
 
 
 

KRZYSZTOF R. MAZURSKI 

SYLWETKA I DOKONANIA  
MARIANNY ORAŃSKIEJ 

Tereny Śląska i historycznie związanych z nim sąsiednich regionów – Łużyc i Ziemi 
Kłodzkiej, od wieków stanowiły arenę splatania się i przeplatania dziejów różnych narodów: 
Polaków, Czechów, Łużyczan, Walonów, Niemców, Żydów… Do tego po 1945 r. doszli Gre-
cy, Łemkowie, od ćwierćwiecza osiedlają się tu Belgowie, Holendrzy, stopniowo wnoszący 
swój wkład kulturowy w oblicze wymienionych ziem. Od niedawna do współczesnej świado-
mości społecznej dociera fakt, iż od dawna już, od ponad stu pięćdziesięciu lat wpływ taki wy-
warła wprawdzie tylko jedna osoba, ale za to bardzo silny i do dziś widoczny w śląsko-
kłodzkim krajobrazie. Chodzi mianowicie o niderlandzką królewnę Mariannę z Domu Orań-
skiego (van Oranje-Nassau), coraz popularniejszą dzięki dwóm wydaniom książki o niej i tele-
wizyjnemu filmowi opartemu na niej1. 

Jeszcze do niedawna pewna część osób znała nazwy tzw. marmurów strońskich jako bia-
ła, różowa i zielona marianna, coś kojarzyła z romantyczną wersją powstania dziewiętnastowiecz-
nego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, a bardziej zaawansowani turyści słyszeli o Drodze 
Marianny w Górach Bialskich lub nawet wędrowali nią2. Są zresztą i inne miejsca noszące jej 
imię lub związane z nią, jak choćby Puszcza Jaworowa, odkryta przez nią i nazwana Rajem dla 
piękności tego sudeckiego starodrzewu. Dopiero jednak wieloletnie badania autora pozwoliły 
odtworzyć biografię królewny, tak silnie związaną ze Śląskiem i Ziemią Kłodzką oraz sprosto-
wać pewne krzywdzące i niesprawiedliwe opowieści o tej postaci. Okazała się ona tak wzorco-
wą i symboliczną na miarę nowego stulecia, że nie tylko zaczęto upamiętniać ją w tradycyjny 
sposób (w 2000 r. tablice pamiątkowe w Międzygórzu i na wzniesionym przez nią schronisku 
„Szwajcarka” na Hali pod Śnieżnikiem – współcześnie PTTK im. Zbigniewa Fastnachta, nada-
nie jej imienia Gimnazjum w Stroniu Śląskim w 2002 r., wskazując społeczne zachowania Ma-
rianny jako do naśladowania przez młodzież), ale traktować jako swoistą ikonę regionu i sym-
bol aktywności na jego rzecz (powstanie w 2005 r. z inicjatywy Krzysztofa Komornickiego  
z Wójtowic Stowarzyszenia Marianny Orańskiej). Wreszcie w grudniu 2008 r. Dolnośląski Sej-
mik Wojewódzki pod wpływem starań starosty ząbkowickiego Ryszarda Nowaka i sprzymie-
rzonych z nim okolicznych gmin – także pow. kłodzkiego, pokrywającego się z Ziemią Kłodz-
ką, dawnym hrabstwem kłodzkim, ustanowił jednomyślnie Rok Marianny Orańskiej w 2010 r. 
Coraz widoczniejsza postać niderlandzkiej królewny i jej rola w przemianach dziejowych regio-
nu, a obecnego woj. dolnośląskiego, potrzebuje więc stałego przybliżania. 

