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Z Ziemi włoskiej do Polski. 
CmentarZ ŻołnierZy włoskiCh we wroCławiu 
Z okresu PierwsZej wojny światowej  
i jego dalsZe losy

Żołnierze włoscy pochowani na wrocławskim Grabiszynie byli uczest-
nikami pierwszej wojny światowej. Miejsce ich spoczynku, spowite na 
co dzień ciszą, skłania do refleksji i zadumy nad tragizmem wojen i ich 
ofiar. We Wrocławiu wiedza o grobach wojennych żołnierzy włoskich 
nie jest zbyt rozległa i zwykle ogranicza się do stwierdzenia faktu, iż 
byli oni niemieckimi jeńcami wojennymi, m.in. spod Caporetto1. Ten 
stan rzeczy jest wynikiem braku szerszych przekazów źródłowych i nie-
licznych publikacji, które przybliżałyby ten fragment dziejów miasta2. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje artykuł Zygmunta Antko-
wiaka Krzyże synów Italii z 1986 r., który w popularnej formie ukazuje 

 1 Grób wojenny (mogiła wojenna) jest to odrębne miejsce pochowania ofiar woj-
ny – żołnierzy lub osób cywilnych zmarłych lub poległych z powodu działań wojen-
nych. Zob. G. Trzaskowska, Cmentarze wojenne we Wrocławiu 1939–2002, Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 311.
 2 Dzieje włoskiej nekropolii wojennej we Wrocławiu nie były również przed-
miotem badań historycznych w Niemczech. 
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dzieje formowania włoskiej nekropolii3. Natomiast osnowę niniejszych 
rozważań stanowią badania Grażyny Trzaskowskiej, opublikowane 
w pracy Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939–2002, podej-
mujące obok kwestii grobów z lat 1917–1919 także mało poznaną do-
tychczas problematykę pochówków z okresu drugiej wojny światowej, 
w tym ofiar Festung Breslau z 1945 r.4

Włochy przystąpiły do wojny w kwietniu 1915 r., stając do wal-
ki po stronie Ententy. W działaniach wojennych wzięło udział ogółem 
około 5 mln żołnierzy włoskich, w tym około 700 tys. poniosło śmierć, 
a około 950 tys. odniosło rany. Liczbę osób, które dostały się do niewoli 
lub zaginęły, szacuje się na około 600 tys.5 Wiele ofiar pochłonęła prze-
grana przez Włochy bitwa pod Caporetto (ob. Kobarid) na Słowenii, 
uznana za kluczowe wydarzenie włoskiej wojny. Stoczona w trudnych 
warunkach jesiennych od 24 X do 1 XII 1917 r., zakończyła się kom-
pletną klęską militarną Włoch. Grozy tym wydarzeniom dodawało uży-
cie przez sprzymierzone armie – niemiecką i austro-węgierską – gazu 
bojowego. Już w pierwszych dniach bitwy doszło do przerwania frontu 
włoskiego. W szeregach armii włoskiej wybuchła panika, wielu żołnie-
rzy odmówiło dalszej walki, poddając się wrogowi, około 50 tys. z nich 
zdezerterowało. Ogromu klęski nie zmniejszył nawet odwrót zarządzo-
ny przez wodza naczelnego gen. Luigiego Cadornę6. Straty włoskie 
pod Caporetto wyniosły łącznie ponad 400 tys. żołnierzy, w tym ponad 
10 tys. poległo, 30 tys. odniosło rany, prawie 300 tys. dostało się do 
niewoli, a blisko 40 tys. zaginęło7. Przegrana pod Caporetto zachwiała 
międzynarodową pozycją Włoch, pogarszając trudną sytuację ekono-

 3 Z. Antkowiak, Krzyże synów Italii, „Kalendarz Wrocławski” 1986, s. 301– 
–305.
 4 G. Trzaskowska, op. cit., s. 232–236. 
 5 http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg, http://pl.wikipedia.org/wiki/I_
wojna_światowa (dostęp 31.08.2013).
 6 A. Czubiński, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Wydawnictwo Po-
znańskie, Poznań 2006, s. 55; http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Caporetto (do-
stęp 31.08.2013).
 7 A. Gierowski, Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 1999, s. 481–482; 
A. Czubiński, op. cit., s. 55.
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miczną tego kraju i nasilając nastroje niezadowolenia w społeczeństwie 
włoskim8. Wszystko to zaważyło na dalszym, szczególnie ciężkim losie 
włoskich żołnierzy. Tysiące z nich internowano w obozach jenieckich 
we wschodnich Niemczech. Katastrofalna przegrana sprawiła, że jeń-
ców spod Caporetto w Italii uznawano za zdrajców i dezerterów (dys-
kryminowano ich nawet po wojnie). Z tego powodu w niewoli niemiec-
kiej zostali pozbawieni humanitarnej opieki własnego rządu9. 

