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Palmiarnia w dowód miłości

We 
wtorek 8 grudnia 1891 roku w kościele 
pw. św. Małgorzaty w  Westminsterze 
odbył się ślub Marii Teresy Cornwal-

lis-West, zwanej pieszczotliwie Daisy (pol. stokrot-
ka) z Janem Henrykiem XV Hochbergiem von Pless, 
panem na zamku Książ i  spadkobiercą jednej z  naj-
większych fortun ówczesnej Europy. W  uroczystości 
uczestniczył m.in. książę Walii, późniejszy Król Wiel-
kiej Brytanii i Cesarz Indii Edward VII.

Specjalnie na uroczystość świątynię ozdobiono pal-
mami w donicach, a prezbiterium i ołtarz białymi kwia-
tami. Ślubna wiązanka panny młodej zgodnie z ówcze-
sną tradycją została wykonana z kwiatów pomarańczy. 
Mnogość egzotycznych kwiatów i  zachwyt, jakim da-
rzyła je Daisy, nie uszły uwadze pana młodego. Być 
może to właśnie wtedy wpadł na pomysł wyjątkowego  

Zdjęcia ślubne księcia Jana Henryka XV 
Hochberga von Pless i Marii Teresy 

Cornwallis-West, zwanej 
pieszczotliwie Daisy

Budowa palmiarni i otaczającego 
ją zakładu ogrodniczego pochłonęła 
7 mln marek w złocie



8

prezentu dla swojej świeżo poślubionej małżonki – budowy potężnej palmiarni w pobliżu 
zamku Książ. Z realizacją planów Jan Henryk XV wstrzymywał się do końca pierwszej 
dekady XX wieku, kiedy po śmierci ojca – Jana Henryka XI stanął na czele rodu i mógł 
samodzielnie rozporządzać potężną fortuną Hochbergów. Wcześniej czas spędzał głów-
nie na beztroskich podróżach w towarzystwie młodej i pięknej żony do odległych i egzo-
tycznych zakątków świata.

W 1911 roku książę rozpoczął w końcu budowę palmiarni na terenie wioski Lubie-
chów, położonej w odległości około 2 km od zamku Książ. W ciągu dwóch lat na po-
wierzchni 1900 m2, oprócz palmiarni, wzniesiono również cieplarnie, ogrody utrzymane 
w stylu japońskim, rosarium, ogród owocowo-warzywny i obszar pod uprawę krzewów. 
Centralną częścią kompleksu jest obiekt o wysokości 15 m, którego konstrukcję wykona-
no głównie z metalu i odpowiednio grubych i giętych szyb, wykonanych w wałbrzyskiej 
hucie szkła. Wewnątrz obiektu głównego utworzono oczko wodne i  zasadzono palmy 
daktylowe, których sadzonki sprowadzono prawdopodobnie z  Wysp Kanaryjskich. Na 
dachu najwyższego obiektu palmiarni utworzono niewielką galeryjkę widokową, na którą 
można się wspiąć po zewnętrznej metalowej drabinie. Z kopuły obiektu można podziwiać 
panoramę okolicy. Najbardziej niezwykły jest jednak budulec, którym wyłożono wnętrze 
palmiarni. Książę Hochberg von Pless sprowadził z Sycylii siedem wagonów kolejowych, 

Restauracja Dahlienhof na terenie palmiarni
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wypełnionych zastygłą lawą z wulkanu Etna. Duże kawały tufu wulkanicznego budowni-
czy rozbijali na mniejsze i tworzyli z nich groty, wodospady oraz ściany z kieszeniami dla 
roślin.

Budowę palmiarni zakończono w 1913 roku, a koszt inwestycji zamknął się w astro-
nomicznej kwocie 7 mln marek w złocie. Właściciel jednego z największych majątków 
ówczesnej Europy, mógł sobie jednak na taki wydatek pozwolić. Ciekawą historię mają 
dwie metalowe bramy, które zamontowano w głównym wejściu na teren kompleksu od 
Waldenburger Straße (obecnie ul. Wrocławska) oraz w wejściu bocznym od strony obec-
nej ulicy Wilczej. Zostały przywiezione do Książa w 1907 roku i ustawione w parku obok 
zamku. Wcześniej obie bramy stanowiły główne elementy ogrodzenia pałacu Hochber-
gów w Berlinie. Sprzedali go w 1907 roku za 2,35 mln marek. Po 1919 roku były pałac 
Hochbergów w stolicy Niemiec stał się siedzibą prezydenta Rzeszy.

Po ukończeniu budowy palmiarni, księżna Daisy sprowadziła do Książa angielskich 
ogrodników i rozpoczęła zmianę wyglądu otaczających zamek tarasów i parku. Ogrody, 
utrzymane dotychczas w stylu francuskim, zastąpiła angielskimi. Pojawiły się ogromne 
ilości uwielbianych przez Daisy rododendronów. Sadzonki krzewów i  roślin służących 
do zmiany wystroju zamkowego otoczenia dostarczała palmiarnia. Była ona również 
źródłem świeżych warzyw i owoców dla książęcej kuchni. Hochbergowie nie musieli już 
sprowadzać winogron, mandarynek i pomarańczy z południa kontynentu. Przez cały rok 
mieli również m.in. świeże pomidory, ogórki i kalafiory. Oczkiem w głowie księżnej po-
zostawało jednak rosarium. Uprawiano w nim m.in. róże o śnieżnobiałych płatkach, któ-
rych odmiana nosi obecnie oficjalną nazwę Księżna von Pless.

Urodą swoich kwietnych ogrodów Daisy nie zamierzała cieszyć się sama. Niemal od 
początku istnienia palmiarni obiekt był udostępniany zwiedzającym. Księżna organizowała 

Centralną częścią obiektu jest 15-metrowy 
budynek, zwieńczony kopułą z metalu i szkła 


