetrwały ślady 

wydarzeń przed 350. laty. 
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2.Wojna polsko - turecka w latach 1672-1676. Strony konfliktu: Rzeczypospolita Obojga 

Narodów kontra Imperium Osmańskie i Chanat Krymski 

W 1672 r. Rzeczypospolita Obojga Narodów zaatakowana została przez Imperium Osmańskie 

wspomagane przez podległy sobie Chanat Krymski. Znaki heraldyczne ukazują główne strony 

konfliktu. Herb Rzeczypospolitej z okresu wojny polsko-tureckiej posiadał formę czteropolowej 

tarczy dzielonej na krzyż i z dodatkowym polem sercowym. W polach na osiach diagonalnych 

występowały naprzemiennie herby Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pośrodku 

znajdował się herb Korybut – rodowy znak aktualnie panującego króla Michała 

Wiśniowieckiego. 

Z Imperium Osmańskim, zwanym też Portą Osmańską, łączy się znak złożony z półksiężyca 

(tzw. hilal), który stał się też symbolem islamu oraz z gwiazdy, nawiązującej do Gwiazdy 

Polarnej – znaku łączonego z sułtanem Osmanem, założycielem dynastii. Chanat Krymski 

pieczętował się tzw. Tarak Tamgą – godłem panującego od XIV w. rodu Girejów. 

 

3. Rzeczypospolita Obojga Narodów 

Rzeczypospolita Obojga Narodów ukształtowała się zasadniczo po Unii Lubelskiej w 1569 r. 

Była wówczas jednym z największych państw w Europie. W 1. połowie XVII w., po wojnach z 

Moskwą, osiągnęła największy zasięg terytorialny, obejmujący obszar ok. 990 000 km² z 11 mln 

mieszkańców. Lata wyczerpujących wojen z Kozakami, Szwedami, Moskwą, Siedmiogrodem i 

Turcją oraz konflikty wewnętrzne spowodowały ograniczenie terytorium do ok. 800 000 km² i 

liczby ludności do około 6 mln.  

 

4. Imperium Osmańskie 

Państwo rządzone przez dynastię Osmanów istniało od końca XIII w.; od 1453 r. posiadało swą 

stolicę w Stambule (d. Konstantynopol). W XVI-XVII w. znajdowało się u szczytu swej potęgi. 

W latach 80. XVII w. Imperium Osmańskie obejmowało większość Bliskiego Wschodu, Afryki 

Północnej, południowo-wschodniej Europy, czyli niemal 5 200 000 km² powierzchni z 30 mln 

mieszkańców.  

 

5. Chanat Krymski 

Chanat Krymski był państwem feudalnym pod panowaniem chanów tatarskich. Powstał w XV 

w. po rozpadzie Złotej Ordy i już na początku XVI w. znalazł się pod zwierzchnictwem 

Imperium Osmańskiego. W XVII w. Chanat obejmował 150 000 km² powierzchni z 250–

350 000 mieszkańców. Stosunkowo niewielki kraj dysponował doskonałą lekką jazdą, która była 

wykorzystywana przez Osmanów w ich kampaniach w Europie. Podstawą gospodarki Chanatu 

były też zdobycze w wyprawach wojennych, które nastawione były głównie na pozyskanie 

niewolników (tzw. jasyru). Przypuszcza się, iż z terenu samej Rzeczpospolitej od XV do końca 

XVII w. Tatarzy zagarnęli od pół do nawet miliona mieszkańców, w większości sprzedanych 

następnie w głąb Imperium Osmańskiego. 

 

6. Główni przeciwnicy 

Władcy skonfliktowanych stron reprezentowali państwa o odmiennych ustrojach politycznych i 

podłożu kulturowym, różnili się też pod względem przymiotów osobistych. 

Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673), Król Polski i Wielki Książę Litewski w latach 

1669-1673 

Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla przez środowisko szlacheckie 

zniechęcone do kandydatów zagranicznych forowanych przez magnaterię. Mimo iż był 

człowiekiem wykształconym, nie był przygotowany do rządów, brakowało mu talentów 

politycznych i militarnych. Jego wybór spowodował też silne spolaryzowanie społeczeństwa 
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szlacheckiego. Rozdarta wewnętrznymi waśniami Rzeczypospolita nie była przygotowana do 

wojny z Turcją. 

Mehmed IV (1642 – 1693), Sułtan z dynastii Osmanów w latach 1648-1687 

Mehmed IV, zwany Awdży - czyli Myśliwy, osadzony został na tronie osmańskim w wieku 6 

lat. Po okresie destabilizacji władzy centralnej i osłabienia państwa doprowadził do jego 

stabilizacji. W polityce zewnętrznej wzorem swych poprzedników podjął ekspansję militarną. 

Pod jego rządami Imperium Osmańskie osiągnęło duże sukcesy militarne w wojnach z Wenecją, 

Cesarstwem Austriackim, Rosją i właśnie z Rzeczpospolitą. Po klęsce w bitwie pod Wiedniem 

Turcja weszła w okres niepowodzeń. W 1687 r. sułtan Mehmed IV został obalony i uwięziony. 

Zmarł po 6 latach w odosobnieniu. 

 

7. Główny Bohater 

Jan Sobieski (1629-1696), hetman wielki koronny w latach 1667-1676, Król Polski i Wielki 

Książę Litewski w latach 1674-1696 

Wobec niepowodzeń króla Michała w prowadzonej przez Rzeczpospolitą polityce wewnętrznej i 

zewnętrznej na głównego bohatera wojny polsko-tureckiej wyrósł Jan Sobieski ówczesny 

hetman wielki koronny i marszałek wielki koronny. Pochodził z zasłużonej rodziny 

doświadczonej zmaganiami z Turcją, Tatarami i Kozakami. Jego pradziad – hetman Stanisław 

Żółkiewski, syn tegoż Jan Żółkiewski, a ponadto wuj Jana Sobieskiego - Stanisław Daniłowicz, 

ponieśli śmierć z rąk Tatarów. Z kolei w walce z Kozakami stracił życie jego starszy brat Marek. 

Sam też od lat młodzieńczych uczestniczył w toczonych przez Rzeczpospolitą licznych wojnach. 

Doświadczenie bojowe zdobył w bitwie pod Zborowem (1649 r.). Odniósł rany pod 

Beresteczkiem (1651 r.). Brał udział w wojnie z Moskwą. W okresie „potopu” szwedzkiego 

początkowo popierał króla Karola X Gustawa, a w 1656 r. wrócił do obozu króla Jana 

Kazimierza i uczestniczył w dalszych zmaganiach ze Szwecja, Moskwą i rokoszem Jerzego 

Lubomirskiego. Stopniowo awansował w hierarchii wojskowo-urzędniczej. Po zwycięstwie nad 

Tatarami i Kozakami hetmana Piotra Doroszenki w bitwie pod Pohajcami został hetmanem 

wielkim koronnym. W tej roli podjął w 1672 r. walkę z inwazją turecką. W 1673 r. odniósł 

zwycięstwo pod Chocimiem, które po śmierci króla Michała otworzyło mu drogę do tronu. Jako 

król Jan III Sobieski kontynuował zmagania z Imperium Osmańskim, a ich zwieńczeniem była 

zwycięska bitwa pod Wiedniem (1683 r.). Dowodząc wojskami koalicji antytureckiej złamał 

potęgę Osmanów. Walkę z Turkami i Tatarami prowadził do końca swego życia; zmarł w 1696 

r. 

