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Notka wstępna – notka historyczna 
 
Maj bogaty był na wydarzenia, w których członkowie Klubu Polskiego brali udział czy też 
bezpośrednio organizowali. Opis tych wydarzeń poniżej. Z niektórych wyrażeń wypływa, że powstały 
nowe inicjatywy, wręcz nowe organizacje, narazie nie zdeklarowane. Jak inaczej rozumieć podaną 
nazwę zespołu Teatr Klub Pl Praga (tworzonego przez członków Klubu Polskiego) i notki, że 
przedstawienie powstało dzięki środkom własnym realizatorów i pomocy Klubu Polskiego w Pradze. 
Mamy też żeński chór folklorystyczny – może doczekamy się koncertu? 

Siedemset lat temu, 14 maja 1316 roku urodził się Karol IV – syn i następca 
Jana Luksemburskiego oraz Elżbiety, córki króla Wacława II, siostry króla 
Wacława III – z dynastii Przemyślidów. Margrabia Moraw od 1334, hrabia 
Luksemburga 1346–1353, król Rzymian (Niemiec) od 1346 (do 1347 antykról), 
król czeski od 1346 jako Karol, Święty Cesarz Rzymski od 1355, elektor 
Brandenburgii 1373-1378. Na chrzcie otrzymał zwyczajowe u Przemyślidów 
imię Wacław, ale przy bierzmowaniu przyjął imię Karol. Obok wizerunek 
młodego wówczas królewicza. 
O królu i cesarzu Karolu IV można się w tych dniach dowiedzieć dużo z 
różnych źródeł. Myślę, że nas może interesować jak wpłynęło jego panowanie 
na losy Śląska i Polski, i powiązania z tymi krajami. Wiadomo, że jego trzecią 

żoną była Anna Świdnicka – od 1353 roku (miała wówczas lat 14, 
cesarzowi było lat 37) - córka Henryka II, księcia świdnickiego. W 
latach 1290-1392 Świdnica była stolicą niezależnego księstwa 
świdnicko-jaworskiego, którym rządzili książęta piastowscy i które 
uczynili jednym z najpotężniejszych na Śląsku. W końcu XIV 
wieku Świdnica była drugim po Wrocławiu miastem Śląska, liczyła 

ponad 8000 mieszkańców. Produkcja piwa stała się obok wyrobu sukna 
podstawowym artykułem eksportu. „Piwnice świdnickie” znajdowały się 
między innymi we Wrocławiu, Krakowie, Pradze, Pizie, Heidelbergu. Z 
trzeciego małżeństwa pochodzili: Elżbieta (1358-1373), poślubiła Albrechta III 
Habsburga, Wacław IV (1361–1419), król Niemiec i król Czech i dziecko (ur. i 
zm. 11 lipca 1362 wraz z matką). 
Czwartą żoną stała się Elżbieta Pomorzanka - od 1363 (miała wówczas lat 16, 

cesarz miał lat 47) - córka Bogusława V, księcia wołogosko-rugijskiego i słupskiego oraz Elżbiety 
Kazimierzówny. Wnuczka Kazimierza III Wielkiego, króla Polski. Z czwartego 
małżeństwa pochodzili: Anna Czeska (1366–1394), poślubiła Ryszarda II, króla Anglii, 
Zygmunt (1368–1437), cesarz, król Węgier i Czech, margrabia brandenburski, Jan 
Zgorzelecki (1370–1396), książę zgorzelecki, Karol (ur. 13 marca 1372, zm. 24 lipca 
1373), Małgorzata (ur. 29 lipca 1373, zm. 4 czerwca 1410), poślubiła Jana III, 
burgrabiego Norymbergi, Henryk (ur. sierpień 1377, zm. 1378). Zmarła w roku 1393. 
Znana jest też uczta u Wierzynka – przyjęcie zorganizowane w Krakowie 

przez krakowską radę miejską i Mikołaja Wierzynka w trakcie spotkania europejskich monarchów i 
książąt około 22-27 września 1364, zwołanego z inicjatywy Kazimierza III Wielkiego. 
W zjeździe wzięli udział: cesarz (jednocześnie król czeski) Karol IV, królowie: Ludwik 
Węgierski, Piotr cypryjski, oraz liczni książęta, m.in.: Otton brandenburski, Siemowit III 



