Uroczystości poświęcone kapelanowi ks. mjr. S. Domańskiemu w Siennie

W dniu 10 marca 2019r. delegacja strażaków i strzelców powiatu lipskiego
uczestniczyła w uroczystości związanej z 72 rocznicą śmierci ks. mjr. Stanisława
Domańskiego.
Uroczystość zainaugurował dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Siennie Wojciech Kaczorowski, który odczytał biografie ks. kapelana mjr. Stanisława
Domańskiego podkreślając doniosłe znaczenie jego kapłaństwa. Mszy św.
przewodniczył ks. kan. Andrzej Cieszkowski dziekan dekanatu siennieńskiego.
Po zakończeniu uroczystości w świątyni wszyscy wierni udali się na plac kościelny,
gdzie przy pomniku żołnierzy AK WiN odbył się Apel Poległych, który przeprowadził
por. rez. Tadeusz Pękała insp. ZS, nauczyciel w ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku
z pododdziałem Strzelca i klas mundurowych z ZSP w Solcu nad Wisłą. Przybyłe
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W dalszej części uroczystości uczestnicy
udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie im. ks. kapelana. mjr.
Stanisława Domańskiego gdzie uczniowie zaprezentowali akademię poświęconą życiu
i męczeńskiej śmierci swojego patrona i żołnierzy niezłomnych następnie głos zabrał
bryg. Tomasz Krzyczkowski, który wręczył wyróżnienia dla: Gustawa Wagi –
przedstawiciela rodziny ks. St. Domańskiego oraz dla: Zdzisława Machla, Aleksandra
Kaszuby, Henryka Kaczorowskiego i Rafała Nadgrodkiewicza – żołnierzy konspiracji,
świadków historii. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Żołnierze II Konspiracji”.
Swoje poczty sztandarowe wystawili: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im ks.
mjr.
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Stalinowskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Iłży, JS 1005 im.
Dionizego Czachowskiego w Lipsku. W uroczystości wzięła udział rodzina zmarłego
księdza, delegacja strzelców z Lipska i Sienna oraz delegacja żołnierzy ze
Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Kielc.

Ksiądz Stanisław Domański (ur. 1914 – zm. w marcu 1946 r.)
Był wikariuszem parafii Sienno. W czasie wojny współpracował z Armią Krajową, był
kapelanem 1. batalionu 3. Pułku Piechoty Legionów AK. Wybuch II wojny światowej
pozwolił księdzu Stanisławowi wznieść się na wyżyny patriotycznego kaznodziejstwa.
Umocnił również jego pozycję, jako miejscowego autorytetu. To właśnie wtedy,
podczas okupacji niemieckiej, ksiądz Stanisław Domański zaczął wygłaszać swoje
najbardziej płomienne kazania, które inspirowały wiernych do stawiania oporu
najeźdźcy. Wzruszającym przemówieniom często towarzyszyły melodie polskich
pieśni narodowych, grane na żywo przez utalentowanego organistę, Janusza
Chorosińskiego. Po 1945 r. brał udział w antykomunistycznej organizacji podziemnej
– Ruch Oporu Armii Krajowej, przyjął pseudonim „Cezary”. W styczniu 1946 r.
przebywał często pośród partyzantów z okolic Starachowic, odprawiając msze polowe
we wsi Klepacze. Wówczas został mianowany kapelanem całego obwodu iłżeckiego.
W marcu 1946 r. został ciężko ranny podczas obławy funkcjonariuszy PUBP
w Starachowicach. Zmarł w wyniku odniesionych ran i tortur. W 2009 r. pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

