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Pałac w Witosławiu
Nad brzegiem jeziora Witosławskiego

umiejscowiony jest pałac. Zbudowany został na
przełomie XIX i XX wieku. Pałac był własnością
rodziny Opitz von Boberfeld. Niemcy uciekli z
Witosławia w czasie drugiej wojny światowej.
W 1945 roku zamieszkali tam żołnierze ra-
dzieccy wracający z frontu. Po wojnie w pałacu
mieściła się szkoła zbiorcza klas V-VII. Szkołę
zamknięto w 1981 roku. Pałac niszczał do 1996
roku. Później został gruntownie wyremonto-
wany. Obecnie pałac i przylegający sześcio-
hektarowy park służą za Ośrodek Apifitoterapii
– ośrodek, w którym leczy się określone scho-
rzenia za pomocą produktów pszczelich i wy-
ciągów z ziół. W ośrodku jest baza noclegowa,
gabinet odnowy biologicznej, szeroka oferta dla
turystów i sportowców, do dyspozycji także
konie do rekreacji i hipoterapii. Na terenie parku
znajduje się Prywatny Dom Pomocy Społecz-
nej. Znakiem firmowym „Apiherby” jest „Miodó-
wka witosławska” oraz „Miód witosławski” oba
produkty wpisane na Listę Produktów Trady-
cyjnych województwa wielkopolskiego.

A trzeba jeszcze pamiętać, że mamy też
jeden zamek w Osiecznej i dworek w Jezior-
kach – o nich pisaliśmy już w czerwcowym nu-
merze.

Przewodnik turystyczny (3)
W poprzednich numerach Przeglądu Osieckiego pisaliśmy o tym co warto zwiedzić w naszej gminie. Okazuje się, że miejsc
do zwiedzania jest całkiem sporo, ale my tym razem przybliżymy naszym czytelnikom krótką historię pałaców. A jest ich kilka
na naszym terenie. Nie wszystkie można zwiedzać, ale na pewno warto zobaczyć, choć z daleka, tym bardziej, że po remon-
tach odzyskują dawną świetność.

Pałac w Dobramyśli
Jest budowlą z drugiej połowy XIX wieku. Naj-

pewniej zbudowany przez właściciela wsi – Adolfa
Ernesta Georga. Przez krótki czas pałac był włas-
nością Johanny Louisy von Leesen z Drzeczkowa,
a potem Heinricha von Heydebranda – właściciela
zamku w Osiecznej. Po II wojnie światowej mają-
tek rozparcelowano. W 1952 roku powstała tam
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która po pięciu
latach rozpadła się. Pałac jeszcze kilkakrotnie
zmieniał właścicieli. Obecnie pięknie odrestauro-
wany.

Pałac w Drzeczkowie
Pałac powstał w 1869 roku za sprawą Fer-

dynanda von Leesen. Po nim dobra przejął syn
Maciej, a następnie wnuk Horst von Leesen.
Kiedy wybuchła wojna baron Horst z żoną i cór-
kami rezydował w pałacu. Bał się Rosjan i re-
presji z ich strony, dlatego podczas ucieczki
otruł siebie i swoją rodzinę. Po wojnie dobra
rozparcelowano. Pałac należał do Państwo-
wego Gospodarstwa Rolnego i stał się miejs-
cem organizacji letnich kolonii. W latach 1962 -
1992 w rezydencji baronów von Leesen mie-
ściła się szkoła rolnicza. W 2004 roku pałac stał
się własnością prywatnych właścicieli, którzy
przywracają mu dawny, świetny wygląd. Pałac
po remontach będzie służył za centrum konfe-
rencyjno-szkoleniowe.

Przy okazji warto również zobaczyć poło-
żony obok pałacu Domek Muzy, gdzie dawniej
przychodziły na naukę dzieci magnata, dwór
barokowy, który służył właścicielom za miesz-
kanie zanim jeszcze wybudowali pałac. Przy-
kuwa uwagę przejeżdżających przez
Drzeczkowo (na małym zdjęciu). W leżącym
nieopodal wsi lesie znajduje się Mauzoleum –
grobowiec rodzinny, w którym pochowano Fer-
dynanda, Macieja i Jadwigę von Leesen.

Pałac w Kąkolewie
Pałac został zbudowany w końcu XIX wieku

przez rodzinę Mielżyńskich. W rękach tej rodziny
pozostał aż do okresu międzywojennego. Budowla
nawiązuje w pewnym stopniu do renesansu wło-
skiego. W 1919 roku w pałacu Kąkolewskim mie-
ścił się sztab południowego frontu powstania
wielkopolskiego. Przez wiele lat budynek był sie-
dzibą kąkolewskiej Szkoły Podstawowej. Obecnie
w rękach prywatnych, remontowany.
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Informacji o zabytkach szukaj również
na stronie internetowej www.osieczna.pl