 

8. Przyczyna wojny – walka o Ukrainę Naddnieprzańską (1648-1686) 

Bezpośrednią przyczyną wojny polsko-tureckiej były zmagania o ziemie Ukrainy 

Naddnieprzańskiej. Nazwa „Ukraina” pierwotnie oznaczała nazwę regionów granicznych; na 

przełomie XVI i XVII w. zaczęto stosować ją na określenie krainy leżącej nad środkowym i 

dolnym Dnieprem (tzw. Naddnieprze). W połowie XVII w. do ziem ukrainnych zaliczano 

województwa kijowskie, bracławskie i czernihowskie. W tym czasie na obszarze należącym do 

Moskwy wykształciła się również Ukraina Słobodzka zasiedlona przez chłopów i Kozaków z 

terenów Rzeczpospolitej. 

Zmagania o leżącą w granicach Rzeczypospolitej (Korony) Ukrainę Naddnieprzańską 

rozpoczęły się od wybuchu powstania kozackiego pod wodzą Bohdana Chmielnickiego (1648 

r.). Przy wsparciu Chanatu Krymskiego Kozacy osiągnęli duże sukcesy militarne i polityczne 

doprowadzając do wydzielenia Naddniestrza, jako posiadającego dużą autonomię Hetmanatu ze 

stolicą w Czehryniu. Dążenie części elity kozackiej do uniezależnienia się Hetmanatu od 

Rzeczypospolitej spowodowało zawarcie ugody perejesławskiej i poddanie Ukrainy 

Naddnieprzańskiej Carstwu Moskiewskiemu (1654 r.). Spowodowało to wybuch trwającej przez 

trzynaście lat wojny polsko-rosyjskiej. W międzyczasie podjęta została próba wydzielenia 
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Wielkiego Księstwa Ruskiego – jako trzeciego (obok Litwy) członu Rzeczypospolitej. Zawarta 

między Rzeczpospolitą a Kozakami unia hadziacka (1658 r.) nie przetrwała jednak próby czasu. 

W efekcie podpisanego w 1667 r. polsko-rosyjskiego rozejmu andruszowskiego nastąpił podział 

Naddnieprza na Ukrainę Prawobrzeżną (polską) i Lewobrzeżną (rosyjską). Do walki o 

Naddniestrze włączyła się Turcja. 

 

9. Prolog - wojna polsko-kozacko-tatarska (1666-1671) 

Po rozejmie andruszowskim część rozczarowanych jego postanowieniami Kozaków dążyła do 

uniezależnienia się Hetmanatu zarówno od Rzeczypospolitej jak i od Carstwa Moskiewskiego. 

Na ich czele stanął hetman Piotr Doroszenko, który skierował swą politykę na sojusz z Imperium 

Osmańskim. Chanat Krymski, popierający dotychczas Rzeczpospolitą w wojnie ze Szwecją i 

Rosją, zmienił front i zdecydował się na wsparcie hetmana Doroszenki. W efekcie doprowadziło 

to do zaangażowania się w konflikt Turcji, która zainteresowała się aneksją Ukrainy 

Naddnieprzańskiej. 

W trwającej w latach 1666-1671 wojnie hetman Sobieski kilkakrotnie pokonał siły kozacko-

tatarskie (bitwy pod Podhajcami, Bracławiem i Kalnikiem). Wsparli go Kozacy dowodzeni przez 

Michała Chanenko, kozackiego hetmana prawobrzeżnego, który w przeciwieństwie do hetmana 

Doroszenki był zwolennikiem polityki propolskiej; starał się o ponowne podporządkowanie 

Rzeczpospolitej całej Ukrainy Naddniestrzańskiej.  

W wyniku dalszego rozwoju wypadków zarówno hetman Doroszenko, jak i hetman Hanenko 

przyjęli protektorat Moskwy. 

 

10. Przebieg i teatr wojny polsko-tureckiej w latach 1672-1676 

Trwające przez cztery lata polsko-tureckie, a później także rosyjsko-tureckie zmagania o Ukrainę 

Naddniestrzańską obfitowały w zaskakujące zwroty akcji.  