Życie Marianny, córki dziedzicznego namiestnika niderlandzkiego Willema VI van Oran-
je-Nassau i pruskiej królewny Wilhelminy von Hohenzollern, było tyleż barwne, co pracowite  
i pełne dramatycznych momentów. Już od samego jego początku pojawiały się traumatyczne 
przeżycia. Oto bowiem urodziła się ona na wygnaniu, w 1810 r. w Berlinie. Mianowicie wobec 
                                                   

1 K.R. Mazurski, Miłość i dramaty królewny Marianny, Wrocław: OW Sudety 1o 2000, 2o 2005. 
2 Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 16 Masyw Śnieżnika. Góry Bialskie, red. M. Staffa, Warszawa: 

Wyd. PTTK „Kraj” 1993, s. 79–80. 
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Marianna ok. 1830 r.  
Portret olejny  J.B. van der Hulsta 

Fot. Ze zbiorów autora

Marianna w 1846 r. 
Niepublikowana miniatura 

akwarelowa na papierze 
J. Koelmana

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie,
 nr inw. Min. 1042

zajęcia Niderlandów przez cesarza Napoleona I namiestnik  
i jego ojciec Willem V schronili się w Anglii, syn potem  
w Prusach pod opieką króla Fryderyka Wilhelma II, z które-
go rodziną Orańczycy mieli od dawna koligacje. Z tego właśnie 
wyniknęły dalsze następstwa, a to małżeństwo Willema VI  
z królewską córką w 1791 r., przyjście na świat Marianny 
właśnie na pruskiej ziemi, a potem wejście do grona posia-
daczy dóbr na Śląsku. Oto w 1810 r. władze pruskie zdecy-
dowały się na sekularyzację majątków kościelnych (a Ko-
ściół katolicki posiadał na Śląsku ich ogrom – przede 
wszystkim jako klasztornych) i sprzedaż ich dla pozyskania 
środków na dalszą wojnę z Napoleonem I. Tymczasem na-
miestnikostwo, niepewne co do dalszych swoich losów ni-
derlandzkich, szukało możliwości stabilizacji. Pojawiła się 
myśl, by wzorem rodzinnym (Orańczycy posiadali już wcze-
śniej dobra w Wielkopolsce) i korzystając z pruskości Wil-
helminy zakupić ziemie przejęte przez państwo. Wybór padł 
na Śląsk i tak w 1812 r. de facto Wilhelmina Orańska stała się 
posiadaczką wielkich posiadłości poklasztornych. Już jednak 
po trzech latach cesarsko-francuska gwiazda gasła, namiestnik 
ogłosił się pierwszym królem Niderlandów jako Willem I, co 

też w 1815 r. zatwierdził kongres wiedeński. Minęło jeszcze parę lat i młodziutka – już królewna, 
Marianna zakochała się w przystojnym Gustawie Wazie, kró-
lewiczu szwedzkim na uchodźstwie, ale pozostającym na 
służbie wojskowej, więc całkiem honorowej, u ewentualnego 
przyszłego teścia. Oczywiście nic z tego nie mogło wyjść i być 
może dla zapobieżenia podobnym sytuacjom oraz zacieśnie-
nia więzów z Hohenzollernami „podsunięto”, być może, 
równie podobno atrakcyjnego pruskiego królewicza Albrech-
ta. Pełna ufności w narzeczonego i przyszłość Marianna zo-
stała dodatkowo królewiczową w 1830 r., pozostając w od-
rębnym, małżeńskim dworze w Berlinie. 

Okoliczność zapewne zaważyła na dalszych jej losach, 
jako że posuwająca się w latach matka, mieszkająca w do-
datku w odległej Hadze, powierzyła przynajmniej część 
nadzoru nad śląskimi dobrami właśnie Mariannie. Umierając 
w 1837 r., Wilhelmina podzieliła je między dzieci. I tak, naj-
starszy syn – późniejszy król Willem II, otrzymał m.in. ma-
jątek henrykowski, objęty wszakże dopiero w 1843 r. i po 
dwudziestu latach przejęty przez jego córkę, a siostrzenicę 
Marianny Zofię, późniejszą wielką księżnę von Sachsen We-
imar-Eisenach, wielce zasłużoną dla dobroczynności, także 
w tej części Śląska3. Natomiast majątek kamieniecki, też 
pocysterski, stał się już w 1838 r. własnością Marianny. Nie bardzo wiadomo, skąd dysponowa-
ła ona wielkimi sumami pieniężnymi, może z rodzinnego domu, bowiem w tym samym roku 
dokonała ona zakupu dwóch wielkich dóbr: najpierw strachocińskich, obejmujących tereny od 
okolic Lądka-Zdroju (Jasionowy Dwór w Orłowcu) po Międzygórze, a po kilku miesiącach – 
                                                   

