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„Pomnik niedŸwiedzia Wojtka”,

czyli o polskich projektach upamiêtnienia udzia³u

zwierz¹t w II wojnie œwiatowej1

„Przytupuj¹ do taktu niedŸwiedzie […]
Wstydzê siê bardzo, ja, cz³owiek”.

Wis³awa Szymborska,
Zwierzêta cyrkowe, w: idem, Dlatego ¿yjemy, 1952.

Streszczenie: Pomnik nie jest imitacj¹ czy reprezentacj¹ przesz³oœci, lecz konstruk-
tem kulturowym. Dobór tematu i sposób jego przedstawienia w rzeŸbie pomnikowej,
s¹ œwiadectwem tego, co dana grupa uzna³a za wa¿ne i godne upamiêtnienia. I choæ
traktuje o tym, co minione, to przede wszystkim dotyczy rzeczywistoœci w której zos-
ta³ stworzony. Jest odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie. Powsta³e w Polsce w latach
2013–2014 pomniki niedŸwiedzia Wojtka, przyczyni³y siê do utrwalenia i rozpo-
wszechnienia wyobra¿eñ o zwierzêciu-bohaterze spod Monte Cassino. Eksponuj¹c
w¹tki patriotyczne i symbole narodowe, losy niedŸwiedzia powi¹zano z histori¹ Polski
w okresie i po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej. Dba³oœæ o klarowny i jedno-
znaczny przekaz, którego treœci¹ by³a nietypowa relacja miêdzy Wojtkiem i ¿o³nierza-
mi Armii Andersa, spowodowa³a pominiêcie kwestii przedmiotowego traktowania
zwierzêcia. Tym samym nie wykorzystano szans na sproblematyzowanie losów niedŸ-
wiedzia w niewoli cz³owieka.

S³owa kluczowe: niedŸwiedŸ Wojtek, pomniki zwierz¹t, zwierzê–bohater, 2 Korpus
Polski (Armia Andersa), bitwa o Monte Cassino

Rok 2015 to czas siedemdziesi¹tej rocznicy zakoñczenia II wojny œwia-
towej. Zwi¹zane z tym nagromadzenie obrzêdów komemoracyjnych

– publicznych rytua³ów pamiêci, stwarza okazjê do refleksji nad „miejsca-
mi pamiêci” (fr. les lieux de mémoire), czyli nad historycznymi fenomenami,
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1 Niniejszy artyku³ ukaza³ siê pierwotnie w angielskiej wersji jêzykowej w „Prze-
gl¹dzie Politologicznym” 2015, nr 3, s. 139–152.



materialnymi i niematerialnymi, realnie istniej¹cymi i wyimaginowany-
mi, s³u¿¹cymi do „wykrystalizowania siê dziedzictwa narodowego” (Nora,
1995, s. 83). Stanowi¹ one medium „pamiêci zbiorowej”, rozumianej jako
zbiór wyobra¿eñ cz³onków danej grupy na temat przesz³oœci (Halbwachs,
1950). Ka¿de odniesienie siê do tego, co minione, niemaj¹ce znamion
profesjonalnej historii i osadzone w kontekœcie danej grupy, wpisuje siê
w kategoriê „pamiêci zbiorowej” (por. Szacka, 2006, s. 32 i n.). Abstra-
huj¹c od krytyki tego pojêcia i w przekonaniu o jego u¿ytecznoœci, nale¿y
stwierdziæ, ¿e jest ono bliskie „pamiêci kulturowej” (termin za: Assmann,
2008) i stanowi nastêpstwo rozumienia kultury, w duchu Jurija £otmana
i Borisa Uspienskiego, jako „nieodziedziczonej pamiêci zbiorowoœci”
(Assmann, 2013, s. 11).

„Pamiêæ zbiorowa” i „pamiêæ kulturowa”, traktowane synonimicznie,
to kategorie ró¿ne od pamiêci jednostkowej/indywidualnej, bêd¹cej w ob-
szarze zainteresowañ psychologii. „Pamiêæ zbiorowa” jest „wytwarzana”
(Assmann, 2013, s. 10) i s³u¿y konstruowaniu to¿samoœci zbiorowej.
Francuz ¿yj¹cy w XXI wieku nie przypomni sobie rewolucji francuskiej,
bo jej nie prze¿y³, ale nie id¹c do pracy 14 lipca, w dniu œwiêta narodowe-
go, ustanowionego dla upamiêtnienia zdobycia Bastylii i uczestnicz¹c
tego dnia w uroczystoœciach na Polach Elizejskich, doœwiadczy wspólno-
ty pamiêci z innymi zgromadzonymi. Fakt historyczny wraz z jego warto-
œciowaniem, czego przyk³adem jest zapis du¿ymi literami La Révolution
Française, dodatkowo opatrzony przymiotnikiem La Grande, jest przed-
miotem „polityki pamiêci” (termin za: Nijakowski, 2008)2, polegaj¹cej na
instrumentalnym wykorzystywaniu wydarzeñ minionych do konstruowa-
nia dominuj¹cej narracji o przesz³oœci przez w³adzê na poziomie central-
nym lub lokalnym.

Obok hucznie obchodzonych œwi¹t narodowych, istotnym elementem
„polityki pamiêci” jest od wieków zlecanie, projektowanie i ods³anianie
pomników.

Monument, s³owo obecne w wielu jêzykach europejskich, wywodzi
siê od ³aciñskiego rzeczownika monumentum, ten zaœ od czasownika mo-
nere, czyli „przypominaæ”. W jêzyku polskim s³owo „pomnik” pochodzi
od rzadko wspó³czeœnie u¿ywanego przymiotnika „pomny” (syn. „pa-
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2 Termin traktowany zamiennie z: „polityk¹ historyczn¹”, „polityk¹ wobec prze-
sz³oœci” oraz z „polityk¹ wobec pamiêci/historii”. Na temat ww. terminów m.in.:
Geschichtspolitik, 2013; Traba, 2009; Wolff-Powêska, 2011. Na temat „polityk pa-
miêci”: Rappaport, 1990.



