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Najwyższy lot Antoni Ossendowski Hent PDF Książka jest zbiórem opowiadań, rozgrywających się w czasie
wojny 1920 roku. Autor opisuje tragiczne losy młodych żołnierzy,którzy walczyli z bolszewikami. I właśnie
ten zbiór opowiadań staje się pomnikiem nie tylko dla tych kilkunastu ukazanych tu postaci, ale dla nich

wszystkich, dla tysięcy polskich rycerzy XX wieku poległych w walce z falą bolszewizmu.

"Dowiedziała się w październiku dopiero, że jej Michaś zginął bez wieści w jednej z bitew pod warszawą.
Przyjechała do stolicy, obiegła wszystkie urzędy wojskowe, obeszła wszystkie szpitale, oglądała każdego
rannego, myśląc, że ujrzy synka jedynaka, pociechę i radość życia, wypytywała każdego, ale Michasia nie

znalazła i nic się o nim nie dowiedziała.

- Niech pani czeka - pocieszano ją w jakiejś kancelarii wojskowej - może dostał się do niewoli i napisze.

Zdrętwiała, zgrzybiała nagle; powracała do domu, tocząc walkę z sumieniem.

- Dla ojczyzny to uczyniłam! - odpowiada głosem stroskanej duszy.

- To była zbrodnia! - rzuciło sumienie twarde słowo ..."

Antoni Ossendowski (1876–1945) polski pisarz, podróżnik i działacz społeczny, pochodził z rodziny o
korzeniach tatarskich. Niezwykle orginalna, barwna postać, mająca wyjątkowo burzliwe życie. Studiował w

Rosji i we Francji (matematyka, nauki przyrodnicze, fizyka i chemia). Początkowo był pracownikiem
uniwersyteckim w Petersburgu i Tomsku, jednak szybko górę wzięła jego pasja podróżnicza. W pewnym
okresie swego życia działacz rewolucyjny oraz zdecydowany przeciwnik bolszewików. Znał biegle 8

języków, w tym tak egzotyczne jak chiński i mongolski. Był drugim - po Sienkiewiczu - autorem polskim
mającym największą liczbę przekładów dzieł na języki obce. W okresie PRL skazany na publiczne

zapomnienie z powodu demaskatorskiej książki pt. Lenin, surowo oceniającej rewolucję bolszewicką i jej
wodza.Ossendowski był podróżnikiem - globtroterem. Odwiedził m.in. Mandżurię, Mongolię, Kraj Ałtajski,
Syberię, Indie, Japonię i Indochiny. Autor ponad 70 publikacji podróżniczych. Zajadły antykomunista.

Odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury.

 

Książka jest zbiórem opowiadań, rozgrywających się w czasie wojny
1920 roku. Autor opisuje tragiczne losy młodych żołnierzy,którzy
walczyli z bolszewikami. I właśnie ten zbiór opowiadań staje się
pomnikiem nie tylko dla tych kilkunastu ukazanych tu postaci, ale

dla nich wszystkich, dla tysięcy polskich rycerzy XX wieku
poległych w walce z falą bolszewizmu.

"Dowiedziała się w październiku dopiero, że jej Michaś zginął bez
wieści w jednej z bitew pod warszawą. Przyjechała do stolicy,
obiegła wszystkie urzędy wojskowe, obeszła wszystkie szpitale,
oglądała każdego rannego, myśląc, że ujrzy synka jedynaka,

pociechę i radość życia, wypytywała każdego, ale Michasia nie
znalazła i nic się o nim nie dowiedziała.

- Niech pani czeka - pocieszano ją w jakiejś kancelarii wojskowej -
może dostał się do niewoli i napisze.

Zdrętwiała, zgrzybiała nagle; powracała do domu, tocząc walkę z



sumieniem.

- Dla ojczyzny to uczyniłam! - odpowiada głosem stroskanej duszy.

- To była zbrodnia! - rzuciło sumienie twarde słowo ..."

Antoni Ossendowski (1876–1945) polski pisarz, podróżnik i działacz
społeczny, pochodził z rodziny o korzeniach tatarskich. Niezwykle

orginalna, barwna postać, mająca wyjątkowo burzliwe życie.
Studiował w Rosji i we Francji (matematyka, nauki przyrodnicze,
fizyka i chemia). Początkowo był pracownikiem uniwersyteckim w

Petersburgu i Tomsku, jednak szybko górę wzięła jego pasja
podróżnicza. W pewnym okresie swego życia działacz rewolucyjny
oraz zdecydowany przeciwnik bolszewików. Znał biegle 8 języków,
w tym tak egzotyczne jak chiński i mongolski. Był drugim - po
Sienkiewiczu - autorem polskim mającym największą liczbę
przekładów dzieł na języki obce. W okresie PRL skazany na

publiczne zapomnienie z powodu demaskatorskiej książki pt. Lenin,
surowo oceniającej rewolucję bolszewicką i jej wodza.Ossendowski

był podróżnikiem - globtroterem. Odwiedził m.in. Mandżurię,
Mongolię, Kraj Ałtajski, Syberię, Indie, Japonię i Indochiny. Autor

ponad 70 publikacji podróżniczych. Zajadły antykomunista.
Odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii

Literatury.
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