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Filmowo i komiksowo o Monte Cassino. Spotkanie
z okazji 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino –
Warszawa, 18 maja 2018
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Z okazji 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino, w piątek 18 maja br. w stołecznym Przystanku
Historia Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie zorganizował spotkanie, podczas
którego zaprezentowany został najnowszy film animowany „Wojenna Odyseja Antka
Srebrnego 1939–1944. Bitwa pod Monte Cassino 1944”, przygotowany na podstawie
komiksu o tym samym tytułem.

W prezentacji wzięli udział pomysłodawcy i współtwórcy komiksu i animacji: dr Tomasz
Łabuszewski i Anna Obrębska z warszawskiego Oddziału IPN. W trakcie rozmowy
prowadzonej przez dr. Dariusza Gałaszewskiego opowiedzieli o motywacjach i celach, które
skłoniły ich do opracowania serii. Lektura komiksów stanowi ich zdaniem jedną z
najskuteczniejszych metod docierania do dzieci z wiedzą historyczną. Dla autorów istotne
było pokazanie tragizmu wojny bez epatowania przemocą – w tym nieocenioną rolę odegrał
autor rysunków Hubert Ronek.

Podczas spotkania, aby wprowadzić w tematykę całej serii o Antku Srebrnym,
zaprezentowana została również animacja, która powstała kilka miesięcy temu w oparciu o
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pierwszy zeszyt „Wojenna Odyseja Antka Srebrnego 1939–1944. Obrona Grodna 1939”.

Po prezentacji dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych „Bitwa pod Monte Cassino”,
przeprowadzonych przez Edytę Gulę i Ewę Dyngosz z Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Warszawie.

Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali komiksy „Wojenna Odyseja Antka Srebrnego
1939–1944. Bitwa pod Monte Cassino 1944” i koszulki z bohaterami serii.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

***

18 maja 1944 r. zawisła nad ruinami klasztoru na Monte Cassino biało-czerwona flaga, zaś
w samo południe plutonowy Emil Czech odegrał Hejnał Mariacki, ogłaszając zwycięstwo 2
Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zakończyła się jedna z
heroicznych bitew II wojny światowej, o której zwycięstwie zadecydowała odwaga,
bohaterstwo i poświęcenie oręża polskiego. W walce o wzgórze zginęło 923 żołnierzy
polskich, 2931 zostało rannych.

Zwycięska bitwa o Monte Cassino otworzyła wojskom alianckim drogę na Rzym, który
został zdobyty 4 czerwca 1944 r.

Na przełomie 1944 i 1945 r. powstał pomiędzy wzgórzami Monte Cassino a „593” polski
cmentarz wojskowy, na którym spoczywa 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej. Po
śmierci dołączyli do swoich żołnierzy generał Władysław Anders w 1970 r. i generał
Bolesław Bronisław Duch w 1980 r.

 

 

 

 


