
Barbara Borkowy „Siostry. Daisy von Pless i Shelagh 
Westminster” 
Książka wydana przez Fundację Księżnej Daisy von Pless  
w Wałbrzychu. Fragmenty książki uzupełnione komentarzami 
czyta Marcin Wiśniewski. 
 
Tymczasem w Londynie, młody i bardzo bogaty dyplomata 
niemiecki książę Hans Heinrich XV von Pless, rozglądał się za 
odpowiednią kandydatką na żonę. Hans miał już za sobą kilka 
miłosnych przeżyć i sporo paryskich kochanek. Przez wiele lat 
wzdychał do Adeli Grant, ale nie poprosił jej o rękę, bo była 
Amerykanką i nie mogła udowodnić szesnastu przodków 
szlacheckiego pochodzenia, co miało szczególne znaczenie  
w kwestii ożenku pruskiego magnata. Dostojny ojciec Hansa, 
marzący, aby jego synową została uboga wprawdzie, ale 
królewskiej krwi księżniczka Mary „May” Teck przerwał 
paryskie przygody syna i w czerwcu 1890 roku przeniósł go do 
ambasady w Londynie. Rodzice Mary z sympatią rozważali 
możliwość tego małżeństwa, jednakże ich plany wydania córki 
za dziedzica fortuny węglowego potentata ze Śląska 
pokrzyżowała królowa Wiktoria, która zadecydowała ze May 
poślubi jej wnuka, drugiego w kolejce następcę brytyjskiego 
tronu. Zwolniony zrządzeniem losu od wysokich aspiracji ojca 
Hans zainteresował się kobietą  
o której urodzie mówił cały Londyn. Była nią młodziutka 
osiemnastoletnia Daisy West.  
 
Daisy spotkała Hansa po raz pierwszy trzy tygodnie po swoim 
debiucie, czyli dniu w którym szlachetnie urodzona panna, 
była prezentowana królowej Wiktorii w pałacu Buckingham 
jako panna na wydaniu. Nie bardzo rozumiała jego słaby 
angielski  



z niemieckim akcentem, ale była dla niego miła. Żal jej było, że  
z powodu bariery językowej śmiał się z niego inny jej 
admirator. Kiedy Daisy i Hans spotkali się ponownie kilka 
tygodni później ten od razu się jej oświadczył. Zaskoczona 
Daisy odpowiedziała mu, że go nie kocha. On zapewnił ją, że 
miłość przyjdzie później. Zaręczyny zostały oficjalnie 
ogłoszone w ogólnonarodowej gazecie The Times 7 sierpnia 
1891 roku. Ślub odbył się 8 grudnia tego samego roku w 
Londynie, w kościele Świętej Małgorzaty na terenie Opactwa 
Westminsterskiego. Najważniejszymi gośćmi byli następca 
tronu książę Walii z małżonką, a także niemal wszyscy 
ambasadorowie innych krajów.  
 
Daisy i Jan Henryk XV mieli czwórkę dzieci - córeczkę, która 
zmarła jako niemowlę oraz trzech innych synów. 


