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Historia

W 
kolejne dni odbywały się im-
prezy plenerowe: parada i kon-
cert blisko 100-letniej orkiestry 
dętej, IV zlot motocyklistów, 
koncerty zespołów rockowych.  

Z okazji jubileuszu wydano pamiątkowy al-
bum o historii, zabytkach i walorach tury-
stycznych gminy. 
- Dzięki środkom z Narodowego Centrum 
Kultury i zaangażowaniu członków Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Wieluńskiej, Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej 
oraz Urzędowi Gminy udało się zorganizo-
wać tak obszerne uroczystości – mówi wójt 
gminy Skomlin Grzegorz Maras.
Gmina Skomlin należy do najstarszych  
w woj. łódzkim. Pierwsza wzmianka o miej-
scowości pochodzi z 1210 roku. Sporządzo-
ny po łacinie dokument informuje, że rycerz 
Zbramir przekazał wieś Zscomelin cystersom 
jako nadanie dla klasztoru, który miał po-
wstać w Przemęcie na ziemi kaliskiej. Kolejny 
dokument z 1245 r. potwierdza przekazanie 

Skomlina klasztorowi w Łubnicach. W 1250 r. 
miejscowość została lokowana na prawie nie-
mieckim. Od początku Skomlin należał regio-
nu wieluńskiego. Po drugim rozbiorze Polski 
trafił z ziemią wieluńską pod zabór pruski.  
W latach 1810-1815 należał do Księstwa 
Warszawskiego, a od 1815 do zaboru rosyj-
skiego. Obecnie gmina graniczy z powiatem 
oleskim i kluczborskim w woj. opolskim, a na 
zachodzie z powiatem wieruszowskim.
Główne zabytki Skomlina to znajdujący się  
w centrum modrzewiowy kościół parafialny 
pw. św. Filipa i Jakuba w barokowym stylu z 
1746 roku oraz drewniany spichlerz z 1777 
roku, a także murowana dzwonnica  z 1835 
roku. W Skomlinie i okolicach można obejrzeć 
ciekawe i dobrze zachowane kapliczki, piękny 
młyn na Ługu, Kardon – zabytkowy budynek 
szkoły podstawowej, wcześniej koszary straży 
granicznej z czasów zaboru pruskiego. 
- Gmina ma charakter wiejski. W 2007 
roku przeprowadzono rewitalizację centrum 
Skomlina. Na budowę kanalizacji Waleńsz-

czyzna - Skomlin przeznaczono środki z UE 
w ramach programu rozwoju obszarów wiej-
skich oraz z WFOŚiGW – mówi wójt Grzegorz 
Maras. – Natomiast z programu odnowy wsi 
UE udało nam się wybudować wielofunkcyj-
ne boisko. 
W gminie działają: klub sportowy Victoria 
Skomlin oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Skomlińskiej pod przewodnictwem 
prof. Jana Małolepszego, którego członkowie 
brali udział w organizacji obchodów 800-le-
cia Skomlina. Gmina posiada przedszkole, 
szkołę podstawową oraz gimnazjum. Tury-
stom Skomlin oferuje wiele ciekawych miejsc 
przyrodniczych i dogodne warunki do upra-
wiania turystyki rowerowej. Właśnie z myślą 
o turystach został wydany przewodnik „Ro-
werem po gminie Skomlin”. Ułatwia on poru-
szanie się i wskazuje ciekawe miejsca, god

-

ne zwiedzenia.

Gmina Skomlin, położona w południowej części województwa 
łódzkiego, obchodziła w ostatni weekend lipca 800-lecie. Trzydniowe 
obchody pod patronatem marszałka województwa łódzkiego 
Włodzimierza Fisiaka rozpoczęła uroczysta sesja rady gminy oraz 
otwarcie wystawy fotografii „Mój Skomlin w obiektywie”. Odsłonięto 
również zabytkowy głaz, poświęcony przez miejscowego proboszcza  
ks. Juliana Oleksego. Wystąpiły zespoły ludowe z Chotowa i Mokrska

800 lat Skomlina

Poświęcenie głazu pamiątkowego z okazji 800-lecia Skomlina

Kościoł parafialny w Skomlinie

Zabytkowy spichlerz

fot. Dominik Bartkiewicz

fot. Dominik Bartkiewicz

fot. Dominik Bartkiewicz


