
  Lecz któż pamięta o tych spośród nas, którzy 18 października 1914 r. 
zginęli w wyniku ostrzału miasta?  Któż myśli o setkach Rudniczan, 
którzy zmarli w lesie z głodu, wycieńczenia czy chorób, oczekując końca 
walk?  Kto zapala świeczkę tym, co zginęli od szrapneli próbując 
ratować swoje domostwa?  
   Aby upamiętnić ten fakt, chcielibyśmy ufundować niewielki obelisk, 
który byłby oznaką szacunku i naszej – o nich pamięci. 
    Taki  pomnik  jest  potrzebny  także  i nam  bo,  kiedy   wzbudzamy i 
pielęgnujemy pamięć po Rudniczanach poległych w Wielkiej Wojnie, 
stajemy się wówczas Wielką Rudnicką Wspólnotą – tak bardzo cenną i 
potrzebną miastu. To właśnie za tę naszą wspólnotę oni oddali swoje 
życie.

Tym niewielkim pomnikiem chcielibyśmy uczcić także tych, którzy 
wielkim wysiłkiem nasze miasto odbudowali oraz dla jego dobra 
pracowali i przyczynili się do jego rozwoju. To także nasi dziadkowie, 
nasi rodzice, nasi nauczyciele, a czasem krewni oraz przyjaciele z lat 
dzieciństwa, których już nie ma pośród nas. Oni wszyscy ukształtowali 
nasze charaktery i naszą tożsamość. To dzięki nim czujemy się 
Rudniczanami. Ten pomnik jest potrzebny także nam, abyśmy lepiej 
doceniali wszystko to, co nam nasi przodkowie pozostawili, w naszej 
ojczyźnie ale przede wszystkim w naszym mieście. Abyśmy szanowali te 
wartości, które oni chcieli nam przekazać. Abyśmy w tym łańcuchu 
pokoleń zobaczyli także i swoje miejsce oraz miejsce tych, którzy 
przyjdą po nas, za których my dzisiaj także jesteśmy odpowiedzialni. 
Abyśmy ich mądrze wychowali i dobrze przygotowali do służenia 
następnym pokoleniom Rudniczan. To będzie - w jakimś sensie - pomnik 
nas wszystkich, którzy czujemy się Rudniczanami, wywodzimy się z tej 
ziemi i zajmuje ona w naszym sercu ważne miejsce. Dlatego zabiegamy 
o to aby w Rudniku powstał taki pomnik. Apelujemy, przekonujemy, 
prosimy o poparcie społeczne dla tej inicjatywy. Obecnie przystąpiliśmy 
do zbierania funduszy i jesteśmy wdzięczni każdemu kto swoim choćby 
najskromniejszym wkładem przybliży realizację tego celu.
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