
Poznając dzieje księżnej Daisy … czyli kilka słów o wycieczce do Książa

  Dnia  24  października  -  w  towarzystwie  jesiennej  pogody,  klasy  V i  VI  wyruszyły  na 
wycieczkę do Książa. Opiekunami wyprawy były panie: Elżbieta Kajca, Magdalena Piętak 
oraz Joanna Karpińska. Dzięki miłej pani Przewodnik dowiedzieliśmy się, że zamek Książ 
jest  jednym  z największych  w Polsce  i Europie  i jednocześnie  największym  zamkiem  na 
Dolnym  Śląsku.  Zbudowany  na  urwistym  skalnym  cyplu,  na  wysokości  395  m  n.p.m., 
otoczony  głęboką  kotliną  porośniętą  lasem.  Położony  na  terenie  Książańskiego  Parku 
Krajobrazowego jest budowlą charakteryzującą się różnymi stylami architektury, posiadającą 
ponad 400 pomieszczeń. 
   Nasza trasa OD PIASTÓW DO TAJEMNIC II WOJNY ŚWIATOWEJ prowadziła przez 
salony barokowe:  Salon  Zielony,  reprezentacyjną  Salę  Maksymiliana,  Salon Biały,  Salon 
Chiński, Salon Gier oraz Salon Barokowy. Niewątpliwą atrakcją  była „Skałka Szczęścia”, 
każdy z nas chciał ją dotknąć,  aby pomyślność towarzyszyła nam w dalszej podróży i przez 
całe  życie.  Dodatkowo  z  poziomu  tarasów  udaliśmy  się  do  tunelu  z  okresu  II  wojny 
światowej,  na  poziomie  15  m pod  zamkiem.  Dla  zwiedzających  udostępniona  jest  część 
tunelu  o  długości  96  m,  szerokości  1,5  m  oraz  wysokości  2,5  m,  kończącego  się 
niedokończoną klatką schodową. 
    Poznaliśmy  również  historię  zamku  i  jego  mieszkańców.  Wszystkich  uczestników 
najbardziej  zainteresowały losy najsłynniejszej właścicielki zamku. Pisano o niej „Księżna 
pszczyńska Maria Teresa von Pless, zwana również  Daisy,  pani na zamku Książ, budziła 
emocje już za życia. Jedni ją kochali, wręcz ubóstwiali, podziwiali nie tylko jej urodę, ale 
także talent polityczny. U innych jednak wywoływała niechęć, a nawet nienawiść. Szokowała 
współczesnych  nietypowym  zachowaniem,  posądzano  ją  o  intrygi  polityczne,  a  w czasie 
wojny oskarżono nawet o szpiegostwo”.  
      Ostatnim punktem naszej wyprawy była palmiarnia. Obecnie możemy zobaczyć tu ok. 80- 
gatunków  roślin  egzotycznych  z  różnych  stref  klimatycznych.  Wśród  drzew  i  krzewów 
podziwiać  można  wiele  gatunków  palm,  dracenę,  oleandra,  znaną  nam  dobrze  kawę, 
pomarańcze,  mandarynki,  bananowce.  Świat  drobniejszych  roślin  stanowią:  begonie, 
pelargonie,  fuksje,  zielistki  tworzące  barwne  kwietniki.  Nie  lada  ozdobę  stanowią  liczne 
pnącza  zdobiące  szczególnie  ściany  palmiarni.  Po  zwiedzeniu  palmiarni  wróciliśmy  do 
czekającego na nas autokaru i po półtoragodzinnej jeździe szczęśliwie dotarliśmy do Borka 
Strzelińskiego. Po powrocie zgodnie stwierdziliśmy, że Polska to kraj bardzo atrakcyjny i nie 
trzeba  wyjeżdżać  za  granicę,  aby  zwiedzić  okolice  pełne  niezwykle  cennych  zabytków  
i przeróżnych osobliwości.
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