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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

Niedziela, 25 października 2020, 12:30, Hutt Bridge 
Club, 1 Park Avenue, Avalon: Obiad z okazji imienin Ks. 
Tadeusza 

Sunday, 25 October 2020, 12:30 pm, Hutt Bridge Club, 
1 Park Avenue, Avalon: Father Tadeusz’s name day lunch

Sobota, 14 listopada 2020, 11:00-17:00, Dom Polski: 
Jarmark Świąteczny 

Saturday, 14 November, 11am-5pm, Polish House: 
Polish Christmas Market

Niedziela, 22 listopada 2020, 15:00, Dom Polski: 
Zebranie informacyjne nt. przyszłości Domu Polskiego

Sunday, 22 November, 3pm, Polish House: Dom Polski 
information meeting

POŻEGNANIE AMBASADORA / FAREWELL TO AMBASSADOR

W dniu 27 września b.r. odbyło się w Domu Polskim w Wellington poźegnanie - przed odjazdem do Polski -  
Ambasadora RP, pana Zbigniewa Gniatkowskiego i Konsul RP, pani Agnieszki Kacperskiej, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Polaków w Nowej Zelandii i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii, z 
udziałem Zespołów Tańca „Orlęta” i „Orzeł” oraz Polskiej Szkoły w Wellington.
 
W uroczystości wzięło udział około 90 osób, wśród zaproszonych
byli m. in. Ambasador Izraela w Nowej Zelandii, przedstawiciele
Holocaust Centre, ks. Tadeusz Świątkowski i odznaczony Złotym
Krzyźem Zasługi przez Prezydenta RP, pan Rick Sahar.

Prezeska  Stowarzyszenia Polaków, p. Helena Fagan, powitała
przybyłych gości i wygłosiła przemówienie, po którym zabrał głos
Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, p. Marian Ceregra
- oboje mówili o sześcioletniej współpracy z panem Ambasadorem
i panią Konsul.

Organizatorzy uroczystości przekazali państwu Gniatkowskim prezent w postaci obrazu wykonanego przez 
artystkę p. Basię Smolnicką. Następnie wzniesiono toast „polską czystą wódką”. 
Za 6 lat współpracy z Polonią Wellingtonską podziękował w ciepłych słowach Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Nowej Zelandii, pan Zbigniew Gniatkowski, który z żoną i córeczką  Anastazją wyjechali do Polski w 
dniu 2 października 2020 r.

W części artystycznej wystąpili: Francesca Fagan (śpiew), Andrzej Nowicki (klarnet)  - oboje przy 
akompaniamencie Gabrieli Głapskiej (pianino), oraz Zespoły Taneczne „Orlęta” i „Orzeł”. 
W międzyczasie mogliśmy wypiċ kawę, herbatę, soki i zjeść kanapki i ciastka. 

Było to bardzo udane spotkanie od maluchów do osób w starszym wieku. 
Dziękujemy organizatorom!

                                                                                                                  Marian Ceregra, SPK
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High Tea to Farewell HE Mr Zbigniew Gniatkowski and Mrs Agnieszka Kacperska

On Sunday 27th September we gathered to farewell HE Mr Z Gniatkowski, the ambassador of the Republic of 
Poland, his wife Agnieszka Kacperska, the Consul of the Republic of Poland and their daughter Anastasia at a 
High Tea at ‘Dom Polski’ in Newtown, Wellington.  They leave us after six years of diplomatic service to New 
Zealand. During that time Zbigniew has shown an extraordinary passion for Polish people living in New Zealand, 
their descendants and their history in New Zealand.

 
Zbigniew was thanked for his support for Polish activities in Wellington by Helena 
Fagan, president of the Polish Association in New Zealand Inc., Marian Ceregra, 
president of SPK (Polish Ex-Servicemen’s Association in New Zealand) and Ela Rombel
on behalf of Orlęta Polish Dance Ensemble. 
A gift was presented to Zbigniew and Agnieszka by Helena Fagan, Marian Ceregra, Ela 
Rombel, the artist Basia Smolnicki , and Tomek Zając and Agnieszka Kowalew 
representing Polish School. The gift of a black and white print of a Tui flying over Flax 
came from the collection of Basia Smolnicki one of our members, and was considered as
an ideal gift of iconic New Zealand symbols.

