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Zamek w Osiecznej
Warowną twierdzę w Osiecznej

wybudował przed 1472 r. Wojsław
Borek, pierwszy właściciel miejs-
cowości. On zresztą nadał jej
prawa miejskie. Nad brzegiem Je-
ziora Łoniewskiego, przy rzece Sa-
micy powstał typowy, nizinny
zamek broniony wodą i bagnami.
Był to niewielki, murowany obiekt,
w późniejszych latach rozbudowy-
wany. Pierwszy właściciel mias-
teczka zapoczątkował osiecką linię
rodu Borków, jego potomkowie ko-
lejno przejmowali majętność, tak
było aż do śmierci Andrzeja Borka
(w 1508 r.), który zmarł bezpotom-
nie. Wtedy to, od sióstr ostatniego
z rodu Borków dobra osieckie
nabył Łukasz Górka, wojewoda
poznański i późniejszy biskup ku-
jawski. Po śmierci ostatniego z
rodu Górków, Stanisława Górki
właścicielem miejscowych grun-
tów, w tym zamku został Andrzej
Czarnkowski. To on rozbudował
zamek i podwoił jego bogactwo.
Pamiątką po Czarnkowskim jest
zabytkowy portal z 1600 r., dziś
jest to bogato zdobione wejście do
jadalni. Kolejnymi właścicielami
byli Przyjemscy, a za sprawą mał-
żeństwa ich potomkini, Zofii Teresy
zamek i przyległe ziemie wszedł w
posiadanie rodu Opalińskich. W
czasie potopu szwedzkiego w wy-
niku walk w 1656 r. zamek spłonął.
Odbudował i rozbudował go Jan
Opaliński. Dalej władzę nad mias-
tem rozciągali Mycielscy, a potem

Osiecki zamek tubylcy od lat nazywają sanatorium, choć ten
zabytkowy obiekt od dłuższego czasu służy za Szpital Reha-
bilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży.

drogą dziedziczenia miasto i
zamek otrzymali Skoroszewscy.
Mikołaj Skoroszewski miał
ogromne długi, dlatego zmuszony
był sprzedać majętność Osieczna
Bonawenturze Gajewskiemu, który
również nie poradził sobie w spra-
wach finansowych, w ten sposób
miasteczko wraz z zamkiem prze-
szło z rąk polskich w ręce niemiec-
kie. Tak od 1821 r. zamek często
zmieniał właścicieli, bądź to za
sprawą transakcji handlowych,
bądź postępowań egzekucyjnych
wynikających z niewywiązywania
się ze spłaty długów. Ostatnim za-
rządcą był Henryk Heydebrand,
jego ojciec przebudował zamek do
takiej postaci, jaką obejrzeć można
dziś. Henryk Heydebrand został
pochowany w Osiecznej, jego gro-
bowiec znajduje się przy drodze do
Leszna, za stacją paliw. Po II woj-
nie światowej majętność Osieczna
wraz z zamkiem przeszła na rzecz
skarbu państwa.
W 1959 r. w zamku osieckim

zostało powołane do istnienia sa-
natorium dla dzieci cierpiących na
chorobę reumatologiczną i gość-
cową. W ciągu lat sanatorium
zmieniało swoje nazwy, przyjmo-
wało dzieci z różnymi chorobami
m. in. cukrzycą, otyłością, wadami
postawy. Dziś dawna warowna
twierdza w Osiecznej jest Szpita-
lem Rehabilitacyjno – Leczniczym
dla Dzieci i Młodzieży.
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