miêtny”). Zarówno „monument”, jak i „pomnik”, w warstwie semantycz-
nej zwi¹zane s¹ z pamiêci¹. Pomnik/monument to zgodnie z definicj¹
s³ownikow¹, „dzie³o rzeŸbiarskie lub architektoniczno-rzeŸbiarskie wznie-
sione dla upamiêtnienia osoby lub zdarzenia historycznego, najczêœciej
w postaci pos¹gu lub grupy rzeŸb, tak¿e kolumny, obelisku, budowli,
sztucznie usypanego wzgórza czy naturalnego g³azu” (S³ownik, 2007,
s. 322–323). Warunki te – w szerokim rozumieniu – spe³niaj¹ przyk³ado-
wo: Pomnik Gattamelaty w Padwie z XV wieku autorstwa Donatella, £uk
Triumfalny na Placu Gen. Charlesa de Gaulle’a w Pary¿u, ale i nagrobki
na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie. Ich podstawow¹ funkcj¹ jest
upamiêtnienie tego, co dana grupa uzna³a za wa¿ne. Pomnik jest „miej-
scem pamiêci”. Jako taki, „ma on charakter aktu illokucyjnego, który kie-
ruje siê do potencjalnego odbiorcy z apelem «nie zapomnij»” (Hamilton,
1990, s. 102, za: Ba³us, 2014, s. 387; szerzej na temat aktów mowy: Aus-
tin, 1962a i 1962b). Równoczeœnie: „There is nothing in this world as invi-
sible as a monument. ... They are not doubt erected to be seen – indeed, to
attract attention. But at the same time they are impregnated with somet-
hing that repeals attention...” (Musil, 1987, s. 61). Uwagi Roberta Musila
s¹ trafne, zw³aszcza gdy chodzi o pomniki z wieków minionych, wpi-
suj¹ce siê w okreœlon¹ konwencjê przedstawieniow¹. Dobry przyk³ad sta-
nowi¹ popularne w staro¿ytnym Rzymie pos¹gi konne, które z czasem
zatraci³y swoj¹ funkcjê mnemotechniczn¹, na rzecz bycia dzie³ami antycz-
nej sztuki figuratywnej, atrakcjami turystycznymi i punktami topograficz-
nymi na mapie miast. Kim jednak by³ Marek Aureliusz, ¿e postawiono mu
pomnik konny na Lateranie, nastêpnie przeniesiony na Plac Kapitoliñski,
a ostatecznie przekazany do muzeum i zast¹piony kopi¹, wie – jak mo¿na
za³o¿yæ – niewielu. Mimo utraty pierwotnej funkcji upamiêtniaj¹cej, pom-
nik Marka Aureliusza (orygina³ i kopia) jest artefaktem, œladem funkcjo-
nowania danej zbiorowoœci. Chwa³a cesarza-filozofa przeminê³a, jego
pomnik nie budzi ju¿ tych samych emocji, co w czasach budowy. Jak na-
pisa³ Blaise Pascal, wraz z up³ywem czasu „nie tylko patrzymy na ... rze-
czy z innych stron, ale tak¿e innymi oczami” (Pascal, 1958, s. 85).

Decyzje o budowie pomników, ich forma artystyczna, sposoby pozys-
kiwania na nie funduszy oraz przebieg postêpowañ konkursowych, mó-
wi¹ wiele o przesz³oœci i teraŸniejszoœci okreœlonej spo³ecznoœci. Ju¿ sam
wybór tematu, któremu poœwiêcony bêdzie pomnik, stanowi kryterium
pozwalaj¹ce stwierdziæ, czy dane wydarzenie historyczne wpisuje siê
w „obowi¹zek pamiêtania”, czy te¿ mo¿e zostaæ pominiête, gdy¿ jest nie-
istotne dla aktualnie tworzonej narracji. St¹d szczególnie interesuj¹ce s¹
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pomniki, których tematyka lub sposób przestawienia odbiegaj¹ od do-
tychczasowej konwencji. Zwykle dotycz¹ one spraw zapomnianych lub
wypartych, których nie zapamiêtano, bo nie by³y wa¿ne lub celowo zapom-
niano, gdy¿ by³y wstydliwe. Te nowe pomniki potwierdzaj¹ hipotezê
A. Assmann, wed³ug której „pamiêæ kulturowa” to dynamiczna i p³ynna
relacja miêdzy tym, co zapomniane, tym, co zapamiêtane, a tym, co aktu-
alnie przywo³ywane (Assmann, 2013, s. 144).

Przyk³adem pojawienia siê nowego tematu w rzeŸbie pomnikowej jest
dostrze¿enie w ostatnich latach udzia³u zwierz¹t w wojnach. Powsta³y
w Londynie w 2004 roku The Animals in War Memorial, stanowi pierwsz¹
inicjatywê tego rodzaju w Europie. Pomnik zlokalizowano w centrum
miasta, na skraju Hyde Parku, a jego ods³oniêcia, w dziewiêædziesi¹t¹
rocznicê rozpoczêcia pierwszej wojny œwiatowej, dokona³a ksiê¿niczka
Anna. Pionierski charakter londyñskiego monumentu, nie oznacza, ¿e
wczeœniej nie stawiano pomników poœwiêconych zwierzêtom w kampa-
niach wojennych, lecz ¿e by³y one ró¿ne pod wzglêdem tematu, lokaliza-
cji i skali przedsiêwziêcia od obiektu z brytyjskiej stolicy. Gdy siê
pojawia³y, zwykle traktowa³y o dzieleniu przez zwierzêta, s³u¿¹ce lu-
dziom, trudów wojny. St¹d najczêstszym tematem rzeŸby pomnikowej
– g³ównie w odniesieniu do I wojny œwiatowej, gdzie powszechnie u¿y-
wano jeszcze koni w artylerii i kawalerii – by³ ¿o³nierz i jego koñ. Los
zwierzêcia nie stanowi³ zatem tematu autonomicznego, lecz mia³ prawo
zaistnieæ jedynie jako uzupe³nienie narracji dominuj¹cej, w której cen-
trum by³ cz³owiek. Rzadziej natomiast pojawia³y siê pomniki przedsta-
wiaj¹ce wy³¹cznie zwierzêta. Stawiano je tym, które wykaza³y siê
– z ludzkiej perspektywy – bohaterstwem i mia³y nadane imiona. Prób¹
przekroczeniem obu konwencji przedstawieniowych sta³ siê The Animals
in War Memorial, opatrzony inskrypcj¹: „This monument is dedicated to
all the animals that served and died alongside British and Allied forces in
wars and campaigns throughout time”. Znamienne, ¿e zosta³ on zadedy-
kowany anonimowym zwierzêtom, ale tylko tym, które znalaz³y siê po
„w³aœciwej stronie”, a wiêc po stronie Brytyjczyków i si³ sprzymierzo-
nych. Nie uwzglêdniono zatem w dedykacji wszystkich zwierzêcych
ofiar, a jedynie wybrane. Mimo nowatorskich aspektów monumentu, wpi-
sa³ siê on tym samym w praktyki konstruuj¹ce pamiêæ zbiorow¹, osadzone
w tradycji wspólnoty narodowej (w omawianym przypadku – Wspólnoty
Narodów – The Commonwealth). Równoczeœnie dostrzec tu mo¿na pew-
n¹ niekonsekwencjê, gdy weŸmie siê pod uwagê drug¹, mniejsz¹ inskryp-
cjê umieszczon¹ na pomniku – „They had no choice”. Mo¿na w tym
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miejscu zadaæ pytanie, dlaczego nie wziêto pod uwagê wszystkich zwie-
rz¹t, które cierpia³y i zginê³y w konfliktach zbrojnych, niezale¿nie od tego
po której stronie frontu siê znalaz³y, je¿eli ¿adne z nich nie mia³o swobody
wyboru.

