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I. Cel projektu 

Celem projektu jest przybliŜenie mieszkańcom Naszej Małej Ojczyzny – historii 

miejscowości Skomlin. Okazją do tej promocji jest zbliŜający się udokumentowany 

jubileusz 800 – lecia, który gmina będzie obchodzić w 2010 roku.  

 

Podstawą do wykonania projektu jest uchwała Rady Gminy NR XVII/107/2008 

w sprawie  przygotowania obchodów 800-lecia Skomlina z dnia 11.05.2008. 

 

II. Zakres projektu 

Głównym załoŜeniem projektu jest opracowanie i wydanie albumu Pt.: „800 lat 

historii miejscowości Skomlin”.   

 

III. Zawartość albumu 

W skład albumu wejdą następujące działy: 

 

1. Przedmowa prof. Tadeusza Olejnika 

 

2. Prezentacja dokumentu, potwierdzającego 800-lecie powstania 

miejscowości Skomlin 

Tekst pierwszego dokumentu z nazwą Skomlin opublikowany został 

m.in. w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski. Oryginał znajduje się w 

Saksońskim Archiwum Państwowym w Dreźnie (Sächsisches Staatsarchiv). 

Jest to pergamin o wymiarach 430 x 530 mm wypełniony bardzo starannym i 

okazałym pismem - jest jednym z najpiękniejszych zabytków tego typu. 

Album zawierać będzie ksero dokumentu oraz tłumaczenie najwaŜniejszych 

fragmentów. 
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3. Zabytki 

Modrzewiowy kościół z 1746 r. i modrzewiowy spichlerz z 1777 r. to 

dwa główne zabytki Skomlina. Pierwszy Wnętrze kościoła jest wykonane w 

stylu barokowym z elementami rokoka. Spichlerz jest wybudowany w 

konstrukcji zrębowej. Na trzech kondygnacjach mieści się 300 ton zboŜa. W 

albumie znajdzie się opis obu zabytków oraz ich fotografie historyczne oraz 

współczesne. 

 

4. Mi ędzy I a II wojn ą światową 

Rozdział ten opisuje historię Skomlina w okresie międzywojennym. 

Zawierał on będzie równieŜ bogatą galerię zdjęć, głównie domów 

drewnianych i murowanych wybudowanych w tym okresie. 

 

5. Drewno i kamień 

Podobnie jak w całej Polsce ziemia skomlińska kryje wiele przedmiotów 

pochodzących sprzed stuleci. 

W tej części albumu znajdą się informacje na temat odkryć 

archeologicznych z terenu naszej gminy; między innymi fotografie 

kamiennych toporków z 188 r. p. n. e. Zamieszczone zostaną tutaj równieŜ 

zdjęcia stuletnich, drewnianych domów. 

 

6. Cmentarz 

Na skomlińskim cmentarzu moŜna znaleźć zabytkowe nagrobki oraz 

groby ludzi zasłuŜonych dla naszej miejscowości i kraju. W tym dziale 

umieszczone zostaną ich zdjęcia. 

 

7. Przyroda – osobliwości i krajobrazy 

W wiejskim krajobrazie naszej gminy znajduje się wiele osobliwości 

przyrodniczych. MoŜna tu zobaczyć niektóre gatunki rzadko spotykanych 
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ptaków i duŜą ilość zwierząt leśnych. Potwierdzeniem tego będzie galeria 

zdjęć zamieszczona w tej części albumu. 

 

8. Szlakiem kapliczek 

Obok starych, drewnianych kościółków to właśnie przydroŜne kapliczki 

są dla niejednej miejscowości czy parafii najcenniejszymi zabytkami. 

Owiane legendą, wpisane na stałe w wiejski krajobraz stanowią jego 

prawdziwą ozdobę. Kapliczki przydroŜne to takŜe miejsca kultu, świadectwo 

wiary, skłaniające do zadumy i refleksji. W Skomlinie znajduje się 

kilkanaście takich kapliczek, których fotografie i opisy zamieszczone zostaną 

w tej części. 

 

9. Święta i uroczystości 

Galeria zdjęć z waŜniejszych świąt i uroczystości z Ŝycia Skomlina. 

DoŜynki, festyny rekreacyjne, imprezy sportowe, uroczystości kościelne. 

 

10.  Znani Skomlinianie 

śyciorys i galeria zdjęć zasłuŜonych dla Skomlina: Władysław 

Bartochowski, Ignacy Bąkowski, Sebastian Wolicki 

 

11.  Zakończenie prof. Jana Małolepszego 

 

 

 

Opracowanie i wydanie albumu pt.: „800 lat historii miejscowości 

Skomlin” ma na celu propagowanie oraz promocję bogatej historii 

Skomlina.  


