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Okręty zbłąkane Antoni Ossendowski Hent PDF Tak się tylko zdawało Białemu Kapitanowi- bohaterowi
powieści, że osiągnął już swój cel. Wystarczyła krótka wzmianka prasowa, ujrzana przypadkiem w jednych z

dzienników, aby odsunął on na bok dalekosiężne syberyjskie plany i wsiadł do pierwszego pociągu
zdążającego w przeciwnym kierunku.Nie jest łatwo wskazać ludziom, pochłoniętym walką o bogactwo,

drogę właściwą, opartą na prawdziwie chrześcijańskich wartościach.Kogo więc miała na myśli Elza, mówiąć:
"Pogubiły się okręty zbłąkane, bezradne, rozmiotane przez dmę nordową po szerokim obliczu morza..."?

Syberyjskich poszukiwaczy złota, czy może samego Białego Kapitana?

"Najważniejsze podobieństwo bijące w oczy stanowi obojętność dużych, hałaśliwych, bogatych, rozpętanych
w biegu miast dla nędzarzy, dla słabych i upadających ze znużenia, a jednocześnie najżywsze, niemal

brutalne zainteresowanie się każdym człowiekiem, który nagle wybił się ponad tłum i od tego tłumu nic dla
siebie nie żąda..."

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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poszukiwaczy złota, czy może samego Białego Kapitana?

"Najważniejsze podobieństwo bijące w oczy stanowi obojętność
dużych, hałaśliwych, bogatych, rozpętanych w biegu miast dla
nędzarzy, dla słabych i upadających ze znużenia, a jednocześnie

najżywsze, niemal brutalne zainteresowanie się każdym
człowiekiem, który nagle wybił się ponad tłum i od tego tłumu nic

dla siebie nie żąda..."

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
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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
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