   

mazowiecki, Bolko II Mały świdnicki i Władysław Opolczyk. Pretekstem do zwołania zjazdu 
krakowskiego była zapewne kwestia krucjaty antytureckiej, a w rzeczywistości głównym 
przedmiotem zabiegów dyplomatycznych były problemy związane z równowagą polityczną w 
środkowej Europie. Sam zjazd, odbyty we wspaniałej oprawie, pomyślany był także jako manifestacja 
potęgi i bogactwa króla polskiego, odbił się głośnym echem w Europie. 
Ale już w roku 1336 Jan Luksemburski wysyła swojego syna, Karola (IV) by podjął negocjacje z 
KazimierzemWielkim jako reakcję na układ zawarty pomiędzy Habsburgami i Wittelsbachami , co 
sprawiło, że król polski stał się ważnym potencjalnym sprzymierzeńcem dla obu stron przeciwko 
Janowi Luksemburskiemu. Negocjacje zakończyły się podpisaniem 28 maja w Sandomierzu rozejmu 
do 24 lipca 1336 roku. 
W maju 1988 r., na podmiejskim wysypisku w Środzie Śląskiej, odnaleziono złote przedmioty, które 
trafiły tam wraz z ziemią i gruzem z prac rozbiórkowych na terenie Starego Miasta. Wiadomość o 
odkryciu przyciągnęła wkrótce poszukiwaczy amatorów i dotarła do służb archeologicznych. W 
wyniku przeprowadzonej akcji odzyskano złote i srebrne przedmioty, które po scaleniu stworzyły 

unikatowej wartości zespół średniowiecznych klejnotów i monet. 

Korona jest najcenniejszą częścią Skarbu średzkiego. Jest 
klejnotem kobiecym zamówionym z okazji ślubu, na co wskazuje 
motyw pierścieni – oznaka małżeńskiego zobowiązania i symbol 
dobrej wróżby. Prawdopodobnie jej ostatnią właścicielką była 
Blanka de Valois, pierwsza żona Karola IV Luksemburskiego, 
zmarła w 1348 r., a więc niedługo przed domniemanym czasem 
ukrycia i utraty skarbu. Korona wykonana została w XIV w. i jest 

jedyną istniejącą koroną tego rodzaju, a niezwykle wysoka jakość pracy złotnika nadaje jej wyjątkową 
wartość. 
Drugim pod względem wartości klejnotem jest kolista zapona, ozdobiona pośrodku kameą z 
chalcedonu, z przedstawieniem orła. Dookoła kamei oraz na zewnętrznym kręgu zapony umieszczone 
są szlachetne kamienie – granaty i szmaragdy. W kręgu zewnętrznym zachował się szafir oraz perły w 
wieńcach szmaragdów i granatów. Zapony tego typu służyły do spinania ceremonialnych płaszczy 
dworskich oraz szat koronacyjnych i liturgicznych. 
 Dalej dwie złote zawieszki z końca XII w. używane jako ozdoba głowy kobiecej (zdobione filigranem 
oraz szafirami, cytrynami, granatami i perłami), druga skromniejsza para zawieszek, złote pierścienie, 
sygnet z motywem półksiężyca i gwiazdy, taśma zdobnicza przeznaczona do okuwania cennych 
przedmiotów. 
Miejsce i prawdopodobny czas ukrycia drogocennych przedmiotów i monet – przed połową XIV w. 
oraz charakter klejnotów pozwalają przypuszczać, że stanowiły one bankowy depozyt zastawny, 
pochodzący ze skarbca Luksemburgów, z czasów panowania Karola IV. Wiadomo, że władca ten 
zaciągał pożyczki u żydowskich bankierów w Środzie Śląskiej. Skarb przekazany został do zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu i po raz pierwszy pokazany tam w 1997 r., następnie znalazł się, 
jako depozyt na ekspozycji w Środzie Śląskiej. Co roku Skarb prezentowany jest w Środzie Śląskiej 
od stycznia do końca września, natomiast we wrocławskicm Muzeum Narodowym można go oglądać 
przez ostatnie trzy miesiące w roku. 

