Obecnie mieszkający w Krakowie Profesor Wojciech Narębski to bardzo serdeczny, skromny i
otwarty na kontakty z młodymi ludźmi – starszy pan. Dzięki pozazawodowym zainteresowaniom i
ogromnej życzliwości Pana Profesora w wielu miejscach Europy można poznawać trudną historię
wojenną, ale przede wszystkich budować porozumienie międzypokoleniowe.
W czasie wojny Wojciech Narębski – jako bardzo młody człowiek - był
żołnierzem 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, brał udział w
kampanii włoskiej, w tym w zdobywaniu Monte Cassino. Wiemy, że
dowoził amunicję i żywność dla walczących żołnierzy w okresie
decydującym dla rozstrzygnięcia wojny z Niemcami. Z tego czasu
podziwiać warto przyjaźń nie tylko między żołnierzami, ale szczególną
więź z niedźwiedziem - kapralem Wojtkiem.

W wojsku „mały Wojtek”, czyli obecny Profesor, uzupełniał edukację, a dzięki własnej determinacji
i wytycznym gen. Andersa ukończył szkołę i zdał maturę. Po zakończeniu wojny studiował chemię
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie były lata pracy naukowej w zakresie
geochemii na Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1956
roku pracował w Muzeum Ziemi PAN w Krakowie. W 1973 roku otrzymał kolejny tytuł naukowy tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1986 roku profesora zwyczajnego nauk o Ziemi.
Obecnie Profesor działa aktywnie w kilku towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach. Chętnie
uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Mimo zaawansowanego wieku charakteryzuje go
wielka życzliwość i pogoda ducha.
Przypomnijmy: w Żaganiu 8 czerwca 2013 r., odsłaniając pierwszy w Polsce pomnik misia Wojtka,
prof. Narębski mówił: „Był dla nas przemiłym i wiernym towarzyszem broni. Ja byłem nazywany
małym Wojtkiem, on dużym". Uczestniczył Profesor w odsłonięciu kolejnego pomnika w Krakowie.
W 70. rocznicę zdobycia klasztoru na Monte Cassino,18 maja 2014r. w Parku Jordana miś Wojtek
wita najmłodszych, łapą wskazując, by zobaczyć w parku pomnik gen. Władysława Andersa.
Najmłodsi w Szkocji interesują się „polskim kapralem Wojtkiem”. Wraz z dorosłymi zgotowali
piękną uroczystość 15 maja 2015 r. w Edynburgu. Odsłonięto tam wzruszający pomnik polskiego
żołnierza i niedźwiedzia. Wtedy profesor powiedział: „Wojtek ważył 250 kg i miał 180 cm wzrostu,
ale koledzy z wojska wcale się go nie bali."
W Edynburgu Wojtek pozostał w zoo do końca swych dni, czyli do 1963r.
I jeszcze jedno wydarzenie, w którym Pan Pułkownik, uczestniczył:15 maja 2019 r. we Włoszech, w
miejscowości Cassino osłonięto marmurowy pomnik niedźwiedzia z napisem: „Pamięci Wojtka,
przyjaciela żołnierzy w Korpusie gen. Wł. Andersa. Ocalić od zapomnienia". W Cassino Profesor
odczytał także „Apel do młodych”.
Napisał wstęp do książki Łukasza Wierzbickiego zatytułowanej Dziadek i niedźwiadek. Historia
prawdziwa, opisującej losy niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa. Tę książkę zna jako lekturę wielu
uczniów, także szkół polonijnych.
Jako wybitny gość Eskadrylli Niepodległej Rzeczypospolitej – cyklicznego wydarzenia
organizowanego w Krakowie w Muzeum Lotnictwa Polskiego - zainspirował dzieci i młodzież do
przygotowania i wydania płyty z pieśniami i piosenkami patriotycznymi. Dzięki temu odżyły teksty
sprzed wielu lat.
Uśmiech i cenna nauka o przyjaźni, szacunku dla każdej żyjącej Istoty są to cechy charakterystyczne
dla biografii Profesora.
Tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu będzie dla Profesora Narębskiego dowodem uhonorowania
wybitnej działalności służącej ludziom młodym i dzieciom.
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