
Krzyż w Domaninie

Przydrożny krzyż stoi na  początku wsi, na skrzyżowaniu drogi 
z Kępna  do Kalisza z drogą,  prowadzącą do Domanina Wsi i  aleją 
drzew, prowadzącą do parku. Metalowy Krzyż ma 4,5 m wysokości. 
Umieszczona  na  nim  pasyjka  jest  w  kolorze  złota.  Otoczony  jest 
drzewami  i  ogrodzony  betonowym,  niewysokim  płotkiem, 
pomalowanym na biało-brązowo. Dookoła krzyża posadzone są iglaki, 
kolorowe kwiaty  i  zawsze  stoją  znicze.  Poświęcenia  krzyża  dokonał 
ksiądz Ryszard Wachowiak w 2007 roku.

Nieznana jest dokładna data postawienia Krzyża w Domaninie, 
wiadomo,  że  był  już  przed  II  wojną  światową.  Dawniej  krzyż  był 
drewniany, pomalowany brązową farbą, wysoki jak obecny, z niezbyt 
dużą, srebrną pasyjką. 

Krzyżem opiekują się mieszkańcy Domanina, głównie Cecylia 
Konat i Wanda Misiak. Kiedyś odprawiano tam nabożeństwa majowe.

Podczas  II  wojny  światowej  krzyż  został  ścięty,  ale  figura 
Jezusa przechowywana była w domu rodzinnym Juliana Wawrzyniaka. 
Z  drewnianym  krzyżem,  wiąże  się  historia,  którą  opowiedział  pan 
Julian  Wawrzyniak.  Pewnego  dnia  w  czasie  II  wojny  radzieccy 
żołnierze  przybyli  do  Domanina.  Poszukiwali    folksdojczów  więc 
sprawdzali   wszystkie  gospodarstwa.  Trafili  do domu pana Juliana  i 
zastali tylko dzieci, sześcioro rodzeństwa, rodziców nie było w domu. 
Przestraszone  dzieci  uklękły  i  modliły  się  przed  figurą  zdjętą  z 
drewnianego  krzyża.  Żołnierze  stwierdzili,  że  dzieci  są  Polakami  i 
chrześcijanami.  Można  twierdzić,  że  figurka  uratowała  im życie.  Po 
wojnie  krzyż  z  figurką  Jezusa  z  powrotem  ustawiono  na  dawnym 
miejscu i przymocowano go do ziemi metalowymi kotwami. Stał tam 
do czasu postawienia nowego, metalowego krzyża.

Informacji  udzielili  mieszkańcy  Domanina:  Władysława 
Walczak,  Julian  Wawrzyniak,  Ewa  Kosatka,  Marianna  i  Józef 
Rybczyńscy. 

Opracowanie:  Izabela  Hełka,  Monika  Jańska,  Katarzyna 
Rybczyńska - uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie.
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Figura Matki Boskiej w Domaninie

Figura Matki Boskiej znajduje się w parku w Domaninie.
Zbudowana  została   ok.  1931  roku.  Betonowa  figura 

przedstawia Maryję ubraną w biało-niebieskie szaty. Matka Boża prawą 
ręką trzyma się za serce, a lewą wyciąga do ludzi, jakby zapraszała do 
modlitwy.  Figura  stoi  na  betonowym  cokole  ustawionym  na 
betonowych, pomalowanych na brązowo stopniach. Cała kapliczka ma 
około  2,5  m  wysokości,  a  figurka  Matki  Boskiej  około  1  m.  W 
przedniej części cokołu przymocowane jest stałe miejsce na znicz. 

Figura  zbudowana  została  przez  rodzinę  Krzywoszyńskich, 
właścicieli  wsi.  Stanęła  ona tam prawdopodobnie jako upamiętnienie 
syna  właściciela,  który  w  młodym  wieku  zginął  podczas  I  wojny 
światowej. Kapliczka służyła wyłącznie rodzinie Krzywoszyńskich.

