
W sobotę 23-go listopada uczestniczyliśmy w wycieczce zorganizowanej wspólnie przez 
ORŚO  Opolskie Koło Terenowe , oraz Stowarzyszenie Poznaj Swój Kraj w Opolu. Celem wycieczki 
był zamek Książ oraz Palmiarnia w Lubiechowie Przewodnik który 
oprowadzał nas po zamku przedstawił nam jego historię i zwracał 
nam uwagę na ciekawe eksponaty które w tym zamku się 
znajdowały. Opowiedział też historię pięknej Daisy, Księżnej - 
 właścicielce tego zamku. Barwnie opowiadał nam też jak podczas 
drugiej wojny światowej niszczono i przebudowywano zamek na 
jedną z kwater fuhrera. Pod zamkiem, na dwóch poziomach [15 i 
50 m] były drążone ogromne tunele których ściany betonowe 
miały grubość powyżej 1-go metra. Prace te wykonywali 
więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przewodnik doskonale wywiązał się ze swojego 
zadania. Głos miał czysty, wyraźny i wzmocniony mikrofonem tak że wszyscy uczestnicy wycieczki 

nawet  ci w pewnym oddaleniu go słyszeli. Po zwiedzeniu zamku 
udaliśmy się do palmiarni w Lubiechowie. Są to szklarnie, zwane 
też ogrodem zimowym, a które Henryk XV kazał wybudować 
kosztem siedmiu milionów marek w złocie. Koszt to niemały, ale 
było to dla ukochanej Daisy, i koszt nie był ważny, a ważne było 
aby Daisy była szczęśliwa. Książe sprowadził m.in. siedem 
wagonów lawy z sycylijskiego wulkanu Etna z której po rozbiciu na 
małe kawki zostały zrobione groty wodospady i ściany tych 
palmiarń. W palmiarniach obejrzeliśmy całą gamę drzew 

cytrusowych z owocami,  małe i olbrzymie 
kaktusy, pięknie prezentowały się owoce opuncji. 
Trudno opisać wszystkie drzewa, krzewy, 
krzaczki i rośliny które tam są zgromadzone. 
Opisy poszczególnych roślin były po polsku i 
oryginalna nazwa po łaćinie  W każdy razie było 
na co popatrzeć, a państwo Hadaszowie , znani 
przyrodnicy byli w swoim żywiole. Po zwiedzeniu 
palmiarni spotkała nas miła niespodzianka. Otóż 
organizator wycieczki  p.Jacek Ramus uznając że 
mamy jeszcze trochę wolnego czasu 
zaproponował zwiedzenie kościoła Pokoju w 
Świdnicy. Nie będę go opisywał bo dobry opis 
jest na stronach internetowych  
http://kosciolpokoju.pl.. W każdym razie wycieczkowicze byli zachwyceni tym zabytkiem wpisanym do 
rejestru światowego  Podobnej klasy kościół pokoju znajduje się w miejscowości Jawor { ok 30 km. od 
Świdnicy] i już były głosy aby w następnej wycieczce  wybrać się do Jawora  oraz powtórnie do 
Świdnicy. 
Podsumowując ; ci co byli dziękują organizatorom. 
                          ci co nie byli - niech żałują 
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