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Grunwald Walery Przyborowski Hent PDF Barwny opis wydarzeń poprzedzających bitwę pod Grunwaldem.,
która zapoczątkowała upadek potęgi krzyżackiej. Wielkie łowy, pielgrzymka królewska do klasztoru na

Świętym Krzyżu, przeprawa wojsk polskich przez Wisłę i połączenie się ich z oddziałami księcia Witolda, a
wreszcie wspólny marsz ku nieuchronnej konfrontaji z potężną armią krzyżacką wzmocnioną kwiatem
rycerstwa całego ówczesnego Zachodu.Wydarzenia te przeżywamy wraz z młodym bohaterem powieści,

Sławkiem, przystawem królewskim czyli osobistym