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Po memoriale
W niedzielę 21 lutego, w godzi-

nach 10.00 – 14.30, w sali sporto-
wej Zespołu Szkół w Kąkolewie,
odbył się 14. już Memoriał im.
Darka Borowczyka. Wzięło w nim
udział 8 drużyn, spośród których 2
zespoły z Osiecznej i 2 z Kąkolewa
utworzyły grupę młodszą, nato-
miast drużyny z Pawłowic, Wojno-
wic, Kąkolewa oraz KAN-BUD-u
grupę starszą. Tak jak rok wcześ-
niej, mecze były rozgrywane sys-
temem „każdy z każdym” w
obrębie samych grup.

Ostatecznie w grupie młodszej,
wygrał zespół Kąkolewo 1, drugie
miejsce zajęła drużyna Kąkolewo
2, natomiast trzecie Osieczna 2.

W grupie starszej najlepszymi
okazali się piłkarze z Pawłowic,

Po ponad dwustu latach nie-
obecności w zamku w Osiecznej
pojawił się członek rodu Skoro-
szewskich – ostatnich właścicieli
miasta w przedrozbiorowej Polsce.
Stanisław Skoroszewski, który
przyjechał do zamku na rehabilita-
cję, jest bezpośrednim potomkiem
Mikołaja Skoroszewskiego – wła-
ściciela, który uchronił Osieczną
przed utratą praw miejskich po
wielkim pożarze miasta z roku
1793. Stanisław Lenartowicz i Ma-
riusz Skrobała z Towarzystwa
Ziemi Osieckiej wybrali się do go-
ścia by usłyszeć ciekawą historię z
przeszłości miasta.

Stanisław Skoroszewski urodził
się w 1925 roku w Pabianicach. Z
zawodu jest leśnikiem. Mieszka na
stałe w Lesznie, do którego przy-
był pod koniec II wojny światowej.
Aż do roku 1989 nie zdawał sobie
sprawy ze swoich szlacheckich ko-
rzeni i bogatej historii rodu Skoro-
szewskich. Właśnie wtedy
otrzymał list napisany w 1879 roku
przez dziadka, Władysława Aloj-
zego Skoroszewskiego. Dokument
napisany 90 lat wcześniej! W liście
dziadek prosi matkę by wyjawiła
prawdę o skrywanej przeszłości
rodzinnej. Stanisław wiedział, że w
domu rodzinnym nie rozmawiano
o przodkach. List dziadka uświa-
domił mu, że musiał się za tym
kryć jakiś powód.

Tajemnica rodowa okazała się
być związana z Osieczną i jej
ostatnim właścicielem przed roz-
biorami – szambelanem jego Kró-
lewskiej Mości Mikołajem
Skoroszewskim.

Mikołaj był synem kasztelana
przemęckiego Józefa Skoroszew-
skiego. Po śmierci ojca w roku
1758 został testamentowym spad-
kobiercą dóbr Osieczna. Był to
trudny okres zarówno dla chylącej

Właściciel powróciłdo zamku w Osiecznej
się ku upadkowi Rzeczpospolitej,
jak i dla majątku osieckiego, któ-
rego zadłużenie wzrastało z dnia
na dzień. Jakby tego było mało,
trudną sytuację miasteczka pogor-
szył największy w historii pożar,
który wybuchł 8 maja 1793 roku i
niemal doszczętnie je zniszczył.

Wówczas to po raz pierwszy w
historii wysunięto propozycję ode-
brania Osiecznej praw miejskich.

Dzięki usilnym zabiegom wła-
ściciela, decyzję wstrzymano, a
mieszkańcy wspierani przez dzie-
dzica energicznie zabrali się do
odbudowy.

Mimo usilnych starań, los Miko-
łaja Skoroszewskiego był przypie-
czętowany. W roku 1799
zbankrutował a Osiecznę przejął
jego krewny, Bonawentura Gajew-
ski. Mikołaj pozbawiony majątku,
zmarł w nędzy w roku 1813 w Ra-
wiczu.

Zdaniem Stanisława Skoro-
szewskiego właśnie w wydarze-
niach schyłku XVIII, leży klucz do
zrozumienia zmowy milczenia,
jaka panowała w rodzinie Skoro-
szewskich, na temat przeszłości.
Poczucie hańby i wstydu po utra-
conym majątku było tak wielkie, że
postanowiono zapomnieć o ro-
dzinnej historii.

Stanisław Skoroszewski wie-
dziony pasją badawczą odkrył
przeszłość swojej rodziny i jej szla-
checkie korzenie. Większą część
życia spędził w Lesznie, ale nie
spodziewał się, że jego przodko-
wie byli właścicielami pobliskiej
Osiecznej a ich siedzibą był oka-
zały zamek. Po blisko dwóch wie-
kach nieobecności, przedstawiciel
rodu Skoroszewskich, świadom
swej spuścizny, odwiedził utraconą
posiadłość przodków.

MARIUSZ SKROBAŁA

następnie z Kąkolewa, a na trze-
cim miejscu uplasowała się dru-
żyna z KAN-BUD-u.

W sumie w całym memoriale
rozegrano 12 meczów, w których
łącznie strzelono 86 bramek.

Królem strzelców w młodszej
grupie został Bartosz Kryś z dru-
żyny Osieczna 2, zdobywając 7
bramek, natomiast najbardziej
bramkostrzelnym graczem w star-
szej grupie był Robert Apolinarski
z drużyny Pawłowice, z dorobkiem
5 goli.

Organizatorami XIV Memoriału
im. Darka Borowczyka były, jak co
roku, Zespół Szkół w Kąkolewie
oraz Urząd Miasta i Gminy
Osieczna.