Po klęsce pod Caporetto część żołnierzy i oficerów włoskich została 
deportowana na Dolny Śląsk, w tym również do Wrocławia. W niewo-
li musieli sprostać nie tylko trudnym warunkom życia obozowego, ale 
również wymogom ciężkiej pracy fizycznej w miejscowych przedsię-
biorstwach przemysłowych, np. we wrocławskich zakładach Linke-Hof-
fman-Werke (powojenny Pafawag)10. Mimo humanitarnej pomocy Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża, usiłującego łagodzić drastyczne 
warunki niewoli, wielu z nich nie przeżyło trudów odosobnienia, zmarło 
z powodu głodu, zimna i chorób, nie doczekawszy końca wojny. Jeńców 
włoskich pochowano na obczyźnie z dala od słonecznej Italii.

Po zakończeniu działań wojennych rząd włoski, mając na uwadze 
dużą liczbę grobów jenieckich znajdujących się na terenach wschod-
nich Niemiec, wystąpił z inicjatywą wzniesienia zbiorczych cmen-
tarzy wojennych11. Do ich budowy przystąpiono w latach 20. XX w. 
Jeden z nich powstał w niemieckim wówczas Wrocławiu (Breslau), 
na wydzielonej parceli dawnego Cmentarza Komunalnego na Grabi-
szynie (obecnie teren parku Grabiszyńskiego)12. Szczegółowy projekt 

 8 A. Czubiński, op. cit., s. 55; Z. Antkowiak, op. cit., s. 302.
 9 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-2-234 (dostęp 
31.08.2013). 
 10 Z. Antkowiak, op. cit., s. 302.
 11 Zbiorczy cmentarz wojenny jest to obiekt samodzielny lub wspólny z poległy-
mi żołnierzami innych formacji lub narodowości, cywilnych organizacji zbrojnych lub 
ofiar terroru, posiadający określony układ architektoniczny. Nekropolia ta gromadzi 
szczątki ofiar wojny, ekshumowane z innych, pierwotnych miejsc pochowania. Zob. 
G. Trzaskowska, op. cit., s. 311.
 12 W Niemczech w okresie pierwszej wojny światowej jeńców włoskich pocho-
wano na 608 cmentarzach. Po jej zakończeniu nie podejmowano tam żadnych prób 
upamiętnienia ich miejsc spoczynku. Założony w 1919 r. i borykający się z dużymi 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-2-234
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przewidywał zgromadzenie tam szczątków żołnierzy włoskich, którzy 
zmarli w niewoli niemieckiej w latach 1917–1919 na obszarze Dol-
nego Śląska oraz sąsiednich prowincji Niemiec. W tym celu około 
1923 r. strona włoska zakupiła od Magistratu wrocławskiego parcelę 
o powierzchni 0,75 ha, położoną w zachodnim narożniku kompleksu 
Cmentarza Grabiszyńskiego (zlikwidowanego w latach 70. XX w.)13. 
Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane przez rząd włoski. Opraco-
wanie projektu architektonicznego nekropolii oraz jej budowę Włosi 
powierzyli ówczesnemu Miejskiemu Zarządowi Cmentarzy we Wro-
cławiu14. Realizację inwestycji rozpoczęto niezwłocznie. W 1927 r. 
prace były na tyle zaawansowane, że przystąpiono do przenoszenia 
szczątków żołnierskich na wrocławski cmentarz. Ekshumacje prze-
prowadziła strona włoska. W ich wyniku na Grabiszynie pochowano 
ciała 1017 włoskich jeńców wojennych, zebrane z około 70 cmenta-
rzy niemieckich położonych m.in. na Śląsku, w Saksonii i południo-
wej Brandenburgii15. Pochowani jeńcy to przeważnie ludzie młodzi, 