Rok 1672 to ofensywa wojsk tureckich, wspomaganych przez Tatarów i Kozaków hetmana 

Doroszenki na niemal bezbronną Rzeczpospolitą. Potężna armia turecka sułtana Mehmeda IV 

zdobyła twierdzę w Kamieńcu Podolskim i bezskutecznie oblegała Lwów. W wyniku traktatu w 

Buczaczu Rzeczypospolita utraciła na rzecz Turcji Podole; południowa część Prawobrzeżnej 

Ukrainy (woj. bracławskie i część kijowskiego) oddana została hetmanowi Doroszence - 

wasalowi Turcji. Działania wojsk koronnych pod wodzą hetmana Jana Sobieskiego osiągnęły w 

końcowej części kampanii znaczny sukces rozbijając grasujące na zachód i północ od Lwowa 

czambuły tatarskie. 

Rok 1673 zakończył się ofensywą wojsk Rzeczypospolitej zakończoną zwycięstwem pod 

Chocimiem i opanowaniem na krótko Mołdawii. 

Rok 1674 przyniósł z kolei ofensywę wojsk rosyjskich i Kozaków Lewobrzeżnych na 

Prawobrzeże zarządzane przez hetmana Doroszenkę. Kontrofensywa wojsk tureckich, które 

miały pierwotnie uderzyć na Polskę, skierowała się przeciw Rosjanom. Skorzystały z tego 

wojska polskie, które zajęły zachodnią część Prawobrzeża. 

Rok 1675 to ponowna ofensywa wojsk turecko-tatarskich przeciw Rzeczypospolitej i ponowne 

zajęcie Prawobrzeża. Siły polskie pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego odparły atak i 

odniosły zwycięstwo nad Tatarami pod Lwowem. 

Rok 1676 przyniósł kolejną ofensywę wojsk turecko-tatarskich zakończoną bitwą i rozejmem 

pod Żurawnem. Kilkuletnie działania zbrojne między Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim 

zostały przerwane. Turcja i Chanat skoncentrowały się na wojnie z rosnącą w siłę Rosją (1674-

1681). 

Rzeczpospolita włączyła się ponownie do wojny w 1683 r. i dopiero w 1699 r., już po śmierci 

króla Jana III Sobieskiego, w wyniku pokoju w Karłowicach odzyskała ziemie utracone w 1672 

r. – Podole z Kamieńcem Podolskim i Ukrainę Prawobrzeżną. 
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11. Rok 1672 - czas klęski: najazd tatarski 

Pierwszy rok wojny polsko-tureckiej był dla Rzeczypospolitej czasem dotkliwej klęski, czego 

symbolem był upadek twierdzy w Kamieńcu Podolskim. W końcowej fazie kampanii, 2 

października, rozpoczął się dodatkowo jeden z najbardziej tragicznych w skutkach najazdów 

tatarskich. Za zgodą sułtana Mehmeda IV spod oblężonego jeszcze przez Turków Lwowa 

wyruszyły w głąb bezbronnego kraju cztery główne czambuły (zagony) Tatarów, wzmocnione 

posiłkami tureckimi i kozackimi hetmana Doroszenki (łącznie ok. 20 000 jeźdźców). 

Na tereny położone nad Sołokiją i Bugiem uderzył silny czambuł Szerebiego (3 000 Tatarów), 

trzy inne dowodzone przez synów chana Selima I Gireja, zwanych sołtanami, skierowały się na 

zachód. W kierunku dolnego Sanu i Wieprza skierował się czambuł Azameta Gireja sołtana (800 

Tatarów). Obszar wyznaczonego linią środkowego Sanu i Wisłoki zajął czambuł nuredina Safy 

Gireja sołtana (ok. 5 500 Tatarów). Z kolei tereny nad górnym Sanem objął swym zasięgiem 

czambuł Hadżi Gireja sołtana (5 500 Tatarów). W efekcie tereny objęte działaniami Tatarów 

zostały niemal całkowite zniszczone. W ciągu kilkunastu dni z setek spalonych i ograbionych 

wsi zagarnięto wielotysięczny jasyr. 

