Szanowni
Mieszkańcy Krzczonowic !
W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września
2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie:
1. Krzysztof Granat
2.Andrzej Granat
3.Marek Rużalski
podjęli inicjatywę uczczenia pamięci mieszkańców Krzczonowic, którzy w okresie
II wojny i po wojnie byli poszkodowani w różny sposób przez naród niemiecki
i sowieckich komunistów.
Niestety pamięć i wiedza o tych ofiarach, których było około 40 osób, w tym 6
ofiar śmiertelnych jest w naszej małej społeczności bardzo niewielka. Wiedzą
o nich dokładnie tylko same żyjące ofiary i nie zawsze ich najbliższe rodziny.
Młodzież współczesna w ogóle nie ma o tym pojęcia, co wtedy tutaj się działo,
bo w szkołach tego nie uczą a w domach o tym się mało rozmawia.
Najwyższa pora aby przywrócić pamięć o ofiarach tamtych tragicznych
czasów z okresu 1939- 1945 oraz 1945- 1956 r. !
W miarę posiadanych środków pieniężnych chcielibyśmy uczcić pamięć tych ofiar
poprzez postawienie w Krzczonowicach jakiegoś skromnego pomnika w postaci
krzyża czy obelisku lub pamiątkowej tablicy z umieszczonym napisem o treści :
OFIAROM
NIEMIECKIEGO FASZYZMU
I ROSYJSKIGO KOMUNIZMU
oraz nazwiskami osób poszkodowanych.
Według wstępnych wyliczeń w Krzczonowicach było poszkodowanych w różny
sposób około 40 osób. Trzeba jednak poznać dokładną ich liczbę, aby można było
nazwiska tych osób umieścić po wieczne czasy w ogólnopolskim spisie ofiar na
stronach internetowych ( www. straty.pl) jak również na naszym skromnym
pomniku.
My żyjący jesteśmy im to winni i nie dopuśćmy do zapomnienia tych ofiar !!!
W tym celu prosimy Państwa o wypełnienie przesłanych ankiet otrzymanych
od niezależnej pozarządowej organizacji o nazwie OŚRODEK KARTA mającej
siedzibę w Warszawie, zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem
historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej ( adres internetowy www.
karta.org.pl oraz www.straty.pl )
Otrzymujecie Państwo do wypełnienia po 3 egzemplarze ankiety i tak:
1 egzemplarz- oryginał do przesłania do OŚRODKA KARTA
2 egzemplarz-po wyrażeniu zgody, do umieszczenia w internecie
(www.krzczonowice.pl)
3 egzemplarz-dla siebie na pamiątkę

Wypełnione ankiety ( najlepiej literami drukowanymi ) pozwolą nam policzyć
dokładnie kto i jakie poniósł straty(nie materialne ) w okresie II wojny światowej.
Prosimy również, jeżeli ktoś sobie życzy, o wyrażenie pisemne na odwrocie kopii
ankiety, zgody na umieszczenie wypełnionego formularza w internecie na naszej
wiejskiej stronie www.krzczonowice.pl wg następującej treści „ wyrażam zgodę na
umieszczenie treści tej ankiety na stronie internetowej naszej wsi bez moich danych
osobowych”.
Wypełnione ankiety prosimy przekazać Panu Markowi Rużalskiemu do dnia
15 grudnia 2008 r.. Zostaną one następnie przesłane zbiorowo do Warszawy na
adres : Fundacja OŚRODKA KARTA „straty osobowe „. ul.Narbutta 27a,
02-536 Warszawa.
Do wypełnionych ankiet prosimy dołączać kopie dokumentów, które mogą
potwierdzać wojenne losy osób pokrzywdzonych.
Pragniemy również Państwa poinformować, że już teraz część naszych
mieszkańców jest umieszczona w ogólnopolskim spisie ofiar w internecie na
stronie www. straty.pl. Są to:
1.Granat Antoni
2.Granat Stefan
3.Granat Kazimierz
4.Nalewaj Józef syn Piotra
Ponadto te osoby, które nie mają dostępu do internetu, chcemy poinformować,
że wyżej wymieniony zespół podjął również niżej wymienione inicjatywy z okazji
zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej:
1.Nadania placowi obok mleczarni nazwy:
PLAC PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ
z umieszczonym na tablicy składem drużyny AK na placówce Krzczonowice.
2.Umieszczenia tablicy pamiątkowej o odpowiedniej treści na zagrodzie, w której
urodził się nasz mieszkaniec, błogosławiony męczennik alumn Tadeusz Dulny,
który zginął śmiercią głodową w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.
3.Podjąć starania w celu ogłoszenia błogosławionego męczennika Tadeusza
Dulnego patronem naszej wsi i umieszczenie jego poświęconego obrazu wraz
z informacją o jego męczeńskiej śmierci w kapliczce do której przychodził
modlić się i śpiewać majówki.
Ponadto można rozważyć pomysł zorganizowania w naszej wsi muzeum
gospodarstwa wiejskiego, w którym można by ocalić od zapomnienia wszystko to
co było przed laty w naszym powszechnym użytkowaniu od najprostszych rzeczy
np. cepy po bardziej skomplikowane np. żniwiarki, młocarnie, kieraty, które chyba
jeszcze w niektórych gospodarstwach gniją gdzieś w pokrzywach.

