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„Ai Liberatori che 
primi entrarono in 
Bologna 21 aprile 1945 
– per benem erenza”

Tegoroczne obchody rocznicowe zaszczyci-
li obecnością weterani walk, przedstawi-
ciele władz i urzędów przybyłych z Polski 

(Senatu RP, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa), polskiego przedstawicielstwa dy-
plomatycznego we Włoszech (Ambasady RP w 
Rzymie i Konsulatu Generalnego w Mediolanie) 
oraz przedstawiciele władz lokalnych Bolonii oraz 
włoskiego Ministerstwa Obrony.

Główne uroczystości, poprzedzone Mszą świętą 
w kościele San Lazzaro 1, odbyły się 24 kwietnia 

na największym we Włoszech cmentarzu pole-
głych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, San Lazzaro 
di Savena. 

Wieczorem  złożono wieńce i wiązanki przy bra-
mie Porta Maggiore, przez którą wkraczał 21 kwiet-
nia 1945 roku 9. Batalion Strzelców Karpackich 
oraz przy Pomniku gen. Władysława Andersa.

Tekst: Krzysztof Piotrowski

Zdjęcia: Fausto Branchi, Stasia Kuźma, 
Krzysztof Piotrowki i Marco Randazzo  

65. ROCZNICA WYZWOLENIA BOLONII

„Wyzwolicielom, którzy pierwsi wkroczyli do Bolonii 21 kwietnia 
1945 – w dowód zasługi” – te słowa utrwalone na pamiątkowych 
medalach wręczone wyzwolicielom przez ówczesne władze Bolonii, 
zapisały na zawsze dzieło żołnierzy polskich walczących o wolność i 
powrót do Ojczyzny.
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1.Msza św. w kościele San Lazzaro. 2. Profesor Wojciech Narębski w asyście swoich przyjaciół
3.Przy Porta Maggiore. 4. Jan Benedykt: 3-miesięczny przyszły rekonstruktor historyczny

Aktualne informacje na temat przepisów prawnych obowi zuj cych 
we W oszech. Wiadomo ci z ycia Polonii. Zapowiedzi imprez. Forum 
Polaków we W oszech. Adresy wa nych instytucji i organizacji. 
… i wiele, wiele wi cej… 

Kondolencje 
dla rodziny 
Janusza Krupskiego

10 kwietnia w kata-
strofie lotniczej pod 
Smoleńskiem zgi-
nął tragicznie JANUSZ 
KRUPSKI Kierownik 
Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób 
Re p re s j o n o wa nyc h .  
Kondolencje i wyrazy 
głębokiego współczu-
cia  Rodzinie zmarłego 

Ministra składa gen. Vittorio Barbato  zawiadują-
cy we włoskim Ministerstwie Obrony Urzędem do 
Spraw Pamięci  Poległych na Wojnie.

Kondolencje Rodzinie zmarłego przekazuje rów-
nież krakowski oddział byłych Żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie w osobach prof. Wojciecha 
Narębskiego, Tomasza Skrzyńskiego,  Mieczysława 
Heroda oraz Redakcja „Naszego Świata”.

Ten Wielki i Skromny Człowiek pozostanie na za-
wsze w naszej pamięci.

Redakcja Naszego Świata składa wyrazy 
głębokiego współczucia rodzinom wszyst-
kich ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
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Polacy w Bolonii
Nasze czwarte spo-

tkanie par polsko-
włoskich w dniu 24 

kwietnia przebiegło w bardzo 
sympatycznej atmosferze. Było 
inne od poprzednich, mieliśmy 
zaszczyt gościć dziennikarzy 
z „Il Resto del Carlino” pana 
Mario Rebeschini, który jest 
również szefem „Associazione 
Italiana Reporters Fotografi” 
oraz Pasquale Spinelli. Nasza 
inicjatywa spotkała się z du-
żym zainteresowaniem ze 
strony włoskich dziennikarzy. 
Zapoznaliśmy ich z naszą dzia-
łalnością, chęcią nawiązania 
nowych kontaktów, nowych 
przyjaźni.

Przebywamy tu na stałe, 
wprowadzamy elementy na-
szej kultury, historii, również 
ostatnie tragiczne wydarzenia 
w kraju były tematem naszych 
rozmów. 