A toast was raised to HE Mr Z Gniatkowski and Mrs Agnieszka
Kacperska by Mr Marian Ceregra after which Zbigniew spoke about the
family’s time in New Zealand.  The passage of time was marked by their
daughter Anastasia who came to New Zealand as a new born baby and
leaves as a six year old ready to start school on her return to Poland. 

After the formalities, all guests were able to enjoy an exquisite High Tea
put on by the Polish Association executive members. Following
refreshments the guests were entertained by a rich program of song, dance and classical music performed on piano
and clarinet. The program introduced us to the debut performance of Orzeł Dance Group, a new dancing group of 
young adult Polish dancers that impressed everyone with their enthusiasm.

The artistic programme included:

Frydryk Chopin op. 74 nr 1 "Życzenie" & Nr 2 "Wiosna" - Francesca Fagan, voice, Gabriela Głapska, piano
Mazur  - Orlęta Polish Dance Ensemble 
Wiązanka Podhalańska - Andrzej Nowicki, clarinet
Frydryk Chopin Nocturne, Op. 9 No 2 - Andrzej Nowicki, clarinet, Gabriela Głapska, piano
Taniec z Podhala - Orzeł Dance Group
Polka Kolomajki - Orlęta Polish Dance Ensemble 
Oberek - Orzeł Dance Group
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Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego zespołu Orzeł na You Tube 
pod adresem
https://youtu.be/XSVmReNpJfo

You can watch our new dance group Orzeł on You Tube
https://youtu.be/XSVmReNpJfo
 

Text: Irena Lowe, Vice President
Photos: Ela Rombel

Video: Małgosia Chalecka-Harris

OD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW

   
WIADOMOŚĆ DLA OSÓB DEPORTOWANYCH NA SYBIR

Jak podawaliśmy we wrześniowych „Wiadomościach Polskich”, Polacy deportowani w czasie II Wojny 
Światowej na Syberię i posiadający ważne w chwili składania wniosku obywatelstwo polskie, oraz status 
kombatanta, mogą otrzymaċ jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości  200 złotych polskich za miesiąc 
deportacji, płatnych w dolarach nowozelandzkich (po przeliczeniu około 80 NZ$). 

Stowarzyszenie nasze zwróciło się do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o wyjaśnienie, 
jak należy udowodniċ posiadanie obywatelstwa polskiego (o którym  mówi Art. 2, pkt. 2 Ustawy z dnia 
14.08.2020 r.).  Otrzymaliśmy odpowiedź, że >>> cytuję: ... „Osoba, która składa wniosek o świadczenie 
pieniężne musi potwierdziċ obywatelstwo polskie na dzień składania wniosku przesyłając m. in. kserokopie 
ważnego polskiego dowodu osobistego lub paszportu ....”, czyli nasze wyjaśnienia, że Polacy przybyli z ZSRR do
Nowej Zelandii w większości nie posiadają w.w. dokumentów, niestety nie mogą byċ uznane. Jednak niektóre 
osoby nie mają paszportu, ale mają tzw „potwierdzenie obywatelstwa polskiego” wydane w Polsce przez Urząd 
Wojewody. Dlatego zwróciliśmy się ponownie do Urzędu o potwierdzenie, czy taki dokument będzie przyjęty 
pozytywnie przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego. Do czasu wydania tego numeru 
„Wiadomości Polskieh” nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
 
Jeżeli jednak chcemy otrzymaċ wspomniane świadczenie pieniężne, to jest taka możliwość, która wymaga trochę 
naszego czasu i chęci. Wszyscy emeryci po 75-ciu latach życia mogą bezpłatnie otrzymaċ polski paszport, 
oczywiście juź teraz jest za późno do wyjazdu do Polski (lub do innych krajów), ale mając paszport polski 
możemy wystąpiċ o w.w. świadczenia.
 
