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Jana III Sobieskiego
Dzielnice: Mokotów
Osiedla: Sadyba Sielce Stegny
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1945

Opis
Jan III Sobieski herbu Janina (1629-1696) - prawnuk hetmana Stefana Żółkiewskiego, uczestnik
walk z Kozakami, Tatarami, Szwecją, Moskwą oraz Turcją, marszałek wielki koronny (1665), hetman
polny koronny (1666), hetman wielki koronny (1668). Główny oponent Michała Korybuta
Wiśniowieckiego, zwycięzca spod Podhajców i Chocimia, które to wygrane ułatwiły mu objęcie tronu
polskiego w 1673 roku. Podczas swoich rządów zdecydowanie wzmocnił władzę królewską
ograniczając rolę magnaterii, zaś w sprawach polityki zagranicznej związał się z Austrią i poprzez
ten sojusz walczył z Turcją (Wiktoria Wiedeńska 1683). Był mężem Marii Kazimiery, protektorem
sztuki. Na jego polecenie wzniesiony został pałac w podwarszawskim wówczas Wilanowie, założył
tam ogród i folwark, wybudował karczmę i budynki socjalne. Ufundował klasztor i kościół
Przemienienia Pańskiego (kapucynów) przy ul. Miodowej 13, przeprowadził prace remontowe na
Zamku Królewskim, założył Marymont (letnia rezydencja królewskiej małżonki) oraz zespół
architektoniczny Marywil na terenie dzisiejszego placu Teatralnego. Ustanowił również kilka
przywilejów warszawskich. Zmarł w Wilanowie.
Sarkofag z sercem i popiersie dłuta L. Kauffmana znajdują się w kaplicy królewskiej Kościoła
Przemienienia Pańskiego.

Upamiętnienia:
Pomnik wg projektu J. Vinache`a znajduje się w Wilanowie.
Pomnik dłuta F. Pincka odsłonięty 14 IX 1788 roku przy ul. Agrykola.
Do 1954.05.20 był patronem dzisiejszych ulic: Celofanowej, Podstawowej oraz Tomaszowskiej, do
1954.08.03 ul. Rejowieckiej, do 1960.05.05 ulic: Buławy, Buńczuk i Marcina Kątskiego a także placu
Kasztelańskiego a do 1979.01.01 ul. Dzieci Warszawy.
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Stan obecny:
Nr 8: w tym domu mieszkała Wanda Rutkiewicz. Obecni mieszkańcy nadal o Niej pamiętają. Na
korytarzu wciąż wiszą stare obrazki z krajobrazami górskimi, o czym przypomina p. Justyna
(dziękujemy).
Nr 72: w tym domu mieszkał Witold Jurasz (1931-2004) - dyplomata, ambasador Polski w Wenezueli
(1968-73), Nigerii (1978-83), Iraku i Kuwejcie (1986-90) i Libii (1996-2001).
Data nadania nazwy: 1945.01.17
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