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Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1944.
Zeszyt 1. Obrona Grodna 1939 r.
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Obrona Grodna 1939 r., scenariusz Tomasz Robaczewski, rysunki Huber Ronek,
koncepcja  serii,  wkładka  historyczna  i  konsultacja  historyczna  Tomasz
Łabuszewski, Warszawa 2015, 42 s. (seria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego
1939–1944”, zeszyt 1)

Antek Srebrny, gdy go poznajemy, ma zaledwie 14 lat. Jest grodzieńskim harcerzem. Od
początku II  wojny światowej  razem z kolegami szykuje  się  do walki  z  Niemcami.  Los
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sprawia jednak, że przychodzi mu zmierzyć się z innym śmiertelnym wrogiem Polski –
Sowietami.  Podobnie  jak  wielu  jego  rówieśników,  bierze  udział  w  obronie  swojego
rodzinnego miasta – Grodna – przed Armią Czerwoną.

To nie jedyne niebezpieczeństwo, jakie na niego czyha. Jego tropem podąża tajemniczy
pan X. Czy Antkowi uda się przetrwać uliczne walki z Armią Czerwoną? Kto pomoże mu w
starciu z groźnym panem X? Co dla Antka i jego rodziny oznacza data 10 lutego 1940 r.?

Na  wszystkie  te  pytania  znajdziesz  odpowiedź  w  pierwszym  zeszycie  serii  „Wojenna
odyseja Antka Srebrnego 1939–1944” – Obrona Grodna 1939 r.

Pakiet
Komiksom  (Zeszyty  1–4)  towarzyszy  gra  planszowa  oparta  na  fabule  komiksowej,
uzupełniona  poważnym  wsadem  historycznym  i  ikonograficznym,  wydatnie  poszerzająca
wiedzę o zdarzeniach przeżywanych przez głównego bohatera – Antka Srebrnego – na
kartach poszczególnych zeszytów. Kolejnymi elementami pakietu są dwustronne puzzle
ukazujące z jednej strony zdjęcia klisze, będące ilustracją poszczególnych czterech etapów
drogi głównego bohatera: rok 1939, deportację, walki w Afryce i bitwę pod Monte Cassino,
z drugiej  zaś obrazujące polski  wysiłek zbrojny na europejskim teatrze działań. Całość
uzupełnia zestaw naklejek na ubrania prezentujący dwanaście naszywek noszonych przez
oddziały polskie w Afryce i we Włoszech.
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