W sprawie załatwienia paszportu można uzyskaċ informacje z sekretariatu Ambasady Rzeczypospolitej Polski w 
Wellington, telefon 04 499 7844, email: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl                                                  

Mając taki paszport oraz status kombatanta, których kopie może potwierdziċ SPK, wypełniamy wniosek o 
przyznanie świadczeń i wysyłamy do Urzędu w Warszawie. Pieniądze zostaną przesłane na wskazane konto 
bankowe w Nowej Zelandii.

Więcej informacji może przekazać Marian Ceregra (email: spk@polishcommunity.org.nz tel 04 972 4545). 
                      

70. ROCZNICA POWOŁANIA SPK W NOWEJ ZELANDII

Zbliża się 70. rocznica powołania Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii. 
Na tę okoliczność Zarząd SPK chciałby wydać foto-pamiętnik. W kilku poprzednich wydaniach „Wiadomości 
Polskich” prosiliśmy Państwa o pomoc w uzyskaniu materiałów do takiego wydania, jak na przykład: fotografii z 
różnych uroczystości państwowych, kościelnych, z pochodów, demonstracji i protestów np. przed Ambasadą 
byłego ZSRR, różnych artykułów w prasie, osobistych wspomnień itp.
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Niestety do dnia dzisiejszego, tylko kilka osób obiecało coś nam przekazać, ale jakoś jeszcze nie dostaliśmy. 
Wszystkie wypożyczone materiały, dokumenty itp. będą zwrócone. Prosimy o pomoc Państwa. bo bez niej trudno

będzie wydaċ pamiętnik.                                                                                                                             
Zarząd SPK

NEKROLOGI / OBITUARIES

Katarzyna Zofia Fahey, z domu Piesocka, jedna z “Dzieci z Pahiatua” 
które przybyły do NZ 31-go października 1944, odeszła od nas w 
niedzielę 4-go pażdziernika 2020. 
Cześć Jej Pamięci

Katarzyna Zofia Fahey nee Piesocka, one of the original orphan refugees 
who arrived in NZ on 31 October 1944 passed away on Sunday 4 
October 2020. 
RIP

Susan Learmonth

*****

Z ogromnym smutkiem dzielimy się informacją, że Pani Dioniza (Iza) Choroś odeszła od nas w poniedziałek 12-
go października w wieku 92 lat.
Urodzona na wschodnich granicach Polski, przeżyła ludobójstwo Stalina i deportację na Syberię. Otrzymała 
Krzyż Zasługi od Polskiego Rządu na Wygnaniu.
Pozostawiła za sobą wielu przyjaciół i wielką rodzinę, która kontynuuje jej aktywny udział w naszej polskiej 
społeczności .
Msza Żałobna odbędzie się w kościele St Martin de Porres, 1 Park Avenue, Lower Hutt, w piątek 16-go 
października 2020 o godz. 11 rano, po Różańcu o godz. 10:30.
Zamiast kwiatów, prosilibyśmy o datki na Wellington Free Ambulance.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

With great sadness we share that Pani Dioniza (Iza) Choros passed away on Monday
12 October aged 92 years. 
Born in Polands eastern borderlands, she survived Stalin's ethnic cleansing and 
deportation to a Siberian labour camp. She received the Knight's Order of Merit 
from the Polish Government in Exile. 
She leaves behind many friends and a large family that continues her legacy of 
active involvement in the Polish community. 
Requiem Mass will be celebrated at St Martin de Porres Catholic Church, 1 Park 
Avenue, Lower Hutt at 11 am, Friday 16 October, preceded by a rosary at 10:30am. 
In lieu of flowers, donations to Wellington Free Ambulance would be appreciated. 

Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May 
she rest in peace.

Polish Association in NZ
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WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE / PASTORAL NEWS

Komitet Pomocy Duszpasterskiej 

serdecznie zaprasza Państwa na

‘Obiad z Okazji Imienin ks. Tadeusza’

w Hutt Bridge Club, 1 Park Avenue, Avalon
(obok kościoła St Martin de Porres w Avalon)

w niedzielę 25-go października 2020 roku
o godz. 12.30 po południu

Prosimy o zamawianie biletów u: 
Marii Szadkowskiej (04) 526 4086

Haliny Manterys (04) 972 4194
Michała Mendrunia (04) 383 6444 / 027 333 6704

Obiad w cenie:  $20  od osoby
$10  dzieci od 7-12 lat

Bezpłatnie dzieci do 7-lat

* * *

The Polish Church Committee

would like to invite you to 

‘Father Tadeusz’s Name Day Lunch’

at Hutt Bridge Club, 1 Park Avenue, Avalon,
(beside St Martin de Porres Church in Avalon) 
on Sunday, 25 October 2020 at 12.30pm