Tymczasem w Polsce, która od kilku lat prze¿ywa swoisty „boom pa-
miêci” (termin za: Nora, 1989; Berliner, 2005), nie powsta³ ¿aden pomnik
zbli¿ony pod wzglêdem za³o¿eñ formalnych i warstwy semantycznej do
londyñskiego monumentu. Mimo up³ywu ponad dekady od czasu ods³o-
niêcia The Animals in War Memorial, w Polsce nie podjêto tematu cierpie-
nia i œmierci milionów zwierz¹t w obu wojnach œwiatowych. Ods³oniête
do po³owy 2015 roku trzy pomniki poœwiêcone wojennym losom zwie-
rz¹t, zainspirowane natomiast zosta³y tylko jednym tematem – przygoda-
mi niedŸwiedzia Wojtka. Upamiêtnieniu niedŸwiedzia s³u¿¹ wykonane
w latach 2013–2014 pomniki w ¯aganiu, Szymbarku i Krakowie. W So-
pocie natomiast powo³ano Fundacjê Na Rzecz Budowy Pomnika „Misia
Wojtka” i do 12 lipca 2015 roku zebrano prawie po³owê œrodków, koniecz-
nych do realizacji przedsiêwziêcia. Inicjatywy te stanowi¹ kontynuacjê
starszych przedsiêwziêæ tego typu, podejmowanych g³ównie w Szkocji,
gdzie zwierzê trafi³o po II wojnie œwiatowej wraz z polskimi ¿o³nierzami.

Wojtek by³ niedŸwiedziem syryjskim (Ursus arctos syriacus), stano-
wi¹cym mniejszy podgatunek niedŸwiedzia brunatnego, wystêpuj¹cy na
Bliskim Wschodzie i na Zakaukaziu. W 1942 roku na terenie Iranu, jeszcze
jako ma³y, prawdopodobnie kilkumiesiêczny, niedŸwiadek zosta³ sprzedany
przez miejscowego ch³opca Polakom, przemieszczaj¹cym siê do Palestyny,
gdzie formowa³ siê 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. W³adys³awa
Andersa (tzw. Armia Andersa). Dorastaj¹ce wœród ludzi zwierzê, któremu
nadano imiê Wojtek, sta³o siê – zdaniem Aileen Orr – „nie tylko maskotk¹”,
lecz „niezwykle wa¿nym czynnikiem podtrzymuj¹cym wysoki poziom mo-
rale ¿o³nierzy” (Orr, 2012, s. 53). Anegdotyczne opowieœci o zami³owaniu
Wojtka do zapasów z ¿o³nierzami i podró¿y w szoferce ciê¿arówki, o kra-
dzie¿y damskiej bielizny, o wykryciu w ³aŸni arabskiego szpiega, o k¹pie-
lach pod prysznicem i o zdewastowaniu zapasu wiktua³ów, uatrakcyjnia³y
podró¿ niedawno przyby³ych z ZSRR polskich ¿o³nierzy i cywilów. Za po-
czynione szkody niedŸwiedŸ by³ karany, co zwyczajowo sprowadza³o siê
do uwiêzienia go na ³añcuchu przyczepionym do obro¿y na szyi zwierzêcia.
Równoczeœnie ¿o³nierze tuszowali wykroczenia Wojtka przed kadr¹ ofi-
cersk¹ oraz dokarmiali go ze swoich racji ¿ywieniowych.

Warunki, w jakich przetrzymywany by³ niedŸwiedŸ w Iraku, a nastêp-
nie na pustyni Negew, ró¿ni³y siê od jego œrodowiska naturalnego. Z uwa-
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gi na ci¹g³y kontakt z ludŸmi, zmieniaj¹cy siê klimat i sta³y dostêp do
po¿ywienia, niedŸwiedŸ nie zapada³ w sen zimowy. Przystosowany do ¿y-
cia w górach, z powodu grubego futra, w trakcie pobytu w obozach zloka-
lizowanych na pustyni, przegrzewa³ siê i domaga³ ch³odzenia wod¹.
Wed³ug relacji œwiadków, poza k¹pielami, Wojtek przepada³ równie¿ za
alkoholem i papierosami, które otrzymywa³ od ¿o³nierzy.

Mniej wiêcej dwuletni Wojtek, który z Polakami pokona³ trasê z Iranu,
przez Irak i Palestynê do egipskiego portu w Aleksandrii, zosta³ w lutym
1944 roku wsadzony na MS Batory i wys³any na front w³oski3. 2 Korpus
skierowano pod Monte Cassino, gdzie oddzia³y polskie mia³y stanowiæ
g³ówn¹ si³ê „Operacji Honker”, polegaj¹cej na czwartej próbie odbicia
wa¿nego ze wzglêdów strategicznych i bronionego przez Niemców opac-
twa benedyktynów. Rol¹ 22 Kompanii Zaopatrzenia Artylerii (przemia-
nowanej na 22 Kompaniê Transportow¹), której w³asnoœci¹ by³ Wojtek,
by³o dostarczanie amunicji dla jednostek artylerii. Pocz¹tkowo niedŸwiedŸ
mia³ du¿e problemy adaptacyjne spowodowane ha³asem, którego Ÿród³em
by³y bombardowania i ostrza³ artyleryjski. Strach spowodowany niezna-
nym, sprawia³, ¿e niedŸwiedŸ nie opuszcza³ pomieszczenia. Z czasem jed-
nak oswoi³ siê z ha³asem i zdarza³o siê, ¿e obserwowa³ przebieg dzia³añ
z okolicznych drzew. To zachowanie Wojtka da³o pocz¹tek legendzie,
któr¹ wzbogaca³y relacje œwiadków o pomocy niedŸwiedzia w przenosze-
niu skrzyñ z amunicj¹ (jak twierdz¹ niektórzy – i samych pocisków; por.:
Wojtek; Lasocki, 1968) w pobli¿e stanowisk ogniowych. Po niezwykle
krwawej ofensywie, 18 maja 1944 roku Niemcy skapitulowali. Dla upa-
miêtnienia tamtych wydarzeñ, emblematem 22 Kompanii sta³ siê niedŸ-
wiedŸ nios¹cy w ³apach pocisk.

Dla Polaków kampania na Pó³wyspie Apeniñskim zakoñczy³a siê zdo-
byciem Bolonii w kwietniu 1945 roku. Kres II wojny œwiatowej oznacza³
dla ¿o³nierzy demobilizacjê i oczekiwanie na decyzje dotycz¹ce przy-
sz³oœci, które komplikowa³y postanowienia konferencji miêdzynarodo-
wej w Poczdamie i pocz¹tek zimnowojennej rywalizacji miêdzy ZSRR
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„Gen. Anders mianowa³ go kapralem. Nie mia³em pojêcia, ¿e on mia³ w ogóle jakiœ
stopieñ, ¿e sprawy zasz³y, a¿ tak daleko. A wszystko po to, aby oficjalnie wci¹gn¹æ go
na listê personelu 2 Korpusu Polskiego” (Wojtek). Zgodnie z relacj¹ Wojciecha
Narêbskiego, niedŸwiedŸ „mia³ swój numer s³u¿bowy, ksi¹¿eczkê wojskow¹, a nawet
¿o³d na papierosy, które uwielbia³ zjadaæ. By³ ¿o³nierzem, prawdziwym ¿o³nierzem”
(Wojtek).



i USA. Ostatecznie 26 wrzeœnia 1946 roku ¿o³nierze 22 Kompanii wraz
z niedŸwiedziem figuruj¹cym na liœcie pasa¿erów statku i z w³asnym
przydzia³em kartek ¿ywnoœciowych, opuœcili W³ochy i udali siê do Glasgow.

