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Wobec pojawiających się od czasu do czesu
w prasie niedcisiy oh
i fregrentarycznych informacy} o stenie polski
ch onentarzy wojennych
we UŁoszech, dajemy poniżej opis obecnego stanu
tych cmentarzy, nadesłany nam przez rzymski Komitet Opieki nad Gmente
rzami polskimi we Włoszech. Zaczynamy od najmłodszego z tych cmentarzy Bolonia - o kończy»
my na najstarszym - Casameesimu. Przy cmentarzu Monte
omówione"
gą ~też lokalne pomniki poszczególnych wielkich jednostek 2 Korpus
u W.P.
Bolonię. Cmentarz ten w ostatnim dziesięcioleciu został dwukrotnie odrestaurowany - po Taz pierWSzy przez Papieskie Dzieło Pomocy
przy doponowaniu na tym omentarzu "Lempy Braterstwa", drugi
ez przed sześcioma laty przez włoskie Ministerstwo Robét Publicznych przy pomocy dowództwa srmii w Bolonii. Gmentarz ten
potrzebuje napraw także obecnie. Specjaliści włoscy z Dowódze
twa

armii we Florencji

raw na

kwotę

lirów.

Kosztorys

reczej

sporządzili

skromną

ten władze

kosztorys koniecznych nape
jednego miliona osiemset tysięcy
wojskowe przekazały do Komigeria«

Wojennych w Rzymie, Komisariat zaś przekazał go
lei Stowarzyszoniu Polskich Kombatantów We Włoszech, które
jednak nie ma potrzebnych środków. Wydaje się, że byłoby dobrze, aby ze źródeł polskich znalazły się środki celem dokonania koniecznych nepraw, zwłaszcza, że dotychczas, so wyjotkiem niewielkich i raczej symbolicznych kwot ze strony polskiej nie wpłynęły - poza pozostawionymi w swoim czasie przez
2 Korpus - żadne nowe środki na opiekę nad cmentarzemi polskimi we Włoszech.
. Pewne niewielkie, sle konieczne, naprawy zostały dokonane
staraniem wojskowych władz włoskich w Bari. Gmentars ton jest
na ogół w dobrym stanie, co nie znaczy aby nie wymagał drob»
nych nopraw. W najbliższym czasie, aby groby nie stały się
anonimowe, trzeba naprawić błąd popełniony przy budowie cmontarza: nazwiska poległych wypisane zostały na szkle, co nie '
zopewnia trwałości. Trzebaby wszystkie dane dotyczące spocaywających na tym cmentarzu żołnierzy wypisać me komiennych tabliczkach. Na taką inwestycję na pewno nie uzyska się jednak
środków zo źródeł włoskich.
Cmentarz ten jest obecnie w generalnej przebudowie dzięki subvencji Ministerstwa Robót Publicznych. Prace sz€ przeprowadzane przez instytucje i firmy włoskie przy doglądzie ze strony
polskiej. Władze włoskie przeznaczyły na tę przebudowę 10 mi»
lirów, Komitet Opieki nad Gmontarzami Polskimi we Włogzech wystąpił o podwyższenie tej kwoty do 23.000.000 lirów.
Dotychczes zostały całkowicie przebudowsne 3 działki Alo No
416, 15 i 13/ ze 171 grobami. Obecnie są w toku prace nad dalszą przebudową. Przebudowa ta jest gruntowna, obejmuje nie
tylko zmianę obramowań grobów, ale i ich podstawy. Na ukończeniu sq prace mad działkami No 14 - grobów 77 i No 11 - grobów
59. Wamncnie się ponad to mury oporowe, co w niektórych wypadkach pociągnęło za sobą konicczność przeniesienia grobów na
inno miejsce, oczywiście w ramach cmentarze. Należy dodać, e
nie są to pierwszo prace konserwacyjne na tym omentarzu - już
poprzednio włoskie władze wojskowe wydały 15.000.000 lirów na
odprowadzenie wody podskórnej, co jednak nie zabezpieczyło
cmentarza w stopniu należytym; obecnie jest to właśnie przoprowadzane.
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cmentarz wymaga obecnie nepraw. Najpilnicjszą sprawody deszczowej, która nie odpływa, a

jest odprowadzenie

zbiera

się na "platesu" od strony grobów, a to na skutck prze=
siq "plateau" guy osiedaniu terenu. Wymaga to wybudo»«

chylenisa

wania przynajmniej dwóch studzienek zbiorczych i odprowodzają«
cych kanałów pod trawertynem powierzchni. Popękały także boczne mury oporowe z prawej strony, zwłaszcza na norośniku - trze«
ba je szybko naprawić, Na niektórych grobach trzeba zacementować otwory powstełe ma skutek erozji, oraz - na wszystkich grobach - nepuécié forbą napisy. Jedna z firm włoskich opracowała
kosztorys nopraw i złożyła go ~ po poparciu przez Opacjwo - we
włoskim Ministersiwie Robót Publicznych. Nile wiadomo jeszcze
jakie będą skutki tej oferty. Komitet Opieki zajmie się obecnie
tą sprawą.
Skradzione z oktarze Orły i ozdoby z bronau zostały odnalezione i dzięki ofiarności ing. Muszyńskiego z Argentyny na nowo odlane i umieszczone na ołtsrzuj znaleziono bowiom tylko złom ze skradzionych przedmiotów. Wykonał nowe Orły rzeźbiarz
Micha: Peszyn. Najprowdopodobniej obowiązek odrestaurowenia tespadnie przynajmniej częściowo ma Polaków,
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Poppik 3 DGA.
poległych Dywizji. Trzebaby to gas/w zmionić. Napisy już są nie+

" wyraźne, wymagają napuszczonia ferbą.
i
Poppik 5 KDP. Wymagają natychmiostowej wymiany tablice z napisem na
pomniku, zarówno tekgt polski, jak i łaciński. Pray cdnowlaniu
tych tablic ponowiono dawny błąd: zamiast ryć w mommurzo, dano
ponownie litery wypukże, latwe do miszezenia. Już dzić niektóre litery są zniszczone. Ponad to napis me szereg błędów. Rysuherbów Wilna i Imwowa wykonano przy odnawianiu
nek "Żubra"
niedość starannie.

Z powyższego zestawienia wynika jasno, w jakim kierunku na poss»
;
czególnych omontarzech powiuna 166 polska akcja konserwatorska.