Tickets are available from:
Maria Szadkowska (04) 526 4086
Halina Manterys (04) 972 4194

Michał Mendruń (04) 383 6444 / 027 333 6704

Tickets: $20 Adults
$10 Children 7-12 years old

No charge  Children under 7 years old

Michał Mendruń
Komitet Pomocy Duszpasterskiej
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THE LOST REQUIEM ON YOU TUBE

Irański film “The Lost Requiem” o Polakach przebywających w Iranie 
(Persji) po ich ewakuowaniu z Rosji podczas II Wojny Światowej, oraz o 
dzieciach polskich z Pahiatua, jest dostępny na YouTube pod adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=ry5ERzEOU5c 
Film zawiera wypowiedzi Irańczyków z tamtych czasów oraz Polek, 
które tam pozostały i wyszły za mąż za Irańczyków.
Film, wykonany przez światowej sławy irańskiego dyrektora Khosrow 
Sinai, był wyświetlony w Christchurch 25 sierpnia przez Iranian Cinema 
Club of the University of Canterbury. 

An Iranian film “The Lost Requiem” about Poles in Iran (Persia) after their evacuation from Russia during 
World War II, and about Polish children from Pahiatua, is available on YouTube at 
https://www.youtube.com/watch?v=ry5ERzEOU5c. 
The film features interviews with Iranians from that time and Polish women who remained there and married
Iranians. 
The film, made by the world-famous Iranian director Khosrow Sinai, was shown in Christchurch on August 
25 by the Iranian Cinema Club of the University of Canterbury.

Stanisław Manterys

CZEŚĆ! TU STUDZIO I LUSIA

Cześć tu Studzio i Lusia!
 
Co było pierwsze: jajko czy kura? 
Studzio mówi, że jajko, Lusia mówi, że kura. A może najpierw był żółciutki, puszysty kurczaczek?..

Pod koniec wakacji do naszych kurek: Grzymisławy (Grzmisi) i 
Przybysławy (Przysi) dołączyła kura-matula ze swoim rozkosznym 
stadkiem siedmiu kurczątek. Pojechaliśmy na farmę by odebrać 
kurczaczki i od razu bezgranicznie się w nich zakochaliśmy. 

Kurczaczki są jeszcze bardzo
malutkie i potrzebują dużo ciepła.
Większość dnia ogrzewają się pod

skrzydłami swojej mamy i wystawiają tylko swoje małe dziubki i
oczka spod jej piór, co wygląda bardzo zabawnie. 

Dbamy o nasze kurczaczki karmiąc je
ugotowanymi i pokrojonymi w małe kawałeczki
jajkami, a także specjalną karmą dla
kurczaków. Dajemy im też posiekaną trawę i koniczynę oraz czystą wodę. Kurnik
kurczaczków ozdobiliśmy rysunkami kur, motylków i kwiatków-by przyjemnie im 
się mieszkało. 
Nasza mama nazwała kwokę Lady Punk, a my nadaliśmy imiona pozostałym pięciu 
kurczaczkom: Perełka, Cutie, Sweetie, Szczęściarz i Woolverine. Nasz tatuś ma 
wybrać jeszcze dwa imiona i cała skrzydlata rodzinka będzie nazwana. 
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A czy znacie te polskie przysłowia i powiedzenia?
 
Trafiło się ślepiej kurze ziarno 
Jajko mądrzejsze od kury 
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci 
Pisać jak kura pazurem 

Jeśli nie znacie, zapytajcie swoich rodziców o ich
znaczenie. 