 

12. Rok 1672 - czas zwycięstwa: wyprawa na czambuły tatarskie 

Na przełomie września i października nieliczne wojska polskie pod dowództwem hetmana Jana 

Sobieskiego skoncentrowały się pod Krasnymstawem, zabezpieczając gromadzące się na 

Lubelszczyźnie pospolite ruszenie. Hetman, posiadając informacje o niszczycielskiej 

działalności Tatarów, postanowił ich zaatakować. Musiał się też spieszyć, by zdążyć przed 

zakończeniem rozpoczynających się rozmów pokojowych. Chciał też wykorzystać przewagę, 

jaką dawało mu rozproszenie zagonów. Tym samym rozpoczęła się tzw. Wyprawa Jana 

Sobieskiego na czambuły tatarskie - jedna z najbardziej niezwykłych kampanii kawaleryjskich w 

dziejach oręża polskiego.  

Trwała między 5 a 15 października 1672 r., czyli niemal 2 tygodnie. Prowadzona była w 

niesprzyjających warunkach pogodowych późnej jesieni, w deszczu i chłodzie. Wzięły w niej 

udział siły liczące około 3500 jazdy i dragonii, które działały komunikiem, czyli każdy z 

żołnierzy dysponował dwoma końmi bez wozów taborowych. W nieustannych walkach przebyto 

trasę prawie 450 kilometrów, biegnącą z północy na południe, od Krasnegostawu po Kałusz. W 

kilku głównych bitwach rozbito po kolei trzy wysunięte na zachód czambuły. Pod Niemirowem 

rozgromiony został czambuł Azameta Gireja sołtana, pod Komarnem czambuł nuredina Safy 

Gireja sołtana, a pod Petranką-Kałuszem czambuł Hadżi Gireja sołtana. 

Osiągnięto główny cel wyprawy: rozbito zajętych plądrowaniem i powracających z łupami 

Tatarów, a przede wszystkim uwolniono jasyr – prawie 44 000 zagarniętych do niewoli 

mieszkańców. Zwycięstwo to osłodziło gorycz porażki, utratę Podola z Kamieńcem i 

Prawobrzeżnej Ukrainy. 

 

13.Rok 1672 - odcinek lubaczowski wyprawy na czambuły tatarskie 

W dniach 6-7 października szlak wyprawy na czambuły przebiegał w okolicach Lubaczowa, 

dokładnie w północnej, środkowej i wschodniej części współczesnego powiatu lubaczowskiego. 

Wojska hetmana Jana Sobieskiego, zarówno główne zgrupowanie, jak wydzielone oddziały, 

prowadzące działania rozpoznawcze i okrążające, przebyły w nieustannych walkach od 30 do 50 

km. Chorągwie polskie pobiły mniejsze oddziały tatarskie pod Narolem, Cieszanowem i 

Lubaczowem. Po zlokalizowaniu głównego kosza czambułu Azameta Gereja sołtana pod 

Niemirowem, na południowy-wschód od Horyńca, wojska hetmana Sobieskiego uderzyły w tym 

kierunku i całkowicie rozbiły Tatarów w głównej bitwie, która rozegrała się między Radrużem a 

Niemirowem. 

 

14. Narol: 6 października 1672 r. 
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Po walce z Tatarami i Kozakami Doroszenki pod Krasnobrodem, stoczonej w nocy z 5 na 6 i 

ranem 6 października przez wiernych Rzeczypospolitej kozaków hetmana Chanenki i jazdę 

Sobieskiego nastąpił krótki wypoczynek. Dalszy kierunek akcji polskiej jazdy wyznaczyły łuny 

pożarów rozciągające się na terenie Nadsania, od Narola po Przemyśl.  