Przybyli do Szkocji Polacy zostali osadzeni w obozach przystosowaw-
czych, z których jeden znajdowa³ siê w Winfield, gdzie 28 paŸdziernika
1946 roku trafi³ równie¿ Wojtek. Racjonowanie ¿ywnoœci stanowi³o wów-
czas wyzwanie dla opiekuna zwierzêcia, które oficjalnie zakwalifikowane
zosta³o jako szeregowiec armii polskiej. Przyznany przez Brytyjczyków
przydzia³ ¿ywnoœci nie wystarczy³ na pokrycie zapotrzebowania energe-
tycznego niedŸwiedzia, który próbowa³ zaspokoiæ g³ód wszelkimi rodza-
jami znalezionych lub otrzymanych wiktua³ów. Wkrótce Wojtek zosta³
honorowym cz³onkiem Towarzystwa Szkocko-Polskiego. Nocami niedŸ-
wiedŸ zamykany by³ w przeznaczonej dla niego szopie i przywi¹zywany
za nogê. Dnie zaœ spêdza³ zazwyczaj swobodnie poruszaj¹c siê po obozie.
Mija³y miesi¹ce, w trakcie których nudê obozowego ¿ycia prze³amywa³y
weekendowe zabawy taneczne organizowane w wiejskich klubach, na
które Polacy nierzadko zabierali Wojtka w charakterze atrakcji. Zwierzê-
ciu pozwalano k¹paæ siê w po³o¿onej w pobli¿u obozu rzece Tweed i spo-
radycznie w oceanie.

Postêpuj¹ca w 1947 roku demobilizacja ¿o³nierzy z obozu w Winfield,
wi¹za³a siê z koniecznoœci¹ podjêcia decyzji w sprawie przysz³oœci Wojt-
ka. Rozwa¿ano mo¿liwoœæ przekazania niedŸwiedzia do warszawskiego
zoo (Orr, 2012, s. 179), ale na skutek dzia³añ wojennych niewiele z niego
zosta³o. Nie wykluczano tak¿e koniecznoœci uœpienia go lub zastrzelenia.
Ostatecznie jesieni¹ 1947 roku Wojtek przywieziony zosta³ do edynbur-
skiego zoo, gdzie sta³ siê atrakcj¹ dla zwiedzaj¹cych (Wojtek). W miêdzy-
czasie zabiegi o pozyskanie Wojtka podjê³y w³adze gdañskiego ogrodu
zoologicznego. Legenda niedŸwiedzia mia³a byæ wykorzystana do celów
propagandowych PRL i dlatego starania te zakoñczy³y siê niepowodze-
niem (Wojtek). W wieku ponad dwudziestu lat, schorowany niedŸwiedŸ
zosta³ uœpiony 15 listopada 1963 roku w edynburskim zoo i skremowany
(Orr, 2012, s. 191; w filmie Wojtek podano, ¿e zmar³ 2 grudnia 1962 roku).

Legenda Wojtka, medialnie atrakcyjna, znalaz³a swój wyraz w szeregu
inicjatyw upamiêtniaj¹cych jego wojenne losy. Pierwsza z nich narodzi³a
siê w Szkocji zaraz po œmierci niedŸwiedzia i polega³a na umieszczeniu
tablicy pami¹tkowej na jego dawnym wybiegu. Z czasem jednak tablica
zniknê³a, a o Wojtku zapomniano.

Do przypomnienia jego historii przyczyni³a siê w œrodowisku londyñ-
skiej Polonii ksi¹¿ka Wies³awa Lasockiego pt. Wojtek spod Monte Cassino.
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Opowieœæ o niezwyk³ym niedŸwiedziu z 1968 roku. Wiêksz¹ popularnoœæ
cieszy³a siê jej wersja anglojêzyczna pt. Soldier Bear, opublikowana w dwa
lata póŸniej, której wspó³autorem, obok W. Lasockiego, by³ Geoffrey
Morgan. Zainspirowany opisanymi w niej wojennymi przygodami zwie-
rzêcia, artysta David Harding w 1973 roku stworzy³ pierwsz¹ rzeŸbê
przedstawiaj¹c¹ Wojtka i zatytu³owa³ j¹ Wojtek fails again to catch a chic-
ken. Praca przeznaczona by³a do Honey Bear Buttery w Post House Hotel
w Edynburgu, a po zmianie wystroju w 1985 roku, przekazana zosta³a do
Instytutu Polskiego i Muzeum im. W³adys³awa Sikorskiego w Londynie.

Koniec pierwszej dekady XXI wieku przyniós³ wzmo¿one zaintereso-
wanie wojennymi losami niedŸwiedzia. W 2008 roku wydane zosta³y ilu-
strowane przygody Wojtka (Paulin, 2008). W 2010 roku ukaza³a siê
ksi¹¿ka Aileen Orr pt. Wojtek the Bear: Polish War Hero, któr¹ nastêpnie
przet³umaczono na jêzyk polski4. Fascynacja A. Orr wojennymi przygo-
dami niedŸwiedzia nie ograniczy³a siê tylko do publikacji. Szkocka autor-
ka zdecydowa³a siê w 2009 roku powo³aæ The Wojtek Memorial Trust
(WMT), celem pozyskania funduszy na realizacjê w Princes Street Gar-
dens w Edynburgu, pomnika przedstawiaj¹cego niedŸwiedzia i jego
opiekuna, projektu Alana Beattie-Herriota. 16 wrzeœnia 2013 roku Rada
Miasta Edynburg zaaprobowa³a inicjatywê WMT, za co wdziêcznoœæ wy-
razi³ ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Witold Sobków. Cz³onkom
i sympatykom WMT, dziêki rozpropagowaniu historii Wojtka, uda³o siê
tak¿e uzyskaæ wsparcie Ministerstwa Kultury i Spraw Zagranicznych
Szkocji. 28 paŸdziernika 2014 roku w Ogrodzie Botanicznym w Edyn-
burgu odby³o siê przyjêcie zorganizowane przez szkocki rz¹d i WMT,
z udzia³em szkockich parlamentarzystów, przedstawicieli œwiata biznesu,
kultury i sztuki oraz Polonii, na którym oficjalnie poparto inicjatywê bu-
dowy pomnika.

Poza A. Orr, wojenne losy niedŸwiedzia zainspirowa³y równie¿ i in-
nych autorów. W 2011 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Krystyny Mikula-Deegan
pt. Private Wojtek: Soldier Bear, a w 2014 roku, adresowana do dzieci
biografia zwierzêcia pt. Wojtek: War Hero Bear, autorstwa Jenny Ro-
bertson.

