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Kazubów
Dzielnice: Bemowo
Osiedla: Górce
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1961

Opis
Kazubowie - ród kupiecki wywodzący się z ówczesnej wsi Górce. Założycielem miał być niejaki
Andrzej Pielgrzym Górczewski, właściciel wsi Górce, który zamienił część dóbr z Mikołajem
Kazubkiem, rajcą warszawskim. Najsłynniejszymi przedstawicielami późniejszego rodu byli:
Andrzej (XV w.) - kupiec, handlarz drewnem i woskiem, ławnik, rajca, burmistrz w latach 1493-94.
Był właścicielem dwóch kamienic przy Rynku Starego Miasta - Pod św. Anną (nr 31) i Kazubowskiej
(pod nr 30) oraz domu na Krzywym Kole.
Mikołaj (zm. ok. 1527) - najprawdopodobniej syn Andrzeja, nobilitowany w 1495 roku, ławnik, rajca,
dwukrotny burmistrz miasta (1520-23 i 1526), świetny przedsiębiorca - dzierżawca młyna książęcego
pod Warszawą (1504), cegielni, (1516) oraz Jazdowa, w 1525 roku został właścicielem dwóch włók
wsi Wielka Wola, ogrodów niedaleko Zamku i przy ul. Przecznej (dziś Miodowej). Był mężem Barbary
Burgholcer i zięciem Baltazara, burmistrza Starej Warszawy (następcy jego ojca).
Stanisław (XVI w.) - syn Mikołaja, właściciel kamienicy przy ul. Piwnej, dwóch domów z ogrodem
przy ul. Furta (zapewne w okolicy dzisiejszych Kamiennych Schodków), domu z ogrodem położonego
za północnym narożnikiem obwarowań Starej Warszawy, domu z ogrodem przy ul. Długiej i placu
przy ul. Świętojańskiej.
Anna (XVI/XVII w.) - prawdopodobnie ostatnia z tej linii rodu, córka Stanisława, żona warszawskiego
pisarza ziemskiego Stanisława Jeżewskiego, który sprzedał wszystkie dobra rodzinie Melchiora
Walbacha, kupca i żupnika królewskiego, którego działalność handlowa zakończyła się procesem z
wierzycielami i zajęciem wszystkich nieruchomości w 1598 roku.
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Stan obecny:
Bloki osiedla Nowe Górce. Powstało w latach 80 XX w. wg proj. Janiny Roguskiej. Zaczęto budowę w
1982, w ciągu pierwszych 3 lat powstało zaledwie kilka bloków, nie wszystkie zamieszkałe. Osiedle
przewidziano na 12.000 mieszkańców.
Nr 8: Klub Osiedlowy Górce SM Wola.
Nr 17: Korty Tenisowe Hala Górce.
Ujęcie Wody Czwartorzędowej. Murek z 7 całorocznymi, ogrzewanymi kranami. Wodę czerpie się z
41 m.
Data nadania nazwy: 1961.11.24
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