Pod wieczór 6 października, w czwartek, oddziały polskie osiągnęły już Narol. Miasteczko 

płonęło podpalone przez grasujących Tatarów. Idący w straży przedniej pułk księcia Aleksandra 

Ostrogskiego pod dowództwem porucznika Krzysztofa Łasko zaatakował nieprzyjaciół. 

Zaskoczonych Tatarów całkowicie rozbito. Uciekających przyparto do Tanwi. Tu zostali wycięci 

lub potopili się w wezbranej po deszczach rzece. Do późnej nocy goniono i wyłapywano 

niedobitki kryjące się po lasach. Wzięto do niewoli kilkunastu znaczniejszych murzów, czyli 

przedstawicieli szlachty tatarskiej. Odbito od 2 do 4 tysięcy jasyru, odzyskano zagrabione łupy, 

w tym stada bydła. Po krótkim odpoczynku około północy z 6 na 7 października nastąpił 

wymarsz w kierunku płonącego Lubaczowa. 

Bitwę pod Narolem upamiętnia ufundowany w 1972 r. pomnik Jana III Sobieskiego. Znajduje 

się na skwerze przed narolskim ratuszem. Posiada formę głazu z medalionem ukazującym 

popiersie króla. W jubileuszowym roku 350. rocznicy wyprawy na czambuły tatarskie na 

narolskim rynku ustawiony został tymczasowo pomnik Jana III Sobieskiego, autorstwa 

rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja. Pierwotnie planowano, by odlany w brązie monument 

stanął na wzgórzu Kahlenberg we Wiedniu. 

 

15. Cieszanów: 7 października 1672 r. 

O świcie, w piątek 7 października, idąca na straży przedniej chorągiew oboźnego koronnego 

Samuela Leszczyńskiego pod dowództwem porucznika Romana Linkowicza wzięła do niewoli 

kilku Tatarów, którzy odłączyli się od kosza i palili wsie. Niedługo potem oddział Linkowicza 

dotarł do płonącego Cieszanowa, gdzie natknął się na plądrujących Tatarów w sile jednego 

torhaku, tj. drużyny. Nieprzyjaciel został szybko przez ochotników rozproszony i częściowo 

wzięty do niewoli. W walkach z napastnikami mieli uczestniczyć również mieszkańcy miasta. 

Tatarzy wyparci zostali w kierunku bagien i stawu, gdzie wielu się potopiło. W starciu miał 

zginąć jeden z dostojników tatarskich. Zabitych pochowano w kilku mogiłach. 

Z czasami najazdów tatarskich wiąże się czczony w cieszanowskiej farze obraz Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem, znany obecnie w kopii z XIX wieku. Wizerunek ten miał być sprowadzony do 

Cieszanowa w 2 połowie XVII w. Wedle miejscowej tradycji dzięki zanoszonym przed nim 

modlitwom jedna z mieszczanek cieszanowskich, która wzięta została w jasyr, miała szczęśliwie 

powrócić z niewoli. Król Jan III Sobieski w 1681 r. potwierdził dla Cieszanowa prawa miejskie, 

a doceniając rolę mieszczan w walce z Tatarami do cieszanowskiego herbu dodał chorągwie, 

miecze, lufy armatnie i kule. Ważne miejsce w krajobrazie miasta zajmuje pomnik Jana III 

Sobieskiego, ufundowany w 1883r., w 200. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. 

 

16. Nowy Lubliniec: październik 1672 r. 

W znajdującej się niedaleko Cieszanowa cerkwi w Nowym Lublińcu znajduje się ikona Matki 

Boskiej, która jest pamiątką wydarzeń z października 1672 r. Wedle przekazów archiwalnych z 

początku XIX w., ikona: „za napadnięciem Tatarów, po spaleniu przez onych Cerkwi 

dawniejszej miała się przez pobożność parafian w ukryciu zatrzymać”. Inne relacje mówią, że 

wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w cudowny sposób uniósł się nad płonącą cerkwią i 

przeniósł się w bezpieczne miejsce. Od tej pory, przez kolejne stulecia łaskami słynący obraz 

otoczony był lokalnym kultem. Podjęte ostatnio badania potwierdzają pochodzenie ikony z 1 

połowy XVII w. Wizerunek oczekuje obecnie na gruntowne odnowienie. 

