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Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1944.
Zeszyt 4. Bitwa pod Monte Cassino 1944 r.
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Bitwa  pod  Monte  Cassino  1944  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 4)

Antek Srebrny to prawdziwy żołnierz 2 Korpusu Polskiego – w dodatku żołnierz do zadań
specjalnych. Polegają one na udaremnianiu niecnych planów przeciwników. Gra idzie teraz

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-26698.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-26698.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-26700.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-26700.jpg


obardzo wysoką stawkę. Oddziały polskie szykują się właśnie do najważniejszej batalii na
wojennym szlaku – bitwy o klasztor Monte Cassino. W przygotowaniach bierze udział nawet
„kapral Wojtek” – I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest nim prawdziwy
miś. Niebawem ma się rozpocząć szturm, poprzedzony ostrzałem artyleryjskim. Na czas
trzeba więc dostarczyć amunicję. Kto będzie chciał pokrzyżować plany polskich żołnierzy?
Czy należy bać się „zielonych diabłów”? Kto dołączy do oddziału Antka? Na wszystkie te
pytania  znajdziesz  odpowiedź  w  czwartym  zeszycie  serii  „Wojenna  odyseja  Antka
Srebrnego1939–1944” – Bitwa pod Monte Cassino 1944 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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