PRZEWODNIK

www.iutm.pl

Marii Kazimiery
Dzielnice: Żoliborz
Osiedla: Marymont-Potok
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1921

Opis
Maria Kazimiera de La Grange d'Arquien (1641-1716) - margrabianka francuska, królowa Polski
w latach 1676-1696, żona Jana III Sobieskiego. Pochodziła z Nevers, była najmłodszą damą dworu
Ludwiki Marii Gonazgi i wraz z nią przybyła do Polski w 1645 roku. Przebywała tu wówczas trzy lata
a po śmierci Władysława IV Wazy wróciła do rodzinnego domu. Zapoznała się jednak z kulturą polską
i dość dobrze nauczyła naszego języka. Sprowadzona z powrotem przez królową w 1653 roku, pięć
lat później poślubiła wojewodę sandomierskiego Jana Sobiepana Zamoyskiego. Dość szybko
owdowiała i w 1665 roku poślubiła Jana Sobieskiego, któremu urodziła trzynaścioro dzieci. Po
śmierci męża i procesie majątkowym z najstarszym z synów - Jakubem - wyjechała z Polski. Najpierw
mieszkała w Rzymie, ostatnie półtora roku życia spędziła w Blois. Spoczęła wraz z mężem katedrze
wawelskiej w Krakowie. Była adresatką najsłynniejszych listów w dziejach polskiej epistolografii.
Ulica wiodła obok jej pałacu, położonego na wzgórzu marymonckim.

Ciekawostki
Przed wojną była to główna ulica Marymontu, przejeżdżał tędy tramwaj 14 do pętli na Rudzie. Wśród
gęstej zabudowy było mnóstwo sklepów, restauracji, piwiarni, z 5 mydlarni (np. pani Sieniawskiej),
składy opałowe (Paliwoda, Przedlecki). Podczas budowy osiedla potok została podzielona na dwa
fragmenty - zasadniczy (początkowy) od ul. Potockiej do Twardowskiego i króciutki, od ul. Podleśnej
do Tczewskiej.

Stan obecny:
Nr 1/3: Blok komunalny. Na tym miejscu stał jeden z budynków pałacowych. 15.09.1944 hitlerowcy
rozstrzelali tu 50 Polaków, wśród których była rodzina rtm. Adama Żmii Rzeszotarskiego.
Urząd Pocztowy nr 104.
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Nr 21: W czasie II wojny działał tu szpitalik cywilny.
Nr 18, 20, 22, 24: Blok mieszkalny. Mieszkania w bloku sprzedawane były na warunkach
preferencyjnych, można było zamienić swoje dotychczasowe mieszkanie z przeznaczeniem na
komunalne.
Nr 42/44: 14.09.1944 hitlerowcy rozstrzelali tu 15 Polaków.
Nr 70/72: 12.09.1944 hitlerowcy rozstrzelali tu 15 Polaków.
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