
Katarzyna Woynarowska

15 km od Praszki |eży wieś
Skomlin. Niewielka, zwyczajna,
z wyjqtkiem dwóch zabytków:
kościoła i spich|erza, d|a obu warto
zboczyĆ z głownej drogi na Wieluń

ościół powstał ok. 1746 r., W tzw Wieluńskim
sMu. swą długowiecz nośĆ zawdzięcza m.in.
budulcowi zbudorr any zosral bowiem

Z modrzewia.l co budzido dziś szacunek dla daw-
nych rzemieślnikóW nienal beZ użycia gwoŹdzi.
W środku śWiątynia obsZerna. sklepienie podparte
kolumnami, Wystrój późniejszv niż sam kościót, bo
barokowy, z elementami rokolo. \\'oltarzu wizeru-
nek patronów parafii apostoló\\, Filipa iŁukasza,
dzieje ich ż}'WotóW namalo\\.ano przed Wiekami
na suficie świątyni, obdarzając każdy z malun'
ków stosown}m staropolskim komentarzem' Niżej
drewniane rzeŹby śWiętych trlateusza, Grzegorza,
Augusryna i Marka.

Jednak tym, co najbardziej charakterystyczne
dla tej śWiątyni, co czyni j4 niezsrkłą' to malo-
widla zdobiące niemal każd]' skra\.ek drewnianych
ścian kościola. A inspiracją dla ich powstania było
siedem sakramentóW. Nielich)'mu5ial być też ich

malarz, co docenimy patrząc na an}.Zm tego, co
mistrz Węcławski zostawii po sobie każdy
sakrament obrazuje scenka rrrdzajowa, utrzy-

mana w klimacie poło\ĄT X\'III \\ieku, mamy
Więc Zaślubiny, gdy dama rr kq no1inie oddaje
rękę sumiastemu sarmacie Z podgoloną głową
i szablą gotową do użycia' mam\ nliodziutkiego
księdza' który tuż po prz}'jęci|l sakramentu

kapłaństwa przylgnął W geście poddania do stóp
biskupa, mamy umierającego, a nad nim kaplana
Z kielichem, mamy radość chrzlu i Wznioslość
udzielania Komunii śW' mamy pokorę spowiedzi
i misterium Mszy śW

W bocznej nawie wielkiej urody Pieta najstarszy
tutaj, bo średniowieczny wizerunek. Natomiast
w ołtarzu bocznym - rzadki widok _ na obrazie
zawieszono stary rycerski ryngrai Najpewniej
zostawiony tu przez kogoś, kogo modlitwa Wyba.
wila z opresji.

Na belce u Wejścia do kościola przed wiekami
fundator śWiątyni kaza| vyryć napis| ,,Hrabia
Więcławski, inwestor tego kościoła, Zakończyl
robotę swoją dnia 4 października |776 t. Ptosi
o Zdrowaś Maryjo''. ' ' .

Dzisiejsi dobrodzieje tego miejsca takiego aktu
nie uczynili, a szkoda, bo zasluga ich dla ratowania
Zab}'tku równa tej, która Wybudować go rtakazala.
z Zabytkami, które cieszą nasze oczy jest jednak
ten ktopot, ze na|ezy o nie dbać. czasem taniej
byloby wybudować nową śWiątynię niż, zająć się
odnowieniem starej. Tutejszej społeczności, na
całe szczęście, taki pomysl nawet nie powstał
W glowie. W 2003 r., gdy z kościółkiem miało się
j,Ji!' naprawdę ź|e, a to glóWnie za przyczynąbla.
sZanegodachu, któryprzypominal miejscamisito,
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