Dziêki ksi¹¿kom, filmom dokumentalnym, doniesieniom medialnym
i inicjatywom WMT, a tak¿e informacjom na temat Wojtka m.in. w Impe-
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4 W tym samym roku ods³oniêto w Edynburgu, z udzia³em m.in. A. Orr, pomnik
poœwiêcony Wojtkowi (ustawiony w pionie kamieñ z p³askorzeŸb¹ przedstawiaj¹c¹
niedŸwiedzia i emblematem 22 kompanii).



rial War Museum w Londynie, wojenne losy niedŸwiedzia sta³y siê histo-
ri¹ znan¹, jednak g³ównie w Wielkiej Brytanii. W wyniku lokalnych
inicjatyw powsta³y pomniki, takie jak wykonany z drewna Wojtek: Polish
Soldier-Bear 1942–1963 z Weelsby Woods w Grimsby, piosenki oraz
strony internetowe jemu poœwiêcone, a nawet piwo o nazwie „Wojtek”.
Popularnoœæ niedŸwiedzia na Wyspach Brytyjskich przyczyni³a siê rów-
nie¿ do zorganizowania w 2010 roku, w Instytucie Polskim i Muzeum im.
W³adys³awa Sikorskiego, pierwszej wystawy poœwiêconej Wojtkowi, któ-
rej kuratork¹ by³a Krystyna Ivell. Jej adresatami byli g³ównie przedstawi-
ciele londyñskiej Polonii.

Tymczasem do pocz¹tków XXI wieku w Polsce o niedŸwiedziu prak-
tycznie nie pamiêtano. O braku zainteresowania Wojtkiem w czasach
PRL, œwiadczy³y nieliczne publikacje jemu poœwiêcone, w tym Janusza
Przymanowskiego pt. Kanonier Wojtek z 1979 roku. W wolnej Polsce, do-
wodem rosn¹cego zainteresowania wojennymi losami niedŸwiedzia by³y
publikacje z 2007 (Miklaszewska) i 2009 roku (Wierzbicki), a przede
wszystkim – z uwagi na wiêksz¹ liczbê odbiorców – film dokumentalny
pt. Piwko dla niedŸwiedzia! z 2008 roku w re¿yserii i wed³ug scenariusza
Marii D³u¿ewskiej, wyprodukowany przez Studio Filmowe Kalejdoskop
dla TVP Polonia. Nied³ugo póŸniej Telewizja Polska we wspó³pracy
z Animal Monday i BraidMade Films, wyprodukowa³y film pt. The Bear
that went to war (Wojtek. NiedŸwiedŸ, który poszed³ na wojnê) w re¿yserii
Willa Hooda i Adama Lavisa, wspó³finansowany przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej, BBC Scotland i Mitteldeutscher Rundfunk. Jego pierw-
sza emisja mia³a miejsce w 2011 roku.

Publikacje i filmy upowszechni³y historiê niedŸwiedzia-¿o³nierza
w Polsce. Z czasem pojawi³y siê inicjatywy maj¹ce upamiêtniæ Wojtka
w rzeŸbie pomnikowej. Pierwszy pomnik ods³oniêty zosta³ w ¯aganiu
7 czerwca 2013 roku na Placu S³owiañskim. Praca zaprojektowana przez
Wiolettê Sosnowsk¹ z Zespo³u Szkó³ Tekstylno-Handlowych (ZSTH)
i wykonana przez Stanis³awa Grzesiowskiego, ufundowana zosta³a przez
Starostwo Powiatowe w ¯aganiu. Jej ods³oniêcia dokona³ jeden z po-
pularyzatorów historii niedŸwiedzia-bohatera prof. Wojciech Narêbski,
by³y ¿o³nierz 22 Kompanii. Tego samego dnia ZSTH przyj¹³ za swojego
patrona gen. Andersa (Ods³oniêcie, 2013). Po³¹czenie obu wydarzeñ nie
by³o przypadkowe. Uczniowie ZSTH, w ramach miêdzynarodowego pro-
jektu eTwinning, przy wspó³pracy z w³oskim partnerem z Imola, zrealizo-
wali bowiem komiks edukacyjno-historyczny pt. Jak niedŸwiedŸ Wojtek
zosta³ polskim ¿o³nierzem. Prawdziwa historia niedŸwiedzia – ¿o³nierza
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2. Korpusu Polskiego5. Ca³oœci dope³ni³ recital Katy Carr, która zaœpie-
wa³a m.in. piosenkê pt. Wojtek.

Trzy miesi¹ce po uroczystoœciach w ¯aganiu, 17 wrzeœnia 2013 roku,
pomnik niedŸwiedzia Wojtka ods³oniêto w Szymbarku. Mierz¹ca 185 cm
wysokoœci figura niedŸwiedzia z br¹zu, zaprojektowana przez Izydê
Szydnick¹, stanê³a na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu
(CEPR). W projekcie pomnika uwzglêdniono udokumentowany wzrost
Wojtka (w pozycji pionowej). RzeŸbê umieszczono na postumencie
w niewielkim zbiorniku wodnym i opatrzono tablicami informacyjnymi
w jêzykach polskim i angielskim wraz ze zdjêciami, m.in. gen. Andersa
i emblematem 22 kompanii. Do czasu ods³oniêcia pomnika Wojtka,
CEPR znany by³ g³ównie ze sta³ych ekspozycji poœwiêconych Sybirakom,
tradycji kaszubskiej i Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”,
a tak¿e z osobliwoœci, wœród których znalaz³y siê: najd³u¿sza deska œwia-
ta, najwiêkszy fortepian na œwiecie i dom do góry nogami. Wybór miejsca
pod pomnik Wojtka od pocz¹tku budzi³ kontrowersje. Pierwotnie mia³ on
stan¹æ w Sopocie przy ulicy Monte Cassino, ale – jak zauwa¿y³ Daniel
Czapiewski, w³aœciciel CEPR – „nie by³o jednak woli, wiêc zdecydowa-
liœmy siê na Szymbark” (Ods³onili, 2013). Ods³oniêcie pomnika stano-
wi³o jeden z punktów programu obchodów X Œwiatowego Dnia Sybiraka.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli Sybiracy, cz³onkowie Rodzin Katyñ-
skich i Ponarskich, parlamentarzyœci, samorz¹dowcy, przedstawiciele
Wojska Polskiego i zgromadzona publicznoœæ. Goœciem specjalnym by³
Lech Wa³êsa. Ods³oniêcie pomnika poprzedzi³a msza koncelebrowana
przez emerytowanego metropolitê gdañskiego ks. abp. Tadeusza Goc³ow-
skiego oraz apel poleg³ych.