Władysław Adamiec 
♣♥♦♠ 

 
Z własnego podwórka ... 
 
BRAWO DLA NASZYCH KLUBOWYCH AKTORÓW 
 



   

Pierwszego maja w teatrze „Mano” we 
Vršovicach odbyła się premiera sztuki 
Sławomira Mrożka „Rozbitkowie” 
(„Na pełnym morzu”).  W sztuce 
reżyserowanej przez krakowskiego 
reżysera Józefa Czerneckiego zagrali 
nasi koledzy klubowi –Kazimierz 
Towarnicki (Gruby), Michał 
Chrząstowski (Średni), Andrzej Magala 
(Mały), Anna Kaczmarska 
(Listonoszka) i Elżbieta Grosse 
(Niania) oraz reżyser Józef Czernecki 
(Głos z Góry).  Przedstawienie w ich 
wykonaniu zostało nagrodzone dużymi 
oklaskami (i to bardzo zasłużonymi!).  
Półtoraroczna, żmudna praca na 
próbach oraz bezsprzeczne zdolności 
artystyczne zaowocowały w bardzo 
dobrej grze wszystkich aktorów. Jest to 
też olbrzymią zasługą pana reżysera 
Józefa Czerneckiego, który w czasie 
prób (szczególnie długich w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy) był dla 
aktorów bardzo wymagający i 
dokładny. Należy Mu się za to duże 
uznanie!  
Przedpremiera przedstawienia miała 
miejsce dzień wcześniej w Domu 
Mniejszości Narodowych. Przybyli na 
nią nie tylko członkowie Klubu 
Polskiego, ale również goszczący w 
tym czasie w Pradze członkowie chóru 
ze Szczecina. Wielu z nich wyrażało się 
bardzo pochlebnie o grze aktorów i 
niektórzy swoją opinię wpisali do 
kroniki klubowej. 
Udany występ naszych kolegów 
klubowych cieszy nie tylko ich i 
reżysera, ale również jest powodem do 
radości i bardzo ważnym wydarzeniem 
dla Klubu Polskiego, pod którego 
patronatem przedstawienie zostało 
przygotowane. Wprowadzenie do 
programu działalności Klubu Polskiego 
nowego rodzaju czynności – 
organizowania i czynnego udziału 
naszych członków w przedstawieniach 
teatralnych - byłoby z pewnością 

bardzo korzystne dla zwiększenia jego atrakcyjności. Miejmy więc nadzieję, że nie pozostanie na 
jednorazowym wydarzeniu teatralnym, ale że ten rodzaj czynności znajdzie swoje stałe miejsce w 
naszym klubie!. 
W imieniu zarządu Klubu Polskiego pragnę gorąco podziękować panu reżyserowi Józefowi 
Czerneckiemu za pomysł wystawienia przez członków naszego klubu sztuki „Rozbitkowie” oraz za 
duży bezinteresowny wkład pracy w realizację tego pomysłu.  
Prezentację przedstawienia można obejrzeć na you tube: https://youtu.be/p2y90A7zrjI 

Krystyna Olaszek-Kotýnek 
∗ ∗ ∗ 



   

W ŚWIĘCIE POLSKIEJ PARAFII AKTYWNI TE Ż CZŁONKOWIE KLUBU POLSKIEGO  

 

„Karolki” są dorocznym świętem Polskiej Parafii w Pradze obchodzonym w najbliższą niedzielę około 
rocznicy urodzin Patrona parafii – św. Jana Pawła II. W tym roku Karolki obchodziliśmy już po raz 
trzeci i święto to stało się już tradycją dla wielu Polaków zamieszkałych w Pradze.  

