
  
Szanowny Panie Ministrze, 
  
wobec ponawianych próśb Profesora Wojciecha Narębskiego o wiadomość w sprawie 
daty odsłonięcia pomnika w Cassino, pozwolę sobie podzielić się kilkoma istotnymi 
uwagami.  
Oczywiście, wszystkim nam wielce zależy na obecności Pana Profesora podczas 
tegorocznych uroczystości 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, jednak z wielką 
ostrożnością winni jesteśmy potraktować działania prezesa Stowarzyszenia Le Nuove 
Contrade, p. Antonio Capaldi oraz radnego władz Cassino, p. Edoardo Grossi, którzy 
bez wymaganych konsultacji historycznych pozwolili sobie na dość dowolną 
interpretację faktów i związaną z tym zastanawiającą "twórczość". Nie chodzi tutaj o 
istne podobieństwo zwierzaka do jego kuzyna w odmianie polarnej, ale głównie o treść 
inskrypcji, która ma zaistnieć w formie stałej przy pomniku. Obecnie jest ona 
umieszczona prowizorycznie, jednak według dzisiejszej deklaracji p. Capaldi złożonej 
w rozmowie telefonicznej z p. Danutą Wojtaszczyk została już wykonana tabliczka do 
stałego zamontowania pod pomnikiem misia Wojtka. Pan Capaldi, nie jest przy tym 
skłonny podać dosłownej treści inskrypcji, natomiast twierdzi, że może ona być w 
przyszłości zmieniona. Warto zadać pytanie, czy osoby podejmujące się wzniesienia 
pomnika wystąpiły uprzednio o stosowne pozwolenia i konsultowały merytorycznie 
treść przekazu jaki ma symbolizować ten pomnik. 
Pozwolę sobie przy tym przytoczyć dosłowną treść obecnie prezentowanego napisu:  
" W Pamięci Niedźwiedzia Żołnierza, który walczył w Cassino, obok 2 Korpusu Wojska 
Polskiego, dla twojej i naszej wolności". 
Treść ta ogólnie nie wymaga specjalnego komentarza,gdyż jest kompletnie 
nieodpowiednia. Warto jednak, aby twórcy zwrócili uwagę na pewne fakty, tj. że miś 
oczywiście nie mógł "walczyć" w Cassino, gdyż przebywał z żołnierzami 22. Kompanii 
Zaopatrywania Artylerii stacjonującej w gaju oliwnym pomiędzy Venafro a Pozzilli.  
Wobec tych fantazji, stosownym byłoby znalezienie delikatnego rozwiązania i 
zapobiegnięcie ewentualnej przykrości dla Profesora Wojciecha Narębskiego oraz 
uniknięcie swoistej kompromitacji wobec planowanego włączenia odsłonięcia pomnika 
w Cassino do programu tegorocznych uroczystości. 
  
Z wyrazami szacunku i poważania, 
Krzysztof Piotrowski 
  
do wiadomości: 
  
Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, Pani Agata Ibek - Wojtasik 
Pułkownik Zbigniew Krzywosz 
 