3 J. Brena, Groothertogin Sophie van Sachsen Weimar-Eisenach, Prinse der Nederlanden, een belangrijke socjale 
Morstin in de 19e eeuw, „Jaarboek Oranje-Nassau Museum“ 2000, s. 6–31. 
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„Schweizerhaus” pod koniec XIX w. na Hali pod Śnieżnikiem              Fot. rycina ze zbiorów autora  

śnielińskich, związanych tytularnie z ruinami zamku Śnielinek na skalistym wzgórzu zwanym 
Szczerbą. Te pierwsze były bardziej lesiste, te drugie – rolnicze, obejmując następujące wsie: 
Różanka (z siedzibą zarządu), Domaszków, Długopole Górne, Gniewoszów, Lesica  
i Niemojów. 

W tym czasie zaczęły pojawiać się atoli coraz grubsze rysy na jej małżeństwie, jako że 
uroczy królewicz okazał się wręcz koszarowym gburem w pruskim stylu, nadto coraz widocz-
niej zdradzał swoją połowicę. Wychowana w prostej, szczerej moralnie atmosferze ewangelic-
kiej rodziny Marianna, religijna, ale nie dewocyjnie i pietystycznie, nie mogła tego znieść mimo 
dobrej woli i chęci utrzymania związku – na świecie żyło już troje ich dzieci, w końcu więc  
w 1840 r. wniosła o separację, co stało się wielkim skandalem. Rzecz dotyczyła bowiem dwóch 
dworów królewskich, dwóch ewangelickich rodów wyznania reformowanego. Stosunki z ro-
dziną z obu stron nie wyglądały jeszcze mimo to najgorzej. Świadczy o tym przyjazd Marianny 
26 sierpnia 1842 r. do Niwnic koło Lwówka Śląskiego na świętowane od dwóch dni siedem-
dziesiąte urodziny swojego ojca, w rok później już zmarłego, a w 1840 r. abdykowanego z po-
wodu morganatycznego małżeństwa z Belgijką Henriettą d’Outremont de Wegimont et Warf-
usée4. Nawiasem mówiąc, Willem I kupił tę posiadłość od hrabiego Rzeszy von Nostitza  
z Soboty w 1841 r. za 550 tys. talarów, gdyż zamierzał tu osiąść i w tym celu przebudował na-
wet pałac. 

Wyobcowanie w sztywnej atmosferze pruskiej stolicy, prostolinijność i znacznie lepsze 
wykształcenie oraz niemal wyłącznie pruskie otoczenie musiało działać przygnębiająco na 
wrażliwą i żywą z charakteru podwójną królewnę, a to nieubłaganie musiało skierować ją uczu-
ciowo ku jedynemu Holendrowi we własnym dworze, mianowicie Johannesowi van Rossumo-
wi. Wykształcony, mądry doradca i wykonawca życzeń chlebodawczyni, zapewne dyskretny, 
                                                   