Tegoroczna uroczystość odbyła się w niedzielę 22 
maja. Schemat programu święta już się ustalił: występ 
dzieci w kościele, uroczysta msza święta, ogłoszenie 
wyników konkursu plastycznego dla dzieci oraz 
piknik przy muzyce.  
W tym roku dzieci wystąpiły w przygotowanym przez 
siostrę Joannę programie słowno-muzycznym „O 
Karolku, który zadziwił świat”.  
 Najważniejszą, religijną częścią święta parafii była 
uroczysta msza święta celebrowana przez ojca 
kardynała Dominika Dukę, arcybiskupa Pragi i 
prymasa Czech. W wygłoszonej homilii kardynał 
Duka mówił o znaczeniu przypadającego na ten dzień 

święta Trójcy Świętej.  Po mszy świętej i wręczeniu przez ojca kardynała nagród zwycięzcom w 
konkursie plastycznym, na wszystkich przybyłych czekały tradycyjne polskie potrawy przygotowane 
przez parafian.   
Zarówno w czasie mszy świętej, jak i podczas biesiady grał zespół Claribel z Lublina.  
Piękna pogoda, rozmowy w gronie przyjaciół oraz bardzo smaczne i różnorodne przysmaki 
przyczyniły się do bardzo udanego przebiegu święta Polaków w Pradze. Proboszczowi Polskiej Parafii 
– ojcu Hieronimowi Kaczmarkowi należy się podziękowanie za wprowadzenie tradycji wspólnego 
świętowania urodzin patrona parafii – naszego Rodaka, bliskiemu sercu wszystkich Polaków. 
 W przygotowaniu święta parafialnego uczestniczyli aktywnie członkowie naszego klubu, w tym 
również członkinie sekcji klubu w Lysej nad Labem. Wszystkim, którzy upiekli doskonałe ciasta, 
przynieśli fanty na loterię lub w inny sposób brali udział, a przede wszystkim Teresie Šišmie, 
Elżbiecie Štětinovej oraz naszemu prezesowi Michałowi Chrząstowskiemu, którzy od wczesnego rana 
przygotowywali jedzenie, serdecznie dziękujemy! 

Krystyna Olaszek-Kotýnek, zdjęcia: Mariola Světlá 
∗ ∗ ∗ 

CHÓRY LIRA I STONAWA W PRADZE  

 W sobotę 14 maja i niedzielę 15 maja 
koncertowały w Pradze chóry 
mieszane Miejscowych Kół Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego: 
Lira z Karwiny-Darkowa i Stonawa ze 
Stonawy. Przyjechały na zaproszenie 
Klubu Polskiego w Pradze i 
zaśpiewały dla praskiej Polonii. 
W sobotę 14 maja o godz. 17 koncert 
chórów odbył się w Domu 
Mniejszości Narodowych. Publiczność 



   

nie zawiodła, zwłaszcza ta z Zaolzia, i wyprosiła sobie bis. O pokoncertowe spotkanie przy herbatce, 
kawce i wypiekach zatroszczyła się głównie Gosia Novák, która długi czas była człońkinią chóru Lira, 
wraz ze swą mamą, pani Ireną Górecką, i córką. 
Zaś w niedzielę 15 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, o godz. 12 zespoły upiększyły 
swoim śpiewem polską mszę św. w kościele św. Idziego, która była równocześnie mszą dziękczynną z 
okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich proboszcza parafii, ojca Hieronima. Po mszy odbył się jeszcze 
koncert improwizowany w barokowym refektarzu już z udziałem parafian i gości. Na stołach były 
słodycze i napoje, nawet musujące. 