problemami finansowymi Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsoge od 1926 r. w po-
rozumieniu z rządem francuskim przystąpił do budowy niemieckich cmentarzy wojen-
nych na terenie Francji, zob. Schicksal in Zahlen. Informationen zur Arbeit des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgräberfürsoge e.v., oprac. W. Kammerer, Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsoge e.v., wyd. VI, Kassel 2000, s. 16–20. Włoskie cmentarze wojen-
ne zostały zbudowane w latach 20. XX w. z inicjatywy rządu włoskiego, poza Wrocła-
wiem powstały również w Kolonii (1916 ofiar), Monachium (1780) i Berlinie (1659). 
Por. Z. Antkowiak, op. cit., s. 302. 
 13 Z. Antkowiak, op. cit., s. 302–303; Z. Antkowiak, Pomniki Wrocławia, Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź 1985, s. 66; 
G. Trzaskowska, op. cit., s. 233; Dolnośląski Urząd Wojewódzki [dalej: DUW], Wy-
dział Rozwoju Regionalnego [dalej: Wydz. Roz. Reg.], Teczka włoskiego cmentarza 
wojennego na Grabiszynie z okresu I wojny światowej, b. sygn. [dalej: Tecz. włosk. 
cm. wojen.], bez paginacji [b. p.].
 14 Budowa cmentarza żołnierzy włoskich została zrealizowana pod nadzorem 
Magistratu Wrocławia. W zasobach archiwalnych nie odnaleziono innych informacji 
na temat włosko-niemieckiej współpracy w tym przedsięwzięciu. 
 15 „Breslauer Zeitung”, opisując 2 XI 1928 r. wrocławską inaugurację włoskiego 
cmentarza wojennego, podaje, że w miejscu tym pochowano szczątki 1100 żołnierzy 
włoskich. Obecnie jest tam 1017 grobów z okresu pierwszej wojny światowej, a kwestia 
jakichkolwiek ekshumacji prowadzonych po 1928 r. nie została dotychczas zbadana. 
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o średniej wieku 20–30 lat. Żołnierze ci należeli do różnych formacji 
wojskowych, najliczniejszą grupę stanowili piechurzy, ale byli wśród 
nich również strzelcy alpejscy oraz artylerzyści16.

Włoska nekropolia wojenna na Grabiszynie we Wrocławiu została 
utworzona na planie kwadratu i przy zastosowaniu krzyżowego układu 
alei. W jej centralnym miejscu usytuowano pomnik ku czci poległych 
żołnierzy. Monument w formie obelisku ustawiono na schodkowym po-
stumencie na placu powstałym w miejscu przecięcia się alei. Autorem 
projektu, zrealizowanego w Monachium, był włoski rzeźbiarz Angelo 
Regretti17. Pomnik został wykonany z białego trawertynu. Na czoło-
wej płaszczyźnie jest umieszczony napis w języku włoskim: L`ITALIA 
AI SUOI FIGLI CADUTI NELLA GUERRA MONDIALE MCMXV – 
MCMXVIII18. Początkowo monument był zwieńczony pięcioramien-
ną gwiazdą, obecnie niezachowaną19. Groby żołnierzy uformowane 
w poziomie terenu zostały rozmieszczone w symetrycznych rzędach 
na czterech kwaterach. Ozdobiono je pulpitowymi, prostokątnymi na-
grobkami z biało-szarego kamienia (pietra del Carso), przywiezionego 
do Wrocławia z Włoch, z miejscowości niedaleko Triestu20. Na płytach 
nagrobnych wyryto nazwiska żołnierzy oraz daty ich urodzin i śmierci. 
Na końcu nekropolii utworzono niewielki placyk z brzozami, otoczony 
żywotnikami. Pierwotnie stały tam ławki przeznaczone dla osób od-
wiedzających cmentarz. Elementem łączącym włoską nekropolię wo-
jenną z kompleksem grabiszyńskim jest zieleń. Stanowią je szpalery 

 16 DUW, Tecz. włosk. cm. wojen., Lista żołnierzy pochowanych na włoskim cmen-
tarzu wojennym z okresu pierwszej wojny światowej we Wrocławiu, bez daty [b. d.].
 17 Z. Antkowiak, Krzyże synów Italii, op. cit., s. 303; Encyklopedia Wrocławia, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, red. J. Harasimowicz, wyd. II, Wrocław 2001, s. 116. 
 18 Z. Antkowiak, Krzyże synów Italii, op. cit., s. 303; G. Trzaskowska, op. cit., 
s. 233. Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu [dalej: AMKZ], 
2122/91, b. p., Ewidencja włoskiego cmentarza wojennego we Wrocławiu, ul. Grabi-
szyńska, z 1979 r.
 19 Z. Antkowiak, Krzyże synów Italii, op. cit., s. 303; DUW, Tecz. włosk. cm. 
wojen. Element ten widoczny jest jeszcze na fotografiach cmentarza włoskiego z po-
czątku lat 50. XX w.
 20 Z. Antkowiak, Krzyże synów Italii, op. cit., s. 303.
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żywotników rosnące wzdłuż alei głównej oraz na jej obrzeżach, a tak-
że szpalery świerków, wyznaczające granicę kwatery żołnierskiej21. 
Obecnie przy wejściu na cmentarz ustawiono dwie marmurowe tablice 
z napisami w języku polskim i włoskim: WŁOSKA KWATERA WOJ-
SKOWA 1915–1918 oraz SEZIONE DEL CIMITERO MILITARE ITA-
LIANO GUERRA 1915–191822. 