Pozdrawiamy serdecznie i do następnego razu. 
Studzio i Lusia 

Tekst i zdjęcia: Beata Johnston

SPACERKIEM PO POLSCE  -  WARSZAWA

Legenda głosi, że w czasach pierwszych Piastów, Ziemomysł, władca dóbr w 
okolicach dzisiejszego Mazowsza, polując na zwierzynę zagubił się w puszczy. 
Po dłuższym czasie dotarł do rzeki i tam odnalazł chatkę rybacką, gdzie żył Wars
z żoną Sawą. Małżeństwo przyjęło gościa w swoim domostwie, gdzie 
Ziemomysł mógł się posilić i zanocować. Następnego dnia po śniadaniu władca, 
urzeczony wspaniałą gościną, rzekł: „Nie zawahaliście się przyjąć pod swój dach
nieznajomego i uratowaliście go od głodu, chłodu, a może i dzikich zwierząt. 
Dlatego ziemie te na zawsze Warszowe zostaną, aby wasza dobroć nie została 
zapomniana”.

Co do prawdziwego początku, to już wszystko inaczej się przedstawia. Według przeróżnych zapisków 
pierwszym miejscem powstania Warszawy miał być warowny gród (który znajduje się w na terenie 
obecnego Parku Bródnowskiego); to on miał zapoczątkować tworzenie warszawskiej historii i datowany jest 
na IX/X wiek. 

Obecnie stolicą Polski jest Warszawa, ale nie zawsze tak było. Za pierwszą, legendarną stolicę Polan uważa 
się Gniezno, choć jak podają badacze, nie mieli oni stałej stolicy ponieważ jedno miasto nie było w stanie na 
stałe utrzymywać władcy, jego rodziny, drużyny i dworu. Dlatego, kiedy w jednym grodzie kończyły się 
zapasy, wódz przenosił się do innego i to ono pełniło wówczas rolę stolicy. 
Król Kazimierz Odnowiciel przeniósł w 1039 r. stolicę do Krakowa. Siedzibą władców został Zamek 
Królewski na wzgórzu wawelskim. 

Po wcieleniu Mazowsza do Polski sejm walny w 1569 r.
zdecydował o odbywaniu sejmów na stałe w Warszawie,
ponieważ miasto było położone centralnie w stosunku do
Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa
Litewskiego – państw zjednoczonych mocą Unii Lubelskiej.
Z tego samego powodu król Zygmunt III Waza przeniósł tam
swój dwór i w 1611 r. Warszawa stała się oficjalnie miastem
stołecznym. Władcy rezydowali w Zamku Królewskim. 

"Złoty wiek" dla Warszawy nadszedł w XVIII stuleciu za panowania ostatniego króla Polski,  Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Podczas jego rządów miastozostało unowocześnione.
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Podczas rozbiorów Polski Warszawa znalazła się pod zaborem rosyjskim. 
Dopiero po  I Wojnie Światowej, gdy Polska odzyskała niepodległość, Warszawa ponownie została 
ustanowiona stolicą.

 
Aż do II Wojny Światowej warszawiacy pracowali ciężko nad
rozbudowaniem miasta na poziomie europejskich stolic. Rozwój
ten został zatrzymany z chwilą wybuchu II Wojny Światowej, a
po upadku 63-dniowego Powstania Warszawskiego w roku 1944
Hitler rozkazał obrócić miasto w gruzy.

Jednakże warszawiacy nie stracili swojego niepodległego ducha i
udowodnili, że Hitler się mylił kiedy stwierdził, że Warszawa już
nigdy stolicą nie będzie. Odbudowali swoje ukochane miasto
przy pomocy rodaków. Do dziś znany jest popularny slogan
tamtych czasów: ‘‘Cały Naród buduje swoją Stolicę!” 

Reżym komunistyczny, narzucony Polsce po wojnie, także nie zdołał ujarzmić Warszawy, która stała się 
siedzibą podziemnego ruchu dysydentów. To oni rozpoczęli walkę o prawdziwą niepodległość Polski, 
uzyskaną w końcu w 1989r. 

Jaka jest Warszawa dzisiaj? Nowoczesna, dynamiczna i pełna energii. Międzynarodowa, o błyskawicznie 
wyrastających ku niebu wieżowcach o architekturze godnej filmów futurystycznych. To żywy pomnik 
historii, który nie pozwoli zapomnieć...Ale to także pędząca rakieta ku nowym przestrzeniom i trendom 
nowoczesnego świata. Międzynarodowy tygiel kultur i narodowości, miejsce tolerancji i kultu nauki.