Władysław Adamiec 
∗ ∗ ∗ 

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA W OGRODACH AMBASADY RP  
Minister spraw zagranicznych RP Witold 
Waszczykowski gościł 4 maja br. w ambasadzie RP w 
Pradze. Wziął udział w uroczystych obchodach Święta 
Konstytucji 3 Maja. 
– Ten dzień ma wielkie znaczenie dla historii naszej 
państwowości, i dlatego się cieszę, że możemy go dziś 
w Pradze wspólnie obchodzić – przywitała zebranych 
ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz. 
Hymn polski i czeski zaśpiewała Noemi Bocek, 
utalentowana wokalistka z Trzyńca., która po części 
oficjalnej uroczystości dała krótki koncert w ogrodach 
Ambasady RP w Pradze. Akompaniował jej Filip 
Macura. 

– Dzisiaj obchodzimy nie tylko sam akt podpisania konstytucji, ale głównie fakt, że marzenia jej 
autorów stały się rzeczywistością. Dzisiaj Polska jest nowoczesnym, silnym i bezpiecznym państwem 
– powiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. 
Minister podkreślił, że współpraca pomiędzy Polską i Republiką Czeską jest przykładem dobrego 
partnerstwa. O tym, że kraje są sobie bardzo bliskie, przekonywał też Przewodniczący Senatu RCz 
Milan Štěch. 
Styczne punkty w polskiej i czeskiej historii przytoczył minister spraw zagranicznych RC Lubomír 
Zaorálek. Dodał, że obecnie ważne jest też mówienie o przyszłości. – Wierzę, że mamy nie tylko 
wspólną historię, ale też wspólną przyszłość – stwierdził Zaorálek i dodał, że Republika Czeska jest 
przygotowana do współpracy z Polską. Przypomniał, że w tym roku, kiedy Czesi uroczyście obchodzą 
700. rocznicę urodzin Karola IV, Polska przypomina sobie 1050 lat od chwili, kiedy Mieszko przyjął 
chrzest. Cesarz Karol IV odwiedził wiele znanych polskich miast – Poznań, Kraków, Wrocław, 
natomiast Mieszek miał czeską żonę Dobrawę. Minister wymienił także św. Wojciecha, osobistość 
ważną zarówno dla czeskiej, jak i polskiej historii. 
W ogrodach Ambasady RP w Pradze obchodzono w środę Święto Konstytucji 3 Maja. Ambasador 
Grażyna Bernatowicz zaprosiła na uroczyste spotkanie przedstawicieli państwa czeskiego, placówek 
dyplomatycznych innych krajów, Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, organizacji i instytucji 
polskich w Pradze i na Zaolziu, a także polskojęzycznych mediów w RC, w tym „Głos Ludu”. Z 
Warszawy przybył minister spraw zagranicznych RP, Witold Waszczykowski, który w stolicy RC 
wziął udział w dwudniowym spotkaniu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i 
Partnerstwa Wschodniego. Zaszczyt odśpiewania hymnów państwowych – polskiego i czeskiego – 
przypadł w udziale Noemi Bocek, utalentowanej wokalistce z Trzyńca. Akompaniował jej Filip 
Macura.  
Po części ofi cjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie. Goście mogli skosztować m.in. tradycyjnych 
dań polskiej kuchni.  

Wg Zwrotu i Głosu Ludu: Władysław Adamiec 
 

♣♥♦♠ 
 
 
 

 



   

Głosy z Zaolzia ... 
 