Punktem kulminacyjnym by-
ła wizyta zaproszonych do nas 
gości, którzy przybyli z różnych 
stron Polski, aby uczcić 65. 
rocznicę wyzwolenia Bolonii.

Po uroczystościach w koście-
le w San Lazzaro, jak również 
na Cmentarzu Polskim, wie-
czorem zaszczyciły nas swo-
ją obecnością na Montecalvo 
dwie grupy rekonstruk-
cji historycznej z Panem 
Krzysztofem Piotrowskim na 
czele. Wizyta rekonstruktorów  
ze Stowarzyszenia „Pancerny 
Skorpion” z Opola i Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 
1. Samodzielnej Kompanii 
Commando ze Swarzędza 

wzbudziła ogromne zaintere-
sowanie. 

Przybyli zaprezentowali pięć 
oryginalnych jeepów z okresu 
II wojny światowej, doskona-
le utrzymanych i działających 
bez zarzutu. Oczywiście wszy-
scy ubrani byli w mundury z 
okresu wojny. 

Wraz z nimi przyjechał rów-
nież pracownik telewizji po-
znańskiej.

W ogrodzie przed domem 
odbyła się sesja zdjęciowa, 
czterech profesjonalnych fo-
tografów robiło im zdjęcia gru-
powe. 

Dla wszystkich gości wło-
skich, jak również dla nas by-
ła to niesamowita atrakcja, 
gdyż tak wyjątkowe spotka-
nia zdarzają się bardzo rzadko. 
Chcemy podziękować naszym 
rodakom za przyjęcie zapro-
szenia i za ten razem spędzony 
wieczór.

Przy lampce dobrego wina 
i bufecie poznaliśmy się bli-

żej, wymieniliśmy adresy, kon-
takty.

Wszyscy byli zachwyceni 
Bolonią, sympatią jaką obda-
rzali ich mieszkańcy podczas 
popołudniowego przejazdu w 
centrum miasta. Na naszym 
spotkaniu chłopcy szybko za-
skarbili sobie uznanie wszyst-
kich pań całując dłoń przy po-
witaniu. Nasze włoskie przyja-
ciółki były oczarowane, gdyż 
tutaj ten obyczaj nie istnieje 
od dawna (albo wcale).

Jesteśmy jeszcze pod wraże-
niem tego wieczoru.

Kolejne spotkanie planujemy 
na koniec czerwca. Zapraszamy 
wszystkich chętnych, również 
z dziećmi, gdyż odbędzie się 
w porze popołudniowej w ple-
nerze.

Tekst: Stasia Kuźma
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Spotkania

16 lutego br. przybyła z 
Polski na Monte Cassino połą-
czona komisja kontrolna ma-
jąca ocenić stan Cmentarza 
Wojennego na Monte Cassino 
po etapie prac remontowych 
z wiosny 2009 roku.  To prak-
tyczny skutek osobistego za-
angażowania się w sprawę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Bogdana 
Zdrojewskiego, który wydzie-
la fundusze na prowadzenie 
prac konserwacyjno-remon-
towych montecassińskiej ne-
kropolii.

Z raportu komisji wynika, iż 
w pierwszej fazie remontu z 
2009 roku Cmentarz oczysz-
czono jedynie powierzchow-
nie, i że wymaga on właści-
wego zabezpieczenia, gdyż 
będzie nadal niszczeć. W 
raporcie podkreślono, iż ja-
kiekolwiek wykonywane w 
przyszłości prace nie mogą 

ingerować w naturalną i pier-
wotną substancję Cmentarza, 
przy czym kolejne prace kon-
serwacyjno-remontowe po-
winny być wykonane w jak 
najszybszym czasie.

W raporcie podkreślo-
no również, że po zakończe-
niu remontu generalnego, 
Cmentarz musi zostać pod-
dany permanentnej opiece 
konserwatorskiej i kontrolnej 
z Polski. Cmentarz Wojenny 
na Monte Cassino stanowi 
dobro narodowe i nie może 
zostać pozostawiony jedynie 
miejscowym służbom. 

Minister Zdrojewski po za-
poznaniu się z raportem za-
powiedział, iż jeszcze w tym 
roku wydzieli ze specjalnej re-
zerwy Ministerstwa Kultury 
środki na przeprowadzenie 
właściwego remontu.

Krzysztof Piotrowski

Monte Cassino – kulisy 
remontu 2009/2010 
Cz. 7