 

17. Lubaczów i okolice: październik 1672 r. 
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Przed południem 7 października wydzieloną część oddziałów skierował Sobieski prosto na 

południe, w kierunku podpalonego przez Tatarów Lubaczowa. Ich zadaniem było związanie 

walką znajdującego się tam nieprzyjaciela a następnie wspomożenie głównych sił skierowanych 

pod Niemirów. W ten sposób hetman zastosował ulubiony przez siebie manewr oskrzydlający, 

którego celem było okrążenie i całkowicie zniszczenie wroga. 

W kierunku Lubaczowa skierował dwie chorągwie jazdy, jedną pod dowództwem Michała 

Zbrożka strażnika polnego, drugą rotmistrza Stanisława Sariusza Łaźnińskiego. Oddziały te 

przecięły drogę powracającym z zachodu czambułom. Wywiązała się walka, która okupiona 

została śmiercią dwóch i ranieniem dwóch innych towarzyszy spod chorągwi Łaźnińskiego. 

Żołnierze polscy rozbili jednak Tatarów, zadali im straty, zdobyli jeńców i odbili kilkaset 

wziętych w jasyr osób. 

Wydarzenia pod Lubaczowem upamiętniają kamienne krzyże, zwane w lokalnej tradycji 

„turkami”. Nazwa ta odpowiada określeniu „turecczyzna”, oznaczającemu w okresie 

staropolskim najazd tatarski. Krzyże te, wykute w lokalnych warsztatach kamieniarskich w 

Bruśnie Starym, stawiane były na mogiłach kryjących szczątki poległych żołnierzy lub 

pomordowanych w czasach najazdów mieszkańców. Kilka pamiątek tego typu zachowało się na 

terenie Lubaczowa, Lisich Jam i Baszni Dolnej. 

 

18. Brusno (Stare i Nowe) i Horyniec: 7 października 1672 r. 

Od jeńców wziętych do niewoli pod Cieszanowem hetman Sobieski otrzymał ważną informację 

o koszu tatarskim, który znajdował się pod Niemirowem, miasteczkiem położonym na 

południowy-wschód od Horyńca (ob. na Ukrainie). Do kosza, czyli silnie strzeżonego obozu 

tatarskiego, gdzie gromadzono łupy i jasyr, zmierzał główny czambuł pod wodzą Azameta 

Gireja sołtana. Hetman postanowił zaatakować kosz tatarski, rozbić nieprzyjaciół i uwolnić 

jeńców. Jeszcze przed południem 7 października skierował główne siły przez Brusno w kierunku 

Horyńca. Pod Brusnem żołnierze natknęli się na koczowisko tatarskie, gdzie znaleziono 

porzucone dzieci wzięte wcześniej w jasyr. W oddziałach nieprzyjacielskich wyraźnie dawały o 

sobie znać oznaki paniki. Pod Horyńcem hetman dogonił Tatarów i powziął decyzję o ataku na 

kosz pod niedalekim Niemirowem. 

Wśród pamiątek związanych z najazdem tatarskim w 1672 r., które zachowały się w okolicach 

Horyńca-Zdroju, znajdują się kapliczki w lesie pod Brusnem Nowym i w Nowinach 

Horynieckich oraz krzyż „turek” w Podemszczyźnie. Wyrazem pamięci o pobycie Jana 

Sobieskiego jest wykuty w kamieniu jego herb Janina, umieszczony na fasadzie pałacu książąt 

Ponińskich w Horyńcu-Zdroju. W jednym z pałacowych salonów do II wojny światowej 

znajdowały się ponadto portrety pary królewskiej: Jana III i Marii Kazimiery. 