O  figurę  troszczą  się  mieszkańcy  Domanina.  Miejsce  jest 
zadbane, ustawione są ławki, a wokół figury jest druciane ogrodzenie. 
Dookoła  posadzone  są  kwiaty  i  paprocie.  Całość  otoczona  jest 
drzewami. 

Podczas  II  wojny  światowej  potomkowie  właściciela  zostali 
wysiedleni.  Kapliczka  nie  została  zburzona ani  przeniesiona,  stoi  na 
swoim dawnym miejscu do dnia dzisiejszego. W czasie okupacji przy 
tej kapliczce odprawiano nabożeństwa i modlitwy. 

Obecnie  również  odbywają  się  przy  figurze  nabożeństwa 
majowe. 

Informacji  udzielili  mieszkańcy  Domanina:  Celina  Konat, 
Władysława Walczak,  Zenon Piasecki,  Julian Wawrzyniak,  Marianna 
i Józef Rybczyńscy, Józef Ziółkowski.

Opracowanie:  Katarzyna  Rybczyńska,  Izabela 
Hełka, Monika Jańska - uczennice Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Mikorzynie.
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Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Domaninie

Kapliczka  Św.  Jana  Nepomucena stoi  na  rozstaju  dróg,  przy 
posesji

Mieczysława Szprucha - Domanin Wieś 15. Kapliczka zbudowana jest 
z  cegły  w  kształcie  prostopadłościanu,  zakończonym  dwuspadowym 
daszkiem,  krytym  dachówką,  ustawionym  na  szerszym,  ceglanym 
postumencie. W otworze, zakończonym łukiem umieszczona jest figura 
św. Jana Nepomucena.

 Rzeźba kapłana wys. 1,30 m wykonana jest z drewna lipowego. 
Św. Jan Nepomucen ubrany jest w szaty duchownego – biała suknia, 
niebieska  peleryna,  czarne  spodnie.  Klęczy na  prawym kolanie,  a  w 
rękach trzyma krzyż.. Kapliczka otoczona jest kwiatami i ozdobnymi 
krzewami.

W obecnym  kształcie  została  zbudowana  w 2004 roku  przez 
firmę  budowlaną  Andrzeja  Trawińskiego  z  Kępna,  ze  składek 
mieszkańców  Domanika.  Poświęcona  została  dnia  03.05.2004  roku 
przez proboszcza parafii Św. Idziego w Mikorzynie – księdza kanonika 
Ryszarda Wachowiaka.

Poprzednia  kapliczka  istniała  już  przed  II  wojną  światową. 
W  czasie  okupacji  kapliczka  została  zniszczona,  a  figura  Świętego 
Nepomucena została zabrana przez Idziego Osieckiego i przechowana 
w jego domu na strychu przez całą wojnę. W roku 1946 mieszkańcy 
Domanina  odbudowali  kapliczkę.  Zbudowana  była  z  cegły, 
otynkowana,  pomalowana  na  kolor  błękitny  i  ozdobiona  złotymi 
gwiazdami.  Prace  murarskie  wykonał  Michał  Ceglarek  i  Stefan 
Rybczyński. Stała na posesji księdza kanonika Mariana Osieckiego. W 
2007 roku  posiadłość została sprzedana. 

W  kapliczce  umieszczona  jest  również  figurka  Matki  Bożej 
Licheńskiej, przywieziona z pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej 
w Licheniu.  Figurka ma 50 cm wysokości.  Przy kaplicy odbywa się 
święcenie  potraw  w  Wielką  Sobotę.  Odprawiane  są  nabożeństwa 
majowe – śpiewana jest Litania do Matki Bożej, pieśni maryjne i pieśń 
o św. Janie Nepomucenie.

Kapliczką  Św.  Jana  Nepomucena opiekują  się  głównie: 
Kazimiera Cierlak i Dorota Stachura.
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