Warszawa jest miastem zbyt wielkim i różnorodnym, aby go streścić na kilku stronach. 
Na początek proponuję więc wycieczkę po historycznym Trakcie Królewskim, który wiedzie od Placu 
Zamkowego do Wilanowa. 

Plac Zamkowy

Od tego miejsca wielu turystów zaczyna zwiedzanie Starego 
Miasta. Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, to 
najchętniej fotografowany obiekt historyczny w Warszawie, a 
zarazem miejsce gdzie mieszkańcy świętują ważne w życiu 
miasta wydarzenia. 
Zamek Królewski i Stare Miasto wpisano na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. O ich historii napisano tomy, a więc 
wspomnę tylko, że król Zygmunt (ten z kolumny) przeniósł tu 
stolicę z Krakowa aby być bliżej swojej rodzinnej Szwecji. 
Zamek, wysadzony przez niemieckich saperów w 1944r., został 
obudowany dopiero w latach 1970.

Starówka jest prawdopodobnie najnowszym starym
miastem na świecie. Zrównana z ziemią po Powstaniu
Warszawskim w 1944r., została odbudowana natychmiast
po wojnie według oryginalnych map i szkiców
architektonicznych. 

Rynek Starego Miasta, z Warszawską Syrenką pośrodku,
jest lubionym miejscem spotkań artystów i zakochanych.
No i turystów oczywiście.
Jak już jesteśmy w tej okolicy, to warto byłoby się także
przejść po Krakowskim Przedmieściu z jego licznymi
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kościołami, rezydencjami, pomnikami i największym uniwersytecie w Polsce. Koniecznie też przechadzka 
po Nowym Świecie i kawka z ciastkiem u Bliklego.
Po przejściu skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi (proszę zwrócić uwagę na PRL-owski gmach dawnej 
siedziby PZPR), poprzez Plac Trzech Krzyży kontynuujemy spacer Alejami Ujazdowskimi podziwiając 
piękne przedwojenne kamienice, z których wiele zostało przeznaczonych na ambasady. I tak dochodzimy do 
Parku Łazienkowskiego.  

Łazienki Królewskie.
Jest to najulubieńsze miejsce niedzielnych 
spacerów dla warszawian, a i turystów nie 
brakuje. Przepiękny park z pawilonami i 
pałacykiem na wyspie (dawną Łaźnią) został 
przekształcony na przestrzeni wieków ze 
zwierzyńca służącego jako miejsce polowań dla 
książąt mazowieckich. W XVIII wieku król 
Stanisław August Poniatowski uczynił Łazienki 
swoją letnią rezydencją, gdzie gościł 
przedstawicieli innych państw, uczonych i 
literatów.
W Łazienkach znajduje się słynny pomnik 
Fryderyka Szopena, pod którym odbywają się 
letnie koncerty. 

Przy okazji można wpaść do sąsiedniego Zamku Ujazdowskiego, gdzie znajduje się Centrum Sztuki 
Współczesnej, lub posiedzieć w Ogrodzie Botanicznym wśród egzotycznej roślinności. 

Pałac w Wilanowie
Wilanów, nasz ostatni etap tej wycieczki, jest obecnie
dzielnicą Wielkiej Warszawy, odległą ok 12 km od centrum
miasta, tak więc trzeba do niego dojechać. Jest słynny ze
wspaniałego barokowego pałacu zbudowanego dla króla Jana
Sobieskiego i jego ukochanej żony Marysieńki. Król
wojował, ratował Wiedeń przed Turkami i pisał miłosne listy,
które Marysieńka skrzętnie zachowała dla potomności.
Pałac i ogrody są doskonale utrzymane, a przy okazji można
zwiedzić Muzeum Plakatu, formy artystycznej z której
Polska słynie na całym świecie.

To tylko skrawek Warszawy i jej historii, ale mam nadzieję, że zainteresuje Państwa na tyle, aby to 
wspaniałe miasto odwiedzić.

Pozdrawiam,
Jagoda Zdzierska
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