Otwarcie włoskiej  nekropolii odbyło się 2 XI 1928 r. z udziałem 
włoskiego konsula we Wrocławiu Armanda Odeniga i miejscowej lud-
ności włoskiej23. Ze strony niemieckiej (niedawnego wroga) zaproszono 
jedynie władze miejskie Wrocławia, pomijając innych jej przedstawi-
cieli. Wydaje się, że niechęć wobec Niemców podyktowana była żywą 
pamięcią o nie tak jeszcze odległych wydarzeniach z pierwszej wojny 
światowej. Przebieg tej uroczystości przybliżyła swoim czytelnikom ga-
zeta codzienna „Breslauer Zeitung”. Na początku wystąpił konsul Ode-
nigo, który nawiązał do okoliczności formowania grobów żołnierskich 
na Grabiszynie24. Mówił on m.in. o trudnym losie włoskich żołnierzy, 
którzy po tym, jak stanęli dzielnie do walki, trafili do niewoli niemiec-
kiej. Wielu z nich później zmarło, ciała zaś pochowano w rozproszeniu 
na różnych cmentarzach z dala od ojczyzny. Szczątki jeńców mogły być 
w pełni uhonorowane dopiero po latach, kiedy staraniem rządu włoskie-
go zostały odszukane i pochowane z szacunkiem w odrębnych grobach 
na wrocławskim Cmentarzu Grabiszyńskim. Druga część uroczystości, 
podczas której zostały poświęcone mogiły żołnierskie, miała charakter 
religijny. Zorganizowana została przez parafię św. Elżbiety z udziałem 
kardynała Adolfa Bertrama25. Ceremonię zakończyło złożenie przez 
zgromadzonych licznych wieńców. Tamtejsza kolonia włoska ofiaro-

 21 Ibidem, s. 302. 
 22 G. Trzaskowska, op. cit., s. 233; AMKZ, 2122/91, b. p., Ewidencja włoskiego 
cmentarza wojennego…
 23 G. Trzaskowska, op. cit., s. 302–303; Z. Antkowiak, Pomniki Wrocławia, 
op. cit., s. 66. 
 24 Einweihung des italienischen Kriegen Friedhofs, „Breslauer Zeitung”, 2 XI 
1928. 
 25 Ibidem.
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wała wieniec z kwiatów w narodowych zielono-biało-czerwonych bar-
wach, zaś Magistrat miasta Wrocławia w kolorach biało-czerwonych26.

Cmentarz Żołnierzy Włoskich z grobami jenieckimi z okresu pierw-
szej wojny światowej dotrwał w niezmienionej postaci do 1943 r., kiedy 
w bocznej alei tej nekropolii pojawiły się nowe włoskie groby – ofiar 
drugiej wojny światowej. 

W 1943 r. po wystąpieniu Włoch z sojuszu z nazistowskimi Niem-
cami żołnierze włoscy, którzy nie wyrazili zgody na walkę w jednost-
kach niemieckich na froncie wschodnim, zostali internowani. Podobnie 
jak w okresie pierwszej wojny światowej uwięziono ich w obozach je-
nieckich, w obozach pracy, a nawet w obozach koncentracyjnych (ogó-
łem do niewoli niemieckiej dostało się około 570–600 tys. żołnierzy). 
Od jesieni 1943 r. władze niemieckie rozpoczęły deportację włoskich 
jeńców wojennych na tereny wschodnich Niemiec, w tym również do 
Wrocławia. Dla wielu z nich tragiczna w skutkach okazała się mroź-
na zima 1943/1944 r. Więźniowie włoscy umierali masowo z powodu 
chłodu, chorób (czerwonki i tyfusu), głodu, ale także złego traktowania, 
tortur itp.27

We Wrocławiu pierwsze zgony jeńców włoskich zarejestrowano 
w grudniu 1943 r. Zmarłych grzebano na włoskim cmentarzu wojennym 
przy ul. Grabiszyńskiej. W okresie od grudnia 1943 r. do sierpnia 1944 r. 
na polu nr 13 bocznej kwatery tej nekropolii pochowano dwudziestu 
jeńców wojennych28. W zasobach archiwalnych nie odnaleziono szer-