Niespe³na rok po ceremoniach w ¯aganiu i Szymbarku, 18 maja 2014
roku, w siedemdziesi¹t¹ rocznicê zdobycia klasztoru Monte Cassino, wy-
konany z br¹zu pomnik niedŸwiedzia Wojtka autorstwa Wojciecha Batko,
absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych, ods³oniêto w Parku
im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. W pobli¿u stoj¹cej na postumencie
rzeŸby przedstawiaj¹cej niedŸwiedzia, umieszczono niedŸwiedzie tropy

262 Magdalena Lorenc SP 3 ’15

5 W miejscowoœci Imola, w siedemdziesi¹t¹ rocznicê wyzwolenia, ods³oniêto
równie¿ rzeŸbê pomnikow¹ przedstawiaj¹c¹ Wojtka, który „w lewej ³apie... trzyma
beret ¿o³nierski z or³em i odznak¹ 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, która go
adoptowa³a [...i – M. L.] wspina siê po kamiennych stopniach, nawi¹zuj¹cych do
wzgórz Romanii, aby osadziæ na ich szczycie flagi Polski i W³och” (Sosnowska,
2015).



i œlady ludzkich stóp oraz kamienie z napisami: „Iran”, „Irak”, „Syria”,
„Palestyna”, „Egipt”, „W³ochy–Monte Cassino–Ankona–Bolonia”. Na
granitowej p³ycie umieszczono zaœ napis:

„Na wieczn¹ chwa³ê poleg³ych
Dla pamiêci potomnych
Pomnik ten ods³oniêto w 70-t¹ rocznicê bitwy pod Monte Cassino
2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. W³adys³awa Andersa.
Dla upamiêtnienia przebytego szlaku bojowego ¿o³nierzy wraz z ich
wiernym towarzyszem broni niedŸwiedziem Wojtkiem”.

Poni¿ej inskrypcji podano datê ods³oniêcia pomnika oraz skrócon¹ infor-
macjê o jego propagatorach, fundatorach i wykonawcach. Pomys³odawc¹
pomnika by³ Brytyjczyk mieszkaj¹cy w Krakowie Richard Lucas. W uro-
czystoœci jego ods³oniêcia wziêli udzia³ fundatorzy (m.in. Andrzej Tar-
gosz), a tak¿e Prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana
– Kazimierz Cholewa, przedstawiciele Wojska Polskiego, dzieci ze szko³y
im. Armii Krajowej z Niecieczy i inni zainteresowani.

Powsta³e w latach 2013–2014 trzy pomniki Wojtka maj¹ formê figura-
tywn¹. NiedŸwiedŸ przedstawiony zosta³ w pozycji pionowej, z pocis-
kiem artyleryjskim w ³apach (za wyj¹tkiem Krakowa). Poza pomnikiem
w ¯aganiu, któremu blisko do nurtu prymitywizmu, w pozosta³ych dwóch
miastach zdecydowano siê na rzeŸby realistyczne, opatrzone symbolik¹
narodowo-patriotyczn¹. Szymbarski Wojtek ma na ³apie bia³o-czerwon¹
opaskê, a krakowski wskazuje na alejê parkow¹ w której znajduje siê po-
piersie gen. Andersa. Obie rzeŸby sugeruj¹ jednoznaczn¹ identyfikacjê
prototypu z polskoœci¹ i etosem Armii Andersa. Nie oby³o siê bez maków,
symbolizuj¹cych pamiêæ o poleg³ych, których wi¹zank¹ udekorowano
pomnik w ¯aganiu oraz których kêpê umieszczono w obrêbie za³o¿enia
upamiêtniaj¹cego w Krakowie6. Dodatkowo tablice informacyjne przy
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6 Roœliny z rodzaju mak jako symbol pamiêci o poleg³ych, funkcjonuj¹ w œwia-
domoœci zbiorowej (g³ównie anglosaskiej) od czasów I wojny œwiatowej. Czerwieñ
maków, kojarzona jest z kolorem krwi. Niekiedy wskazuje siê równie¿ wczeœniejsz¹
proweniencjê tego symbolu, siêgaj¹c¹ czasów napoleoñskich. �róde³ symboliki ma-
ków upatruje siê w ich sile wzrostu i obfitoœci na terenach wyniszczonych dzia³aniami
wojennymi, na których krew poleg³ych mia³a jakoby stanowiæ po¿ywkê dla roœlin.
Do upowszechnienia symboliki maków, przyczyni³y siê wiersz pt. In Flanders Fields,
autorstwa Johna McCrae z 1915 roku oraz The Royal British Legion, powsta³a
w 1921 roku w Wielkiej Brytanii organizacja charytatywna wspieraj¹ca weteranów
wojennych i ich rodziny. Tymczasem w Polsce maki kojarzone s¹ przede wszystkim
z bitw¹ o Monte Cassino, czego Ÿróde³ upatrywaæ mo¿na w powsta³ej w maju 1944 roku



trzech pomnikach oraz materia³y prasowe i przemówienia towarzysz¹ce
ich ods³oniêciu, nie pozostawi³y w¹tpliwoœci, dlaczego zdecydowano siê
przywróciæ niedŸwiedzia pamiêci zbiorowej. We fragmencie z mate-
ria³ów udostêpnionych na okolicznoœæ ods³oniêcia pomnika w Szymbarku
stwierdzono m.in., ¿e: „Historie wojen nie znaj¹ podobnych przypadków
tak nieprawdopodobnej przyjaŸni cz³owieka z niedŸwiedziem. Pomnik
NiedŸwiedzia Wojtka jest alegori¹ losów ¿o³nierza «andersowca», przed-
tem sybiraka, który walczy³ Za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹, by siê na koniec
dowiedzieæ, ¿e jego Ojczyzna jest w klatce – jak Wojtek w edynburskim
zoo – a jego strony rodzinne pod Wilnem, Grodnem czy Lwowem to ju¿
nie jest Polska lecz Zwi¹zek Sowiecki” (Drewka, 2013). W Krakowie na-
tomiast przewodnicz¹cy rady miasta Bogus³aw Koœmider podziêkowa³
pomys³odawcom i sponsorom pomnika s³owami: „Niektórzy myœleli, ¿e
to jest przesada, ale my wiedzieliœmy, ¿e to nie jest przesada, a bardzo do-
bry pomys³ dla uczczenia patriotyzmu, ...najm³odsi bêd¹ siê tu uczyli pa-
triotyzmu” (Pomnik, 2014).

We wszystkich przypadkach podstawowym uzasadnieniem budowy
pomników by³a chêæ upamiêtnienia niezwyk³ego niedŸwiedzia-bohatera
i promocja miejsc, w których stanê³y rzeŸby. „Niezwyk³oœæ” Wojtka wy-
nikaæ mia³a z „przyjaŸni” jak¹ darzy³ polskich ¿o³nierzy oraz z zami³owa-
nia zwierzêcia do alkoholu i papierosów. „Bohaterstwo” niedŸwiedzia
polega³o natomiast na pokonaniu trasy z Iranu do Palestyny, przede
wszystkim jednak na przenoszeniu ciê¿kich ³adunków w trakcie bitwy
o Monte Cassino. Zwierzê, które wpisano na listê cz³onków kompanii
zaopatrzeniowej jako szeregowca i prawdopodobnie dla zabawy nazy-
wano „Kapralem Wojtkiem”, wykreowano tym samym na ikonê boha-
terskiej postawy w jednej z najbardziej krwawych bitew II wojny
œwiatowej.

