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Król Jan III Sobieski to nie tylko genialny strateg i władca -  
kilka słów o patronie  

CLIX Liceum Ogólnokształcącego we Włochach. 
 
 

Dlaczego nasze liceum jest dumne z takiego patrona? Przede wszystkim dlatego, że był kró-
lem Polski i wielkim księciem litewskim od 1674, ale także dlatego, że dużą wagę przykładał  
do wykształcenia, co było rzadkością w tamtych czasach a dla współczesnego pokolenia powin-
no być wzorem do naśladowania.  
 
Nasz król był poliglotą! Znał język francuski, niemiecki, łaciński, ruski i grekę. Edukację rozpo-
czął od Kolegium Nowodworskiego w Krakowie. Następnym etapem kształcenia była Akade-
mia Krakowska – najlepsza polska uczelnia od XVI wieku do dziś. Bo któż nie zna słynnej 
„Jagiellonki”? Kto nie chciałby zostać studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego? Wielu młodych 
ludzi marzy o edukacji w murach tej uczelni. A przyszły król skończył właśnie tam studia i żąd-
ny wiedzy rozpoczął podróż po Europie, by doskonalić umiejętności językowe wyniesione z lat 
wczesnego dzieciństwa i młodości. 
 
Jak na prawdziwego mężczyznę przystało pogłębiał też wiedzę związaną ze sztuką wojenną  

i w roku 1648 rozpoczął karierę wojskową. Jako rotmistrz stanął na czele chorągwi husarskiej, 
brał udział w potyczkach pod Zborowcem, Zbarażem, Beresteczkiem, Batohem i Żwańcem  
a podczas potopu szwedzkiego walczył pod wodzą Stefana Czarnieckiego. Szybko doceniono 
jego umiejętności i zaangażowanie dla ojczyzny. Otrzymał tytuł marszałka wielkiego koronne-
go, a gdy 17 stycznia 1665 roku laskę marszałkowską odebrano Lubomirskiemu, przekazano ten 
symbol w ręce Jana Sobieskiego.5 lutego 1668 Sobieski został hetmanem wielkim koronnym.  
I od tego momentu można śmiało stwierdzić, że miał wielki wpływ na sytuację w Rzeczypospo-
litej. XVII wiek upływał bowiem pod znakiem wojen z Tatarami i Turkami. Venimus, vidimus, 
Deus vicit! Tak pisał Sobieski do swojej żony. Stoczona pod Chocimiem po raz drugi bitwa pod 
dowództwem hetmana wielkiego koronnego, zakończyła się pokonaniem Turków a Sobieski 
uzyskał miano  „Lwa Chocimskiego”. 
 
Nikogo z rodaków nie zaskoczyło, iż po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego pod-
czas elekcji 21 maja 1674 roku Jan Sobieski został wybrany na króla Polski. 
Jednak największym sukcesem, z którym Polacy kojarzą Jana III Sobieskiego, była odsiecz wie-

deńska. W 1683 roku Sobieski sprzymierzył się z Austrią przeciw Turcji. W wyniku najazdu tu-
reckiego na Austrię Sobieski wyruszył na odsiecz Austriakom. 12 września 1683 roku na czele 
wojsk sprzymierzonych pokonał Karę Mustafę w bitwie pod Wiedniem.  
 
I tu należy przypomnieć, że złotym orężem Jana III Sobieskiego była husaria, ciężka jazda wy-
posażona w charakterystyczne szumiące skrzydła. Nawet dziś, gdy obserwujemy pokazy woj-
skowe i pojawia się rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem, wielkie skrzydła u ramion żołnierzy 
wyglądają zjawiskowo i zapierają dech w piersiach. 

 



Ale czy król był tylko wojskowym, strategiem i dobrym monarchą? Nie tylko. Zasłynął rów-
nież jako zakochany bez pamięci mężczyzna. Jego wybranką była Maria Kazimiera d’Arquien 
de la Grange, która przeszła do historii jako Marysieńka Sobieska – największa miłość naszego 

władcy. Poznali się w Warszawie na Zamku Królewskim. Maria Kazimiera miała wtedy 14 lat  
i była dwórką królowej Ludwiki Marii Gonzagi i ponoć Jan III zakochał się w niej od pierwsze-
go wejrzenia. To właśnie z Marysieńką stworzył pełną ciepła rodzinę, a my możemy przeczytać 
o ich miłości w bogatej epistolografii. 
 
Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 w Pałacu w Wilanowie, który wzniósł dla siebie  
i dla Marii Kazimiery. 
 
Bez wątpienia taki patron jest chlubą naszej szkoły. Od lat uczniowie klas pierwszych zapoznają 
się z historią naszego patrona, wyjeżdżając do Wilanowa na ”warsztaty z Sobieskim”. Co roku 
22 października obchodzimy święto szkoły, by wszyscy mieli poczucie, że bycie uczniem takie-
go LO to zaszczyt. Przed pandemią organizowaliśmy „śniadania z Sobieskim”, konkursy prac 
plastycznych, tańczyliśmy poloneza a dzisiaj powstał film będący montażem słowno-
muzycznym, który zostanie zamieszczony na szkolnym kanale YouTube. Odbędzie się też quiz 
o patronie, co zawsze jest wyzwaniem dla historyków i wielbicieli XVII wieku. 
 
Zapraszamy więc wirtualnie do naszej szkoły na Dzień patrona, by jeszcze raz przeżyć chwile  
z wybitnym człowiekiem – Królem Janem III Sobieskim. 
 

          Dorota Michasik - Stępniak 

 

 

Pałac w Wilanowie, fot. CLIX LO , X.2021 



 

 

 
Klasy pierwsze odwiedziły Pałac w Wilanowie — X.2021 



 

 

 
Zobaczcie jak powstawał film o naszym Patronie 