4 R.M. Łuczyński, Dwór i pałac w Niwnicach, „Sudety” 2010, nr 1, s. 10–11. 
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szybko awansował do stanowiska osobistego sekretarza. Duży i zasadniczy szkopuł stanowił 
fakt, iż był on żonaty, lecz rozdzielenie tych małżonków (ona pozostawała w Niderlandach) 
sprzyjało pogłębianiu więzi między Marianną a nim. Zaowocowało to w 1849 r. brzemienno-
ścią oficjalnie samotnej królewny, co ogromnie spotęgowało skandal. W rezultacie rozwód 
udzielono orzekając o jej winie, król zakazał wstępu do Prus na dłużej niż na 24 godziny i kon-
taktu z dziećmi, a ona sama wybrała się w podróż do Palestyny, by po drodze w Cefalú na Sy-
cylii urodzić nieślubnego syna Johannesa Wilhelma (Willema). Po pewnym czasie zdecydowała 
się zatrzymać go przy sobie i samodzielnie wychowywać, co jeszcze bardziej spotęgowało 
skandal wokół jej osoby. Marianna miała jednak odwagę przeciwstawić się ówczesnej pruderii  
i dwulicowości arystokracji i wybrała tę niełatwą drogę życiową. Próbowała osiąść w Rzymie, 
zakupiła piękną willę nad jeziorem Como, posiadłość w Niderlandach, ale ciągle troszczyła się 
o śląsko-kłodzkie dobra, w tym o trwającą budowę wielkiego pałacu w Kamieńcu Ząbkowic-
kim. Dla jego potrzeb uruchomiła kamieniołomy wapienia krystalicznego koło Stronia Śląskie-
go (te tzw. marmury zostały wywiezione do wyposażenia warszawskiego Pałacu Kultury i Na-
uki), zagospodarowała lasy i nawet specjalnie w tym celu wybudowała drogę z Ząbkowic Ślą-
skich przez Złoty Stok i Lądek-Zdrój do granicy prusko-austriackiej na przełęczy Płoszczyna. 
Od tej też strony mogła ona docierać do kupionego w 1854 r. pałacyku w Bilej Vodzie, skąd 
miała zaledwie 10 km do kamienieckiej inwestycji. 

Ostatecznie królewna, do końca życia tytułowana Jej Królewska Wysokość, która posłu-
giwała się brzmieniem Marianne von Oranien w Niemczech, a po niderlandzku Marianne van Oran-
je, postanowiła osiąść w dobrach Reinhartshausen nad Renem, dziś w granicach miasta Eltville, 
niedaleko Wiesbaden. Stąd podróżowała w różne strony, przede wszystkim do swoich śląsko-
kłodzkich dóbr, zarząd nad którymi przekazała ostatecznie w 1873 r. synowi Albrechtowi zwa-
nemu Młodszym dla odróżnienia od ojca. Zapewne była już zmęczona takimi długimi podró-
żami – a robiła je często, bo odziedziczywszy po ojcu duży talent gospodarności korzystnie go 
wykorzystywała i rozwijała, pomnażając stale bardzo duży majątek. Ponadto życie nadal nie 
szczędziło jej ciosów – w Boże Narodzenie 1861 r. nieoczekiwanie zmarł na szkarlatynę jej 
najmłodszy i najukochańszy synek, zaledwie dwunastoletni, z którym wiązała duże nadzieje. 
Marianna nie poddawała się jednak, nadal wykazując dużą troskę o zatrudnianych przez siebie 
ludzi i zamieszkałych w jej dobrach. Jakby mało tego – los odebrał królewnie najbliższego od 
kilku dziesięcioleci człowieka: też w 1873 r. zmarł bowiem van Rossum, chorujący zresztą od 
wielu lat na płuca. Wszystko, co było jej najdroższe, od początku dorosłego życia było po kolei 
zabierane. Nie załamała się psychicznie, nie popadła w tak łatwą dewocję, ale właściwa posta-
wa religijna i racjonalne spojrzenie na życie umacniały ją na duchu i pozwalały kontynuować 
dotychczasową działalność. W ogólnym więc szacunku – pod koniec nawet Prusacy złagodzili 
niechęć wobec niej, prostych ludzi, ale i „lepiej” urodzonych Marianna Orańska odeszła z tego 
świata w 1883 r. I w tym momencie pruska rodzina ukazała jeszcze raz przyziemną, negatywną 
ocenę jej zachowań: wprawdzie pochowano królewnę w grobie, w którym wcześniej spoczął 
Johannes van Rossum, ale nie zezwolono upamiętnić to na stosownej płycie. 