Wojenne losy Wojtka sta³y siê interesuj¹ce dla szerokiej publicznoœci,
gdy¿ uznano je za wyj¹tkowe i niepowtarzalne. Tymczasem obecnoœæ nie-
dŸwiedzia w wojsku nie by³a wydarzeniem precedensowym. Pochodz¹ce
z I wojny œwiatowej relacje, zdjêcia oraz ksi¹¿ka, traktuj¹ o losach innego
przedstawiciela rodziny niedŸwiedziowatych, nabytego przez polskiego
¿o³nierza na Pó³wyspie Kolskim. By³a to niedŸwiedzica polarna, której
nadano imiê Baœka. W wydanych, w dwudziestoleciu miêdzywojen-
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pieœni pt. Czerwone maki na Monte Cassino, autorstwa Feliksa Konarskiego z muzyk¹
Alferda Schütza, której pierwszym wykonawc¹ by³ Gwidon Borucki.



nym, zbeletryzowanych Dziejach Baœki Murmañskiej, autor Eugeniusz
Ma³aczewski opisa³ losy ma³ej niedŸwiedzicy, która zosta³a zakupiona
w 1919 roku przez polskiego podchor¹¿ego, celem zdobycia damskich
wzglêdów. Wraz ze zmian¹ w³aœciciela dla ma³ej niedŸwiedzicy roz-
pocz¹³ siê czas tresury, zwi¹zany z przydzieleniem jej do „Baonu W.P. na
Murmanie z nominacj¹ na Córkê Regimentu i z zaliczeniem na wikt
w kompanji karabinów maszynowych” (Ma³aczewski, b.d.w., s. 28).
Nowy opiekun, niejaki kapral Smorgoñski7 – za E. Ma³aczewskim – „æwi-
czy³ niedŸwiedzicê ogniem i ¿elazem, niejeden kij têgi po³ama³ na niej
w drzazgi, a gdy w imiê obra¿onej godnoœci osobistej, zbyt g³oœno protes-
towa³a, przemawia³ do niej czule: – Stul pysk, durna! To¿ to dla twego do-
bra tatarujê ci boki. Nigdy ¿aden niedŸwiedŸ nie by³ taki uczony, jak
ty bêdziesz” (ibidem, s. 31). W trakcie pobytu w Murmañsku, podczas
podró¿y drog¹ morsk¹ do Gdañska, a wreszcie w twierdzy Modlin, gdzie
rozlokowano murmañczyków, ma³¹ niedŸwiedzicê zmuszano do wyko-
nywania sztuczek cyrkowych, których kulminacj¹ by³a defilada na Placu
Saskim, w trakcie której Baœka „sz³a na tylnych ³apach, ...zwróci³a ³eb do
Naczelnika, salutuj¹c dziarsko”, [a gdy ten – M. L.] „chc¹c j¹ pog³askaæ,
wyci¹gn¹³ rêkê, bez namys³u poda³a mu ³apê, wykonawszy przytem coœ
jakby dyg ceremonialny”. Zachowanie ma³ej niedŸwiedzicy, w opowia-
daniu E. Ma³aczewskiego, by³o manifestacj¹ „przynale¿noœci do Narodu
Polskiego i do jego Historji” (ibidem, s. 43). Przy czym œwiadomoœæ naro-
dow¹ ujawni³a Baœka ju¿ w chwili znalezienia siê w Gdañsku, gdzie
w trakcie wieczornej bójki miêdzy murmañczykami i stra¿nikami gra-
nicznymi, „przyczyni³a siê do przechylenia zwyciêstwa na stronê polsk¹”.
Motywy niedŸwiedzicy E. Ma³aczewski skwitowa³ stwierdzeniem: „Prze-
chodzi ludzkie pojêcie, jak ten inteligentny zwierz od razu, od pierwszego
wejrzenia, znienawidzi³ szwabów!” (ibidem, s. 40). Ostatecznie niedŸ-
wiedzica nie do¿y³a doros³oœci, gdy¿ podczas jednej z k¹pieli w Wiœle,
uciek³a do pobliskiej wsi, gdzie zosta³a zak³uta wid³ami przez ch³opów.
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7 Nazwisko nawi¹zuj¹ce do istniej¹cego do XIX wieku oœrodka tresury niedŸ-
wiedzi w Smorgonie (po II wojnie œwiatowej w granicach Bia³orusi), na terenie dóbr
polsko-litewskiego rodu szlacheckiego Zenowiczów, a od drugiej po³owy XVII wieku,
magnackiego rodu Radziwi³³ów. W tzw. Akademii Smorgoñskiej romscy niedŸwied-
nicy tresowali niedŸwiedzie, wykorzystywane dla uciechy publicznoœci na dworach
szlacheckich, jarmarkach, festynach i w trakcie innych uroczystoœci. Trudno obecnie
stwierdziæ czy podane przez E. Ma³aczewskiego nazwisko opiekuna Baœki, to przejaw
licentia poetica, czy fakt historyczny.



Wypchan¹ Baœkê umieszczono na ekspozycji w Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie, sk¹d zaginê³a.

W okresie II wojny œwiatowej Wojtek, podobnie jak wczeœniej Baœka,
sta³ siê w³asnoœci¹ ¿o³nierzy polskich. Równoczeœnie nie by³ jedynym
niedŸwiedziem trzymanym przez nich w niewoli. W samej 22 Kompanii
obok Wojtka, znalaz³ siê i inny niedŸwiedŸ o imieniu Micha³. Kiedy jed-
nak Wojtek „trzyma³ siê uci¹¿liwych zasad wojskowego regulaminu,
wiód³ spokojne ¿ycie oficera i d¿entelmena”, Micha³ – zgodnie z relacja-
mi œwiadków – „by³ podstêpny... brutalny i agresywny” (Orr, 2012,
s. 58–59, 69). Wojtek spe³nia³ pok³adane w nim oczekiwania, Micha³ zaœ
nie, w efekcie czego zosta³ oddany do ogrodu zoologicznego w Tel Awiwie.

Losy trzech wymienionych niedŸwiedzi trzymanych przez polskich
¿o³nierzy w obu wojnach œwiatowych, zakoñczy³y siê tragicznie, choæ ¿a-
den z nich nie zosta³ zabity w trakcie dzia³añ zbrojnych. Przypominaj¹ one
jednak o sposobach postêpowania ¿o³nierzy ze zwierzêtami-maskotkami,
czego przyk³adów – poza losami Baœki, Micha³a i Wojtka – dostarczaj¹
historie innych pupilów si³ alianckich, w tym m.in. Donalda, jelenia trzy-
manego przez brytyjski 42 Pu³k Piechoty oraz Tiraha, os³a nale¿¹cego do
oddzia³ów brytyjskiej lekkiej piechoty w Indiach. Upijane przez ¿o³nierzy
zwierzêta, bywa³o, ¿e stawa³y siê nieprzewidywalne i agresywne. Gdy ta-
kie zachowanie sta³o siê udzia³em Donalda i Tiraha, jelenia zastrzelono,
a os³a porzucono.

