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Ostatnie pożegnanie weterana spod Monte
Cassino. W Krakowie pochowano płk. prof.
Wojciecha Narębskiego
11 lutego 2023 r. w Krakowie odbyły się uroczystości
pogrzebowe płk. prof. Wojciecha Narębskiego, żołnierza 2.
Korpusu Polskiego, uczestnika bitew o Monte Cassino, Ankonę i
Bolonię, jednego z opiekunów niedźwiedzia Wojtka.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Przed mszą żałobną w kolegiacie św. Anny, której przewodniczył metropolita krakowski
abp. Marek Jędraszewski, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik przekazał na
ręce rodziny Zmarłego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, nadany
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pośmiertnie przez Andrzeja Dudę. Prof. Narębski został także pośmiertnie awansowany na
pułkownika. Dokumenty przekazał rodzinie Jerzy Kudlicki, szef gabinetu politycznego
ministra obrony narodowej.

Po nabożeństwie nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na
cmentarzu w Grębałowie. W uroczystościach uczestniczył dyrektor Oddziału IPN w
Krakowie dr hab. Filip Musiał, który reprezentował prezesa Instytutu dr. Karola
Nawrockiego. Zmarły 27 stycznia, w wieku blisko 98 lat, prof. Narębski był posiadaczem
przyznanego przez IPN tytułu Świadek Historii (2016). Na uroczystościach żałobnych
obecna była m.in. Anna Maria Anders, ambasador RP we Włoszech, córka gen. Władysława
Andersa.

Wojciech Narębski urodził się w 1925 r. we Włocławku. Od 1928 r. mieszkał w Wilnie. W
1939 r. rozpoczął działalność w konspiracji antysowieckiej. Aresztowany w 1941 r., z
sowieckiego więzienia zwolniony po układzie Sikorski – Majski, zdołał dotrzeć do tworzonej
Armii Polskiej gen. Andersa. Jako kapral podchorąży służył w 22. Kompanii Transportowej.

Prof. Narębski zawsze podkreślał, że nie walczył w bitwie pod Monte Cassino, lecz jako 19-
latek był jej uczestnikiem. Pod niemieckim ostrzałem transportował ciężarówkami skrzynie
z pociskami artyleryjskimi dla polskich żołnierzy.

Po wojnie wrócił do kraju, a w 1953 r. przyjechał do Krakowa. Po latach został profesorem
geologii. Prowadził m.in. badania na Spitsbergenie. O walkach 2. Korpusu i misiu Wojtku
opowiadał na wielu spotkaniach w kraju i za granicą. W 2016 r. otrzymał przyznawany
przez IPN tytuł Świadka Historii.
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