 26 Barwy biało-czerwone były symbolem Wrocławia do 1938 r. Obecnie są to 
kolory czerwony i żółty.
 27 G. Trzaskowska, op. cit., s. 85–86; B. Affek-Bujalska, Groby i cmentarze 
żołnierzy włoskich w Polsce, Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
„Przeszłość i Pamięć” 2001, nr 1/2, s. 91–92; Zob. J. Wilczur, Niewola i ekstermi-
nacja jeńców wojennych – Włochów w obozach jenieckich wrzesień 1943–maj 1945, 
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1969; J. Wilczur, Armira 
nie wróci do Italii, Książka i Wiedza, Warszawa 1962.
 28 DUW, Wydz. Roz. Reg., Tecz. włosk. cm. wojen., Ewidencja wojennego 
cmentarza żołnierzy włoskich we Wrocławiu, b. d., s. 1–62; Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu [dalej: APWr.], Urząd Wojewódzki Wrocławski [UWW], XIII Wydział 
Odbudowy [dalej: Wydz. Odb.], XIII/ 145, Spis pogrzebanych żołnierzy armii wło-
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szych informacji na ich temat, mimo że znane są ich dane osobowe29. 
Byli to: 

Rodealli Giuseppe  ur. 1920 r.   zm. 01.12.1943 r.
Termini Francesco  ur. 1917 r.   zm. 29.12.1943 r.
Chechi Gierdano  ur. 01.01.1920 r.  zm. 09.01.1944 r.
Ceccotto Francesco  ur. 29.09.1916 r. zm. 12.01.1944 r.
Sarsi-Madiui Francesco ur. 28.04.1909 r. zm. 15.01.1944 r.
Rabero Flico  ur.  . zm. 07.02.1944 r.
Campaniai Radento  ur.  .  zm. 13.02.1944 r. 
Roscarelli Ogo  ur. 14.12.1920 r. zm. 17.02.1944 r. 
Julini Rizziero  ur.  . zm. 10.02.1944 r.
Vallori Vlvio  ur.  . zm. 26.01.1944 r. 
Milaso Giuseppe  ur. 07.09.1920 r. zm. 18.01.1944 r.
Soragana Ernesto  ur. 1911 r.  zm. 16.01.1944 r. 
Elena Dominica  ur. 21.08.1898 r. zm. 15.05.1944 r. 
Agestlin Relmuth  ur. 25.03.1909 r.  zm. 30.01.1944 r.
Banete Valentino  ur. 25.07.1922 r.  zm. 07.03.1944 r. 
Crascienzi Giuseppe  ur. 14.10.1910 r. zm. 19.04.1944 r.
Pascale Giuseppe  ur. 28.08.1917 r. zm. 15.03.1944 r.
Chierici Ferraccio  ur. 12.09.1922 r. zm. 21.07.1944 r. 
Bondavalli Luigi  ur. 24.01.1916 r.  zm. 08.08.1944 r.
Antico Tommaro  ur. . zm. 06.08.1944 r. 

Kolejne włoskie groby wojenne na terenie Wrocławia powstały 
w okresie oblężenia miasta przez armię radziecką na początku 1945 r. 
Na skutek bezpośrednich działań wojennych, prowadzonych na obsza-
rze miejskiej zabudowy z użyciem artylerii i lotnictwa, we Wrocławiu 
zmarło lub poległo 28 Włochów30. Ich status nie jest dokładnie znany. 
Wśród nich byli żołnierze, jak również ludność cywilna, prawdopo-
dobnie robotnicy przymusowi, przeważnie mężczyźni w wieku 22–47 

skiej poległych w I wojnie światowej, b. d., s. 33; APWr., UWW, Wydz. Odb., XIII/ 
145, Opis cmentarza wojennego włoskiego „Grabiszyn”, [1947 r.], s. 7. 
 29 APWr., UWW, Wydz. Odb., XIII/145, Opis cmentarza..., s. 7; DUW, Wydz. 
Roz. Reg., Tecz. włosk. cm. wojen., Ewidencja wojennego cmentarza…; DUW, 
Cmentarz włoski, kwatera boczna, Grabiszyn, szkic, skala 1:100, b. d.
 30 APWr., Wydz. Odb., XIII/153, XIII/157; APWr., Zarząd Miejski we Wrocła-
wiu [dalej: ZM], 883, s. 30. Spisy ofiar narodowości włoskiej z okresu Festung Bre-
slau zawierają częściowo rozbieżne dane. 
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lat. Znane są nazwiska sześciu żołnierzy włoskich, których pochowano 
w dniu 4 IV 1945 r. w centrum miasta, na pl. Staszica. Był to największy 
prowizoryczny cmentarz wojenny z czasów Festung Breslau, założony 
już pod koniec lutego 1945 r.31 W miejscu tym pochowani zostali: Ri-
dolfino Mariano, Colo Ottowino, Gualazz Livio, Vignetti Antonio, Sin-
no Luigi, Turazza Gino. Ogółem na pl. Staszica w okresie od 5 III do 
6 IV 1945 r. odbyły się pochówki 13 Włochów. Ponadto w okresie oblę-
żenia Wrocławia szczątki zmarłych Włochów spoczęły jeszcze w kilku 
innych, głównie prowizorycznych miejscach pochowania. Zestawiono 
je w tabeli 132:

Tabela 1. Miejsca pochowania włoskich ofiar Festung Breslau w 1945 r. 

  Miejsce pochówku    Liczba ofiar 

Cm. NMP na Piasku (ul. Nowowiejska i ul. B. Prusa)    2
Cm. Grabiszyński (komunalny)      1
CW obóz Burgweide (Sołtysowice)    4
CW kościół św. Maurycego     2
CW kościół św. Michała       2
CW park Szczytnicki       2
CW pl. Staszica  13
MW ul. Hauke-Bosaka 25       2 
Razem: 28 ofiar 
Źródło:  Tabelę opracowano na podstawie akt APWr., UWW, Wydz. Odb. i ZM, zestawienie własne. 

W 1945 r., wkrótce po zakończeniu działań wojennych drugiej 
wojny światowej, władze polskiego Wrocławia podjęły decyzję o prze-
niesieniu wszystkich prowizorycznych mogił wojennych powstałych 
w okresie oblężenia miasta na stałe cmentarze. Ogół tych prac (tj. ekshu-
macje i wtórne pochówki na cmentarzach) finansowały władze polskie 

 31 Cmentarze prowizoryczne, na których grzebano cywilne i wojskowe ofiary 
działań wojennych, zakładano w przypadkowych miejscach, niepełniących wcześniej 
funkcji cmentarnych, np. placach miejskich, parkach, ogrodach, placach przykościel-
nych itp., zob. G. Trzaskowska, op. cit., s. 312.
 32 W tabeli przyjęto skróty: Cm. – cmentarz, CW – cmentarz wojenny, MW – mo-
giła wojenna. 
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ze środków Ministerstwa Odbudowy, powierzając ich wykonanie Za-
rządowi miasta Wrocławia33. Pierwszą akcję ekshumacyjną, ze względu 
na duże zagrożenie sanitarne miasta, zarządzono już na wiosnę 1946 r. 
Rozpoczęto ją od grobów wojennych przy pl. Staszica. Ekshumowane 
szczątki przenoszono na stałe cmentarze zależnie od narodowości ofiar. 
Ciała zmarłych Włochów grzebano na Grabiszynie na terenie nekropolii 
z okresu pierwszej wojny światowej. Mogiły ulokowano na kwaterze 
bocznej tego cmentarza na polu nr 13, obok mogił jeńców wojennych 
z lat 1943–194434. Prace ekshumacyjne w odniesieniu do Włochów 
zakończono w 1950 r. W ich wyniku na włoski cmentarz wojenny na 
Grabiszynie przeniesiono 27 ciał osób narodowości włoskiej. Ustalono 
tożsamość 24 z nich, natomiast 3 pochowano jako nieznane, tj. ziden-
tyfikowano nazwiska 90% ofiar. Jedną mogiłę włoską na terenie Cmen-
tarza Komunalnego na Grabiszynie pozostawiono w pierwotnym miej-
scu pochowania zmarłego. Należy podkreślić, że był to wysoki odsetek 
identyfikacji zwłok, bowiem w okresie oblężenia miasta wiele ofiar 
chowano jako nieznane. W trudnych warunkach wojennych w oblężo-
nym Wrocławiu procesowi identyfikacji ciał nie sprzyjały m.in. masowe 
i przypadkowe zgony ludzi, niedostateczna liczba wyspecjalizowanych 
służb do grzebania zwłok ofiar, pośpiech towarzyszący grzebaniu ciał, 
brak miejsca na cmentarzach itp. Mimo zidentyfikowania nazwisk więk-
szości włoskich ofiar Festung Breslau ich groby na Cmentarzu Grabi-
szyńskim nie zostały przez urzędników miejskich dokładnie oznaczone. 
Również nie umieszczono ich danych osobowych w spisach pochowa-
nych. Dlatego w imiennej ewidencji włoskiego cmentarza wojennego 
pochodzącej z lat 50. XX w. zapisano, że 41 mogił ziemnych położo-