TRZEBA SZUKA Ć MŁODYCH LIDERÓW 
WYDARZENIE: Dyskusja o „Wizji 2035” zdominowała historyczną, pierwszą konferencję prasową 
zorganizowaną w czwartek w siedzibie Kongresu Polaków w RC. Z zaproszenia nowego prezesa 
Kongresu Polaków w RC, Mariusza Wałacha, skorzystało kilkunastu dziennikarzy reprezentujących 
redakcje z obu stron granicznej Olzy. – To pierwsze, ale nie ostatnie takie wydarzenie – zapewnił 
Mariusz Wałach. 
Prezes KP krótko nakreślił dziennikarzom najważniejsze zadania stojące przed Polakami żyjącymi w 
Republice Czeskiej w najbliższych latach. Zapewnił, że działalność Kongresu Polaków nie ulegnie 
żadnym zasadniczym zmianom, a zadania do wykonania w kolejnej kadencji są bardzo konkretne. – O 
ile się nie mylę, uchwała Zgromadzenia Ogólnego liczy 16 punktów i jest to raczej klasyka. Jednym z 
najważniejszych zadań jest na przykład troska o polskie szkolnictwo. Tego tematu nie chcemy i nie 
możemy zaniedbać, choć dla mnie osobiście arcyważna jest również „Wizja 2035”, czyli strategia 
rozwoju polskości. Chciałbym, by właś- nie ona stała się głównym motywem tej kadencji – mówił 
prezes KP. „Wizję 2035” pokrótce zaprezentował dziennikarzom jej współautor, Zygmunt Rakowski. 
Przypomniał, że powstanie dokumentu to oddolna inicjatywa grupki ludzi, którym leży na sercu 
polskość, postanowili więc przelać swe troski na papier. – To nie jest jednak ani praca naukowa ani 
wyczerpująca analiza. Nie jest to również żadna recepta. To jest de facto apel o to, by zastanowić się, 
co i jak powinniśmy robić, by polskość na Zaolziu także za 20 lat była silna. A nie jest to wcale takie 
oczywiste, bo wyniki spisów powszechnych pokazują przecież systematyczny spadek Polaków na 
Zaolziu – przypomniał Rakowski. Dziennikarzy interesowały natomiast relacje Kongresu Polaków z 
innymi polskimi organizacjami, pytali także m.in. o wyzwania stojące przed mniejszością polską w 
Republice Czeskiej. – Problemem, przed jakim stoimy, jest nagląca potrzeba znalezienia młodych 
liderów. To dziś zasadnicza sprawa. Oczywiście to nie muszą być od razu członkowie którejś 
organizacji, bo młodzi ludzie nie zawsze lubią się organizować. Trzeba ich jednak szukać, no i na 
ostatnich sejmikach gminnych kilka takich osób udało się odkryć. Niebawem odbędzie się spotkanie, 
na którym wyjaśnimy sobie, kto i w jakiej sferze mógłby zacząć działać – mówił Rakowski. – Cały 
czas myślimy, co robić, by młodzież włączała się w naszą działalność. To jest wielka bolączka, 
dlatego „Wizja 2035” w dużej mierze skupia się na tym, w jaki sposób zaktywizować młodzież – 
dodał Wa- łach. – Ale ja uważam, że nasza młodzież jednak się angażuje – stwierdziła Małgorzata 
Rakowska z Rady Kongresu Polaków. – Przykładem są Stowarzyszenie Akademickie „Jedność” czy 
Stowarzyszenie Młodzie- ży Polskiej. Wielu młodych ludzi tańczy także w zespołach 
folklorystycznych czy śpiewa w chórach, których w naszym regionie jest bardzo dużo. Ja jestem 
prezesem koła PZKO i nie mam młodzieży, ale młodzi działają wszędzie: w parafi ach katolickiej i 
ewangelickiej, w gimnazjalnym chórze, w harcerstwie. Oni po prostu w innych miejscach się grupują. 
Poza tym to są często studenci, którzy nadal się uczą, więc organizują własne imprezy – 
przekonywała. Zygmunt Rakowski zapowiedział natomiast, że plan pracy nowej Rady Kongresu 
będzie stopniowo ewoluował tak, by realizować postulaty wizji. Opracowana zostanie strategia 
komunikacji medialnej, a przy Radzie Kongresu Polaków w RC powstanie zespół realizacyjny. 
Zostanie również założony specjalny Fundusz Rozwoju Zaolzia. – Mamy tekst Wizji, mamy katalog 
pomysłów, tworzy się właśnie zespół realizacyjny, a do wakacji odbę- dą się jeszcze co najmniej dwa 
duże spotkania poświęcone „Wizji 2035”. Mam więc nadzieję, że na kolejnych konferencjach 
prasowych będziemy w stanie powiedzieć, że zrobiliśmy dalsze kroki. Chcę jednak podkre- ślić, że 
tworzona przez nas strategia to nie jest sprawa na tygodnie czy miesiące, lecz na lata. Opracowanie 
„Wizji 2035” było jedynie strzałem startowym. Teraz robimy pierwszy krok, tymczasem czeka nas 
bardzo długi marsz – tłumaczył obrazowo Rakowski. Józef Szymeczek, wiceprezes KP, zapewniał 
natomiast, że celem podejmowanych działań nie będzie żadna instytucjonalna rewolucja. – Nie 
chcemy zmieniać żadnych struktur, chcemy natomiast dotrzeć do serc i umysłów. Chcemy, by Polacy 
na tej ziemi zaczęli myśleć po polsku i by Polska była dla nich wielką wartością – tłumaczył.  