NiedŸwiedŸ Wojtek nie zosta³ poddany systematycznej tresurze, która
mog³a go czekaæ gdyby, zamiast pod opiekê ¿o³nierzy, trafi³ do niedŸ-
wiednika. Wedle ówczesnych standardów, cieszy³ siê on zatem pewn¹
swobod¹, do momentu zamkniêcia w ogrodzie zoologicznym, w którym
spêdzi³ trzy czwarte ¿ycia. Od zakoñczenia II wojny œwiatowej, minê³o
jednak siedemdziesi¹t lat. W tym czasie rozwinê³a siê krytyczna refleksja
nad relacj¹ cz³owiek-zwierzê, w której zwrócono uwagê na przedmiotowe
traktowanie przyrody o¿ywionej w kulturach wyros³ych z tradycji ju-
deo-chrzeœcijañskiej8. Etycznej ocenie poddano m.in. wartoœci hedoniczne,
takie jak przyjemnoœæ i zadowolenie, wynikaj¹ce z obcowania cz³owieka
ze zwierzêciem. W przemówieniach towarzysz¹cych ods³oniêciu pomni-
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8 Nie znaczy to, ¿e i w innych krêgach kulturowych, problem relacji cz³o-
wiek–zwierzê nie zaistnia³, ale ¿e w XX wieku, g³ównie na Zachodzie, rozwój ruchów
ekologicznych doprowadzi³ do zakwestionowania dominuj¹cego przeœwiadczenia
o podleg³oœci zwierz¹t wobec ludzi, którego konsekwencje (okrucieñstwo) piêtnowali
przed II wojn¹ œwiatow¹ jedynie nieliczni, jak chocia¿by Albert Schweitzer.



ków Wojtka, w³aœnie ten aspekt relacji eksponowano szczególnie, gdy
podkreœlano wp³yw niedŸwiedzia na podnoszenie morale polskich ¿o³nie-
rzy. Równoczeœnie nie wziêto w nich pod uwagê lub te¿ zbagatelizowano
kwestie zwi¹zane ze zniewoleniem i podporz¹dkowaniem zwierzêcia
oraz brakiem przygotowania i kompetencji do trzymania go. Konsekwent-
nie pomijano wiêc powody, dla których zwierzê znalaz³o siê w rêkach
irañskiego dziecka, warunki w jakich by³ przetrzymywany przez ¿o³nie-
rzy i nieudan¹ próbê ucieczki. Tym, co starano siê podkreœlaæ by³y nato-
miast „ludzkie” cechy niedŸwiedzia, który przez wyuczone sztuczki
i nadanie imienia, sta³ siê „prawie” cz³owiekiem. Wartoœci negatywne, ta-
kie jak przykroœæ czy niezadowolenie (smutek, cierpienie), je¿eli poruszano,
to w odniesieniu do zamkniêcia Wojtka w zoo, wskazuj¹c jednoczeœnie na
zbie¿noœæ losów zniewolonego niedŸwiedzia z powojenn¹ histori¹ Polski
w radzieckiej strefie wp³ywów oraz z dramatem ¿o³nierzy Armii Andersa,
którzy mimo zakoñczenia wojny nie powrócili do ojczyzny.

Tymczasem historia Wojtka, przebijaj¹ca siê przez dziesi¹tki anegdot,
relacji i fotografii, stwarza pretekst do refleksji nad losami zwierz¹t-ofiar
ludzkich wojen. NiedŸwiedŸ wyrwany ze swojego naturalnego œrodowis-
ka przez cz³owieka, skazany zosta³ na ¿ycie w niewoli i na pe³nienie roli
maskotki umilaj¹cej czas ¿o³nierzom, a ostatecznie – choæ z ¿alem – odda-
ny do zoo. Oficjalne wpisanie Wojtka na listy pasa¿erów statku i cz³on-
ków kompanii, tworzy³o iluzjê upodmiotowienia zwierzêcia. Poniewa¿
jednak by³a to podmiotowoœæ wtórna, nadana przez ludzi, niedŸwiedŸ
móg³ zostaæ jej pozbawiony, co te¿ nast¹pi³o wraz z przekazaniem go do
edynburskiego zoo. Wyj¹tkowoœæ Wojtka, wynikaj¹ca g³ównie z niewiel-
kiej liczby niedŸwiedzi przetrzymywanych przez ¿o³nierzy, nie by³a jed-
nak reprezentatywna dla milionów zwierz¹t, które zginê³y na frontach
II wojny œwiatowej lub po jej zakoñczeniu w wyniku wycieñczenia,
zag³odzenia i poniesionych ran.

* * *

Pomnik nie jest imitacj¹ czy reprezentacj¹ przesz³oœci, lecz konstruk-
tem kulturowym. Dobór tematu i sposób jego przedstawienia w rzeŸbie
pomnikowej, s¹ œwiadectwem tego, co dana grupa uzna³a za wa¿ne i god-
ne upamiêtnienia. I choæ traktuje o tym, co minione, to przede wszystkim
dotyczy rzeczywistoœci, w której zosta³ stworzony. Jest odpowiedzi¹ na
zapotrzebowanie. Powsta³e w Polsce w latach 2013–2014 pomniki Wojtka,
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przyczyni³y siê do utrwalenia i rozpowszechnienia wyobra¿eñ o niedŸ-
wiedziu-bohaterze spod Monte Cassino. Eksponuj¹c w¹tki patriotyczne
i symbole narodowe, losy niedŸwiedzia powi¹zano z histori¹ Polski
w okresie i po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Dba³oœæ o klarowny i jed-
noznaczny przekaz, którego treœci¹ by³a nietypowa relacja miêdzy Wojt-
kiem i ¿o³nierzami Armii Andersa, spowodowa³a pominiêcie kwestii
przedmiotowego traktowania zwierzêcia. Tym samym nie wykorzystano
szans na sproblematyzowanie losów niedŸwiedzia w niewoli cz³owieka.

Lipiec 2015
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“The Monument of Wojtek the Bear” or Polish Projects to Commemorate

Animals Involved in World War II

Summary

A monument is not an imitation or representation of the past, but a cultural con-
struct. The choice of a theme and the way it is presented in a monumental sculpture
show what a particular group considered important and worthy of commemoration.
Although it refers to the past, it is primarily concerned with the reality in which it was
created. It is a response to a demand. The monuments of Wojtek which were founded in
Poland in 2013–2014 contributed to the consolidation and dissemination of ideas
about the bear-hero of Monte Cassino. By exposing patriotic themes and national sym-
bols, the fate of the bear has been linked with the history of Poland during and after
World War II. This clear and unequivocal message about the unusual relationship be-
tween Wojtek and the Anders’ Army soldiers does not mention how the animal was
treated. Thus, the chance to problematize the fate of the bear in man’s captivity has
been missed.

Key words: Wojtek the Soldier Bear, statues of animals, animal-heroes, the 2nd Polish
Corps (Anders’ Army), the battle of Monte Cassino

270 Magdalena Lorenc SP 3 ’15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