 33 W Polsce omawiane kwestie szczegółowo regulowało prawo humanitarne – 
międzynarodowe konwencje genewskie oraz ustawodawstwo polskie. Zgodnie z tymi 
przepisami władze polskie zobowiązywały się do ochrony grobów wojennych poło-
żonych w Polsce bez względu na narodowość pochowanych, tj. do ich zachowania, 
zewidencjonowania, pielęgnowania oraz przekazywania informacji o miejscu ich po-
łożenia zainteresowanym stronom, zwłaszcza rodzinom ofiar, zob. G. Trzaskowska, 
op. cit.
 34 APWr. ZM, 883, Imienny spis wojennych grobów włoskich we Wrocławiu,  
b. d., s. 29–30.
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nych w bocznej kwaterze nie posiadało żadnych oznaczeń, stwierdza-
jac: „[...]na mogiłach znajdujących się w kwaterze bocznej nie ma płyt 
kamiennych ani też napisów imiennych”35. To wszystko doprowadziło 
z czasem do wielu nieprawidłowości w ewidencji ofiar tej nekropolii. 
Wspomniany oficjalny spis grobów z początków lat 50. XX w. (jedyny 
zachowany) informuje o pochówkach 1017 jeńców wojennych z okresu 
pierwszej wojny światowej oraz 20 z okresu drugiej wojny światowej36. 
Brak tam jakichkolwiek wzmianek o pochówkach ofiar oblężenia Wro-
cławia z 1945 r. i z tego względu informacje o grobach wojennych tej 
kategorii ofiar włoskich w tym miejscu były długo nieznane badaczom 
tego cmentarza. Sprawę tę naświetliły dopiero badania Trzaskowskiej 
podjęte na początku XXI w. Wynika z nich, że w latach 1927–1957 
na Grabiszynie pochowano ogółem 1064 osoby (ofiary drugiej wojny 
światowej częściowo w mogiłach zbiorowych), w tym 1017 włoskich 
jeńców wojennych z okresu pierwszej wojny światowej, 20 jeńców wo-
jennych z okresu drugiej wojny światowej oraz 27 ofiar oblężenia Wro-
cławia w 1945 r.37

Należy jednak podkreślić, że rząd włoski już w drugiej połowie lat 
40. XX w. podjął dyplomatyczne starania w celu zewidencjonowania 
i objęcia ochroną miejsca pochowania Włochów w Polsce. Wszystkie 
te propozycje natrafiały jednak na zdecydowany sprzeciw władz pol-
skich, które – łamiąc międzynarodowe zasady humanitarne – nie zga-
dzały się na działalność włoskiej misji humanitarnej na terenie Polski. 
Jak stwierdziła Barbara Affek-Bujalska, w Polsce aż do 1956 r. nie było 
odpowiedniego klimatu do polsko-włoskiej współpracy w sprawie gro-