Samo skomplikowane życie, acz przy jasnych zasadach moralnych i prostolinijności, chy-
ba nie wystarczałoby na ocenieniu Marianny Orańskiej jako jednej z najwybitniejszych kobiet 
XIX w., która swój los związała tak głęboko ze śląsko-kłodzką ziemią. Są dwa inne ku temu 
powody. Pierwszy to duża wrażliwość na cudze położenie, trudności i potrzeby. Swój wielki 
majątek zużywała ona na poprawę bytu ludności i wspomaganie jej nie tylko we własnych dob-
rach. Budowała szpitale, ochronki (dzisiejsze domy dziecka) i wdowie domy z Kamieńcu Ząb-
kowickim i Złotym Stoku. Tworzyła warunki do kształcenia, choćby dziewcząt w dobrach 
kamienieckich, fundując indywidualne stypendia zdolnej młodzieży. Zbudowała lub wsparła 
budowę kościołów dla nowo kształtujących się zborów ewangelickich w Kamieńcu Ząbkowic-
kim i leżącym po drugiej stronie granicy Jeseniku, ale pomagając też parafiom katolickim, jak  
w Bardzie czy Lesicy. Troszczyła się o wszystkich swoich pracowników, wznosząc m.in. kilka-
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Nisza Marianny w pałacu kamienieckim  
przed 1939 r.  

Fot. Ze zbiorów 
Instytutu Herdera w Marburgu

naście dobrych leśniczówek, a o wspomnianej drodze na Płoszczynę mówiono, że otworzyła 
nią miejscowej ludności okno na świat. To Marianna przekształciła zapadłą w górach osadę 
Międzygórze w szybko rozwijający się ośrodek wypoczynkowo-turystyczny i to jej zawdzięcza 
kolejne pokolenie turystów możliwość nocowania pod Śnieżnikiem (1426 m) w stylowym, acz 
przebudowanym i rozbudowanym schronisku. 

Ogromną stratą stało się spustoszenie,  
a następnie spalenie w styczniu 1946 r. pięknego 
pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim przez żołnie-
rzy radzieckich. W ostatnich kilkunastu latach 
udało się Włodzimierzowi Sobiechowi wyre-
montować tylko niewielką jego część. Polskimi 
za to rękami został skuty napis na lądeckim po-
mniczku, wystawionym przez poprzednich 
mieszkańców w podzięce za przeprowadzenie 
drogi Ząbkowice Śląskie – Płoszczyna. Do dziś 
nie może się on doczekać odrestaurowania  
w przeciwieństwie do uratowanego i przezna-
czonego na cele kulturalne poewangelickiego 
kościoła w Kamieńcu Ząbkowickim. 

Ukazaniu licznych dowodów aktywności 
Marianny na opisywanym terenie, a tym samym 
jej nieprzemijających zasług, z których korzysta 
kolejna generacja i to zupełnie innej, polskiej 
społeczności, służyć będzie od 2010 r. Szlak 
Marianny Orańskiej. Powstał on z inicjatywy 
starosty ząbkowickiego w opracowaniu Małgo-
rzaty Krajnik i przy konsultacji autora. Treścią 
infrastrukturalną natomiast wypełniły go gminy, 
przez które ta samochodowo-rowerowa trasa, 
długości około 265 km, przebiega. Ma ona cha-
rakter pętli wybiegającej z Ząbkowic Śląskich  
i prowadzącej przez Złoty Stok, Stronie Śląskie, 

Międzygórze do Międzylesia, następnie przez terytorium Republiki Czeskiej – Kraliký i Stare 
Mesto, na Płoszczynę, dalej przez Lądek-Zdrój i znów przez granicę do Javornika i Bilej Vody, 
stamtąd zaś przez Kamieniec Ząbkowicki. Szlak, obudowany różnymi imprezami – oby stały-
mi, powinien stać się jedną z najciekawszych ofert turystycznych, atrakcyjnych także dla cudzo-
ziemców, a już zwłaszcza Holendrów, w całej południowo-zachodniej Polsce. 
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