Skoszewskie grodzisko- najstarszy ośrodek władzy lokalnej w Polsce środkowej
Dzieje osadnictwa Skoszew i okolic są szczególnie interesujące, ponieważ swymi początkami sięgają VI
stulecia po Chrystusie. Gród w Skoszewach zbudowano w okresie kształtowania się łęczyckiego
terytorium plemiennego. Stanowił on ważne miejsce w sieci granicznych warowni broniących tego
obszaru. Pierwszy ośrodek administracji na tym terenie, istniał już w czasach przed powstaniem
państwowości polskiej i z pewnością dał początek Skoszewom. Przed podjęciem badań wykopaliskowych
grodzisko to znane było archeologom jako obiekt wczesnonowożytny. Dopiero badania prowadzone od
1989 roku przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pod kierownictwem dr Aldony
Chmielowskiej oraz mgr Mieczysława Góry określiły ten obiekt na znacznie wcześniejszy.
Grodzisko w Skoszewach jest najstarszym odkrytym w Polsce środkowej wczesnośredniowiecznym
ośrodkiem administracji terenowej i wojskowej. Gród ten zamieszkiwany był w okresie plemiennym od
VI do początku IX wieku. Pozostałości dawnej budowli obronnej położone są na terenach prywatnych p.
Weroniki Sych i p. Franciszka Karasia. Grodzisko usytuowane jest ponad pradoliną rzeki Moszczenicy,
zajmuje obszar 1 hektara. Założyciele tej warownej osady w doskonały sposób wykorzystali występujące
tu warunki naturalne: strome nadrzecze, bagnisty brzeg, naturalne źródło wody. Owalny majdan otoczony
był pojedynczym wałem drewniano - ziemnym (obecna wysokość 4 m.) zachowanym na długości 105
metrów, u podstawy o szerokości 12m. Wał zbudowany został z kamieni, gliny, piasku i drewna.Była to
tzw. konstrukcja przekładkowo – rusztowa. Na wewnętrznym stoku wału na całej jego długości ułożone
były warstwami dyle drewniane, które zabezpieczał od spodu gliniano – kamienny murek. Po zewnętrznej
stronie wału zastosowano grubą warstwę gliny, przełożoną brukami kamiennymi i drewnem. To założenie
konstrukcyjne zachowało się do naszych czasów w dobrym stanie.
Zabytki ruchome, jakie znaleziono w wale, to głównie kawałki ceramiki ręcznie lepionej, pochodzące z
końca VI – IX wieku., noże żelazne, okucia kościane i kości zwierzęce. W IX wieku wał uległ spaleniu,
co niewątpliwie związane było z kształtowaniem się państwa polskiego i podbojami Polan. Mieszkańcy
jednak zdążyli uciec przed katastrofą zabierając ze sobą cały dobytek. Gród Skoszewski wykorzystywany
był do celów osadniczych również w wiekach późniejszych. Świadczą o tym późnośredniowieczne i
nowożytne pozostałości obiektów mieszkalnych odsłonięte na majdanie grodziska. Znaleziono tu między
innymi liczną ceramikę, kafle, kości zwierzęce, 1 monetę srebrną Albrechta Hohenzollerna z 1542r. oraz
4 brązowe szelągi Jana Kazimierza z 1655r. Stare Skoszewy to najstarsza osada na terenie naszej gminy,
posiadająca bardzo bogatą przeszłość, jedyna miejscowość, która posiadała prawa miejskie.
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