 35 DUW, Wydz. Roz. Reg., Tecz. włosk. cm. wojen., Ewidencja wojennego 
cmentarza… Cyt. za: G. Trzaskowska, op. cit., s. 234. 
 36 Ibidem; dane o włoskich ofiarach Festung Breslau (przeniesionych w latach 
1947–1950 na Grabiszyn) odnotowano jedynie w aktach Wydziału Odbudowy Urzędu 
Wojewódzkiego Wrocławskiego oraz w aktach Zarządu Miejskiego we Wrocławiu. 
Są to spisy osób narodowości włoskiej pochowanych na terenie Wrocławia w 1945 r. 
i imienne listy ekshumowanych z końca lat 40. XX w., APWr., Wydz. Odb., XIII/153, 
XIII/157, ZM, 883.
 37 Zob. G. Trzaskowska, op. cit., s. 235–236. 
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bów wojennych38. Dopiero po przełomowych wydarzeniach „polskiego 
października” władze komunistyczne zgodziły się na działalność wło-
skiej misji humanitarnej, która zamierzała przeprowadzić poszukiwa-
nia i ekshumacje włoskich mogił wojennych w Polsce. W wyniku tych 
decyzji rząd włoski w 1957 r. przystąpił do ogólnopolskiej akcji eks-
humacyjnej, w tym również we Wrocławiu39. Z zachowanych źródeł wy-
nika, iż czynności takie we Wrocławiu przeprowadzono na terenie wło-
skiego cmentarza wojennego i komunalnego na Grabiszynie w dniach 
25–26 X 1957 r. Po rozkopaniu 26 mogił pojedynczych żołnierzy oraz 
dwóch zbiorowych wydobyto szczątki 30 osób. Ich tożsamość została 
komisyjnie ustalona, zaś nazwiska żołnierzy potwierdzono w protokole 
z przeprowadzonych prac. Dokument ten przesłano następnie do Biura 
Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie40. 
Obecnie jest to jedyne źródło potwierdzające fakt wrocławskich ekshu-
macji włoskich ofiar drugiej wojny światowej, wykonanych w paździer-
niku 1957 r. Z omawianego protokołu wynika, że decyzją włoskiej misji 
wojskowej szczątki 20 jeńców wojennych zmarłych w latach 1943– 
–1944 oraz 10 ofiar Festung Breslau z 1945 r., tj. siedmiu, dla któ-
rych pierwotnym miejscem pochowania był pl. Staszica, dwóch – park 
Szczytnicki oraz jednej – Grabiszyński Cmentarz Komunalny, zosta-
ły przewiezione do Warszawy i pochowane na wojennym cmentarzu 
włoskim w Warszawie-Bielanach41. Można też sądzić, że w tym cza-
sie zabrano z Wrocławia również ciała pozostałych ofiar drugiej wojny 
światowej, gdyż w omawianej nekropolii współcześnie nie ma po nich 
żadnego śladu42. Jednak fakt tych ekshumacji nie został potwierdzony 

 38 G. Trzaskowska, op. cit., s. 87. 
 39 Ibidem, s. 235.
 40 Ibidem; Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w War-
szawie [dalej: BIiP PCK], Lista Strat nr 59228, Protokół z ekshumacji zwłok żołnierzy 
włoskich na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu z 25–26 X 1957 r.
 41 BIiP PCK, Lista Strat nr 59228, Protokół z ekshumacji...
 42 Po 1957 r. wśród wrocławian nadal utrzymywało się przekonanie o obecności 
mogił z okresu drugiej wojny światowej na włoskim cmentarzu wojennym na Gra-
biszynie mimo braku ich oznaczeń w tym miejscu. Por. Encyklopedia Wrocławia, 
op. cit., s. 116; w 2000 r. na łamach „Gazety Wyborczej” pisano: „Włosi dostali się do 
niewoli po bitwie pod Caporetto. Blisko tysiąc z nich rok później nie żyło. Dwudziestu 
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w żadnych polskich dokumentach. Być może szczątki te zostały prze-
wiezione do Włoch na podstawie odrębnego dokumentu. Kwestia ta 
wymaga z pewnością dalszych badań, a przede wszystkim dotarcia do 
nowych źródeł, których należałoby poszukiwać we włoskich archiwach.  

Włoska nekropolia wojenna we Wrocławiu jest jedynym zachowa-
nym w Polsce włoskim cmentarzem z okresu pierwszej wojny świato-
wej. Współcześnie na cmentarzu jest zachowany w pełni dawny układ 
architektoniczny z okresu jego formowania w latach 20. XX w. Miejsce 
to zasługuje na trwałe upamiętnienie pochowanych tam ofiar wojny. 

From the italian land to Poland. 
the italian military Cemetery oF world war i  
in wroCław

Summary

The article deals with a little-known subject of the Italian Military Cemetery in Wrocław 
with the graves of soldiers from World War I. It is the only preserved Italian necropolis 
from that period in Poland. It was established in the 1920s in the District of Grabiszyn 
at the Italian Government’s suggestion. The cemetery includes the collective graves of 
Italian POWs who had died in German captivity in 1917–1919. The opening ceremony 
of this necropolis, together with its consecration, took place on November 2nd, 1928. 
The soldiers’ graves are situated in four sections located around a central point. They 
are also commemorated in the form of an obelisk. Between 1943 and 1945 another 48 
victims of World War II were buried, among them some Italian POWs and a number 
of civilians. In 1957 their remains were exhumed and transferred to the Italian Military 
Cemetery in Warsaw. The only graves which remain in Wrocław were the graves of the 
World War I soldiers, among others of those who fought at Caporetto, the battle which 
started their prisoners’ way, finally ending in Polish Wroclaw. 

Keywords: Italian prisoners of war, First World War, war cemetery, exhumation, 
Lower Silesia

innych to ofiary II wojny”, Po wielkiej wojnie, „Gazeta Wyborcza”, 6 XI 2000. Cyt. za: 
G. Trzaskowska, op. cit., s. 236.