Dla zrealizowania tych zadań będą potrzebne jednak pieniądze. Jeśli nie znajdą się
sponsorzy, najlepszym wyjściem będzie powołanie
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KRZCZONOWIC
które musi liczyć co najmniej 15 członków, aby można go było zarejestrować
i posiadać własne konto bankowe.
Składki członkowskie oraz dotacje z różnych instytucji mogą bardziej przybliżyć
szanse zrealizowania zamierzonych celów.
W niedalekiej przyszłości autorzy strony www.krzczonowice.pl zamierzają wydać
książkę na temat naszej wsi.
Pragniemy również poinformować Państwa, że od 25 lipca 2008r. w światowej
sieci internetowej jest dostępna strona www.krzczonowice.pl w której można się
dowiedzieć w każdym zakątku naszego Globu na temat historii, szkoły, II wojny,
życia religijnego i codziennego mieszkańców naszej wsi. Są tam umieszczone stare
zdjęcia ,dokumenty. Prosimy o przesyłanie swoich starych fotografii, dokumentów
które będą umieszczone na naszej stronie.
Miło nam będzie jeżeli niektórzy z Państwa podejmą próby zachęcenia swoich
znajomych ,rodziny z sąsiednich wsi i miast do liczenia ofiar okupacji niemieckiej,
a oni znowu swoich znajomych itd. tak aby ten łańcuszek ludzi dobrej woli objął
całą gminę, powiat ,województwo i całą Polskę i żebyśmy ostatecznie poznali
dokładną liczbę ofiar niemieckiego faszyzmu w latach 1939-1945 r.
Z poważaniem
Krzysztof Granat
Andrzej Granat
Marek Rużalski

Kontakt:
Andrzej Granat- tel. 041 2631881
Krzysztof Granat- e-mail : admin@krzczonowice.pl
Marek Rużalski-tel.015 8615792

Otrzymują również:
1.Ks.Proboszcz Parafii w Ćmielowie
2.Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
3.Przewodniczący Rady Miejskiej w Ćmielowie
4.Starosta Powiatu Ostrowiec Św.
5.Przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrowcu Św.
6.Sołtys wsi Krzczonowice.

Ks.Proboszcz
Parafii Rzyms.-Katol. w Ćmielowie
Grupa inicjatywna z Krzczonowic w załączeniu przesyła treść inicjatywy
skierowanej do mieszkańców wsi Krzczonowice w gminie i parafii Ćmielów celem
zapoznania się i ewentualnego wsparcia i rozpropagowania ogólnopolskiej akcji
liczenia ofiar okupacji niemieckiej na terenie parafii Ćmielowskiej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ćmielów
Grupa inicjatywna z Krzczonowic w załączeniu przesyła treść inicjatywy
skierowanej do mieszkańców wsi Krzczonowice w gminie i parafii Ćmielów celem
zapoznania się i ewentualnego wsparcia i rozpropagowania ogólnopolskiej akcji
liczenia ofiar represji okupacji niemieckiej na terenie gminy Ćmielów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ćmielowie
Grupa inicjatywna z Krzczonowic w załączeniu przesyła treść inicjatywy
skierowanej do mieszkańców wsi Krzczonowice w gminie i parafii Ćmielów celem
zapoznania się ,ewentualnego wsparcia i rozpropagowania ogólnopolskiej akcji
liczenia ofiar represji okupacji niemieckiej na terenie gminy Ćmielów.

Starosta
Powiatu Ostrowiec Św.
Grupa inicjatywna z Krzczonowic w załączeniu przesyła treść inicjatywy
skierowanej do mieszkańców wsi Krzczonowice w gminie i parafii Ćmielów celem
zapoznania się, ewentualnego wsparcia i rozpropagowania ogólnopolskiej akcji
liczenia ofiar represji okupacji niemieckiej na terenie powiatu Ostrowiec Św.

Przewodniczący
Rady Powiatowej w Ostrowcu Św.
Grupa inicjatywna z Krzczonowic w załączeniu przesyła treść inicjatywy
skierowanej do mieszkańców wsi Krzczonowice w gminie i parafii Ćmielów celem
zapoznania się, ewentualnego wsparcia i rozpropagowania ogólnopolskiej akcji
liczenia ofiar represji okupacji niemieckiej na terenie powiatu Ostrowiec Św.

Sołtys
wsi Krzczonowice
Grupa inicjatywna z Krzczonowic w załączeniu przesyła treść inicjatywy
skierowanej do mieszkańców wsi Krzczonowice w gminie i parafii Ćmielów celem
zapoznania się, ewentualnego wsparcia i rozpropagowania ogólnopolskiej akcji
liczenia ofiar represji okupacji niemieckiej na terenie wsi.