 

19. Radruż: 7 października 1672 r. 

Z Horyńca wojska polskie pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego skierowały się do 

Radruża. Zdołały niepostrzeżenie obejść tylną straż nieprzyjaciela i znalazły się już blisko idącej 

na Niemirów głównej kolumny tatarskiej. Hetman od czasów pobytu w pobliskim Jaworowie 

doskonale znał okolice Radruża, wszystkie miejscowe drogi i przeprawy. Wykorzystał ten atut w 

sprawnym przeprowadzeniu oskrzydlającego ataku na wroga. Rozpoczęło się starcie nazwane od 

położenia najbliższej większej miejscowości – bitwą pod Niemirowem. 

Zapewne kilka dni wcześniej Radruż został spustoszony przez Tatarów i Kozaków hetmana 

Doroszenki. W jasyr została wzięta m.in. Maria Dubniewiczowa, żona miejscowego wójta. W 

niewoli tatarskiej, a później tureckiej przebywała przez 27 lat, do 1699 r. Według lokalnej 

tradycji po powrocie do swej rodzinnej wsi, za przywiezione z Turcji skarby odnowiła 

miejscową cerkiew, która przetrwała do dziś. Obecnie jest to najcenniejszy zabytek powiatu 

lubaczowskiego i element dziedzictwa kultury światowej umieszczony na liście UNESCO. W 
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pobliżu cerkwi istnieje również kamienny krzyż, który ustawiony jest na miejscu wcześniejszego 

z 1672 r. 

 

20. Niemirów: 7 października 1672 r. 

Po południu 7 października na terenie między Radrużem a Niemirowem rozegrała się 

najważniejsza bitwa pierwszego etapu wyprawy na czambuły tatarskie. W celu oskrzydlenia 

wroga hetman Sobieski wysłał w kierunku Niemirowa wzmocniony oddział porucznika Romana 

Linkowicza, który niepostrzeżenie ominął lasami główne siły Azameta Gireja sołtana i 

zaatakował jego czoło od wschodu. Następnie oddziały hetmańskie uderzyły od północy, a od 

zachodu do walki włączyły się inne polskie chorągwie, także te powracające spod Lubaczowa. 

Rozgorzała bitwa, która wkrótce przerodziła się w mniejsze potyczki, a na koniec w bezwładną 

ucieczkę Tatarów w różnych kierunkach, także w tył, do Lubaczowa. Przy stosunkowo 

niewielkich stratach własnych rozbito główne siły czambułu. Zginęło kilku znaczniejszych 

murzów tatarskich, a kilkudziesięciu dostało się do niewoli. Uwolniono tysiące osób 

zagarniętych w jasyr, zdobyto łupy. Sam dowódca tatarski z kilkudziesięcioma ludźmi zdołał 

uciec. 

W 1883 r., na rynku w Niemirowie ufundowano pomnik upamiętniający zwycięską bitwę. 

Również w położonych w pobliżu Łazienkach Niemirowskich w 240. rocznicę bitwy ustawiono 

popiersie króla. Obydwa pomniki, uszkodzone lub zniszczone po II wojnie światowej, zostały 

odnowione w latach 2018-2019. 

 

21.Lubaczowski Szlak Dziedzictwa Jana III Sobieskiego  

Zapraszamy na Szlak Dziedzictwa Jana III Sobieskiego w okolicach Lubaczowa. Towarzyszy 

mu portal internetowy, który zawiera wiadomości o czasach Jana III Sobieskiego, jego 

związkach z ziemią lubaczowską oraz informacje zebrane z około 70 miejscowości położonych 

po polskiej i po ukraińskiej stronie granicy, wokół Lubaczowa i Niemirowa. Od tych dwóch 

miejscowości wybiega 11 tras liczących łącznie około 300 kilometrów. 

http://sobieski.lubaczow.com.pl/ 
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