
 

Když si Měšek bral Dobravku 
 

      Bylo - nebylo…v jednom polském knížectví žil mladý kníže Měšek. A jak už to bývá….i 

on sobě hledal ženu. Vhodnou ženu. A koho že si vyhlédnul? Mladinkou českou kněžnu. 

     Měšek I., někdy také nazýván Mečislav, (asi 935–25. května 992) byl nejstarším historicky 

doloženým polským knížetem z rodu Piastovců. První zpráva o něm pochází z roku 963. Zemřel v 

roce 992. S jeho vládou bylo spojeno dokončení územního formování polského státu - k 

pravděpodobně zděděnému Velkopolsku, Mazovsku a oblasti v okolí Sieradze a Łęczyce připojil 

přinejmenším Slezsko a Západní Pomoří. Roku 965 se Měšek oženil s dcerou českého knížete 

Boleslava I. Doubravkou. Ke sblížení s Přemyslovci vedly Měška obavy z německé expanze na polské 

území a neúspěšné boje s polabskými Velety, kteří byli dosud českými spojenci. Doubravka byla 

křesťanského vyznání, proto se musel nechat pokřtít také kníže Měšek. Poté se začalo z Čech šířit do 

Polska křesťanství a země se začlenila do křesťanské Evropy. V roce 968 vzniklo v Poznani misijní 

biskupství latinského ritu, které podléhalo přímo Římu. V jeho čele stál biskup Jordanem. 

Christianizace Polska sblížila Měška s císařským dvorem a papežskou kurií. 

     No a o tom byla akce, jejímiž pořadateli byly v rámci mezinárodní spolupráce MAS 

Opavsko a LGD PlaskowyŜ Dobrej Ziemi. A právě polská místní akční skupina, která je 

naším partnerem, nás pozvala, abychom se svatebního veselí také zúčastnili. A protože ke 

svatebnímu stolu se nechodí jen tak, s prázdnýma rukama, dovezli jsme i my dar. A to náš 

obrovský poklad – no ano, naše hlučínské koláče. Svatební koláče pro nás tentokrát vyrobily 

seniorky z Velkých Hoštic a svatebčané vzkazují: byly jak krásné na pohled, tak i lahodné. 

Děkujeme!! 

     A protože svatby bývají veselé, tak se zpívalo, tančilo a hodovalo. A že náš bylo!! 

     Ostatně, v sekci fotogalérie se můžete přesvědčit sami. 

   

     
 Vaše MAS Hlučínsko. 
 
 
 

                                                                                                                                 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  


