U C H W A Ł A Nr XLVIII/421/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie ogłoszenia roku 2010 „Rokiem Marianny Orańskiej”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej
uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska pragnąc uczcić pamięć oraz podkreślić zasługi królewny Marianny
Orańskiej, córki Wilhelma I Orańskiego, króla Niderlandów i Fryderyki Wilhelminy von
Hohenzollern, ustanawia niniejszym rok 2010, w gminie Bystrzyca Kłodzka – „Rokiem
Marianny Orańskiej”.
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do rozpoczęcia działań
związanych z organizacją „Roku Marianny Orańskiej”.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzyc Kłodzkiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bronisław Patynko
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

UZASADNIENIE
Królewna Marianna córka Wilhelma I Orańskiego króla Niderlandów i Fryderyki
Wilhelminy von Hohenzollern urodziła się w 1810 roku w Berlinie, gdzie po wygnaniu przez
Napoleona przebywała niderlandzka rodzina królewska.
Dzięki spadkowi po rodzicach weszła w posiadanie Kamieńca Ząbkowickiego i Barda,
a w drodze zakupu nabyła między innymi klucz stroński, majątek rycerski Strachocin, klucz
śnieliński.
Marianna nie zamierzała tylko rezydować na swych dobrach, ale nabywała je
z nastawieniem ich wykorzystania i ekonomicznego rozwoju z pożytkiem nie tylko dla
siebie, ale z myślą o społecznym otoczeniu, w który postanowiła żyć.
Inwestycje jakie poczyniła Marianna spowodowały rozwój okolicznych miejscowości, wsi
i miasteczek.
Na własny koszt wybudowała drogę z Ząbkowic Śląskich przez Kamieniec Ząbkowicki,
Złoty Stok, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Bolesławów i Nową Morawę do przełęczy
Płoszczyna w Górach Bialskich, poza tym w zależności od potrzeb doprowadzała drogi
gospodarcze i dukty, zarządziła zagospodarowywanie kompleksów leśnych.
Założona pod Śnieżnikiem farma została z czasem przekształcona w schronisko
turystyczne zwane „Szwajcarką”.
Była przedsiębiorcza, wrażliwa, zauważała społeczne problemy, dawała pracę
i widziała potrzebę opieki nad biednymi stąd zakładane przez nią przytułki.
W pamięci zachowano ją jako „Dobrą Panią” co znalazło odzwierciedlenie w wielu
nazwach miejscowych w okolicy Śnieżnika, które funkcjonują po dzień dzisiejszy,
a mianowicie; Mariańskie Skały, Droga Marianny, Źródło Marianny.
Z inicjatywy Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w grudniu 2007 roku w Bilej Vodzie
podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami samorządowymi powiatów i gmin
położonych po polsko-czeskiej stronie w sprawie przystąpienia do realizacji „Szlaku
Królewny Marianny Orańskiej”, który przemierza życiowe ścieżki królewny Orańskiej.
Marianna Orańska wyrosła ponad swoją epokę i w trudnych dla siebie okolicznościach
zdołała przeciwstawić się dworskim konwenansom i etykiecie, a także ówczesnej opinii
społecznej i podjąć życie z pożytkiem dla innych.
Ustanowienie roku 2010 rokiem Marianny Orańskiej w dwusetną rocznicę jej urodzin
będzie ukłonem w stronę Marianny i wyrazem uznania dla wartości jakim hołdowała
i docenieniem dorobku materialnego jaki pozostawiła po sobie.
Poznając i doceniając przeszłość pełniej potrafimy zrozumieć teraźniejszość i lepiej
zaplanować przyszłość.