Witold Kożdoń – Głos Ludu, 7 maja 2016 
♣♥♦♠ 

 
 
 
 



   

 Czy wiecie, że ... 
 
21. 3. 1416 zmarła Anna Cylejska, (ur. koniec 1380 lub początek 1381, zm. 20 lub 21 

marca 1416 w Krakowie) −  królowa Polski, druga żona 
króla Władysława Jagiełły, córka hrabiego cylejskiego Wilhelma 
von Cilli i Anny, córki króla polskiego Kazimierza Wielkiego. W 
okresie małżeństwa z Jagiełłą kilkukrotnie posądzano Annę o 
niewierność mężowi. W 1407 starosta krakowski Klemens z 
Moskorzewa oskarżył królową o romans z Jakubem z 
Kobylan i Mikołajem Chrząstowskim, polskimi rycerzami. 
Oskarżania te zostały uznane za niesłuszne, a arcybiskup 
gnieźnieński Mikołaj Kurowski oczyścił Annę z zarzutów. Rok 
później królowa została oskarżona o cudzołóstwo z Janem 

Tęczyńskim, zaś w 1411 z jej niedawnym obrońcą Mikołajem Kurowskim. 
Pod koniec 1415 Anna zachorowała i 20 lub 21 marca 1416 zmarła w 
Krakowie. Została pochowana w katedrze na Wawelu w pobliżu 
ołtarza Świętej Doroty. Z małżeństwa Anny i Władysława pochodziła 
urodzona 8 kwietnia 1408 córka Jadwiga. 

 
♣♥♦♠ 

 
 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y 
 

 
Następne spotkanie (ostatnie przed wakacjami) Klubu Polskiego odbędzie się 

przy ognisku 
w sobotę, 25 czerwca 2016 o godz. 16.00, 

w ogrodzie plebanii kościoła Świętego Macieja, U Matěje 198/2, 
w Pradze 6 – Dejvicach 

Ze stacji metro Hradčanská albo stacji tramwaju Bořislavka autobusem 131, wysiadamy na 
przystanku autobusu U Matěje. 

Jak zawsze pod hasłem: „Każdy gościem, każdy gospodarzem” 
 
 

 
              ♣♥♦♠ 

 
 
 
 
 
 

nnRedakcja: Władysław Adamiec 

 
Na internetowych stronach Klubu Polskiego są umieszczone wszystkie numery Merkuriusza Klubu 
Polskiego w formacie PDF. Można z nich korzystać i pobierać. 
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