
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. 

Kalendarz Daisy i Hansa Heinricha XV Hochberga von Pless wypełniony był po brzegi towarzyskimi 

spotkaniami i intensywnymi podróżami. Warto dodać, że taki styl życia był wręcz wymagany od osób 

z kręgów dobrze urodzonych i majętnych, a unikanie zapraszania i bywania uznawane było za 

towarzyski afront.  

Jak intensywne było to życie widać po zapisie wydarzeń z 1901 roku, w dziesięć lat po ślubie Daisy  

i Hansa. Daisy miała wtedy 28 lat. Zważcie, że życie towarzyskie tego roku było i tak nieco bardziej 

stonowane ze względu na śmierć brytyjskiej królowej Wiktorii w styczniu.  

W lutym Plessowie byli w Londynie na ślubie Shelagh z księciem Westminsteru, który odbył się  

w kościele św. Pawła. W czerwcu Daisy  razem z Shelagh wybrała się na wyścigi konne w Ascot. 

Stamtąd Daisy pospieszyła do Niemiec, by z Hansem zobaczyć finał wyścigu samochodowego  

z Paryża do Berlina. W lipcu wybrali się na pokładzie jachtu należącego do syna amerykańskiego 

finansisty do Rosji, żeglując wcześniej po Bałtyku i zwiedzając skandynawskie porty. W tym samym 

miesiącu w rezydencji Keele Hall spędzili czas z królem Edwardem VII i rodziną Daisy. Sierpień księżna 

spędziła z siostrą i jej mężem w Szkocji, a Hans na regatach w Cowes, na których para książęca gościła 

każdego roku. W Książu Daisy wytrzymała przez wrzesień, a już na początku października złożyła 

wizytę  wielkiemu księciu i księżnej Hesji w Wolfsgarten. Stamtąd udali się z Hansem do Chester na 

wyścigi konne i odwiedzili Shelagh i jej męża w Eaton Hall. Kolejne tygodnie były wizytami w różnych 

zakątkach Anglii i Walii. Dopiero późną jesienią państwo Hochberg von Pless zjechali do Książa, by 

wydać bal na cześć księcia Alberta von Schleswig-Holstein. Stamtąd wyruszyli w grudniu do Pszczyny 

na polowanie, którego honorowym gościem był cesarz Wilhelm II, by zaraz potem złożyć wizytę 

przyjaciołom w Żmigrodzie. Po świętach Bożego Narodzenia u Vatera w Pszczynie Plessowie 

spakowali kufry na swój kolejny pobyt w Anglii. Tym razem wylądowali w Chatsworth, wspaniałej 

rezydencji księstwa Devonshire. Atrakcją tego pobytu były występy artystyczne z udziałem między 

innymi księżnej Daisy, wystawiane w tamtejszym teatrze. Na premierze przedstawienia obecny był 

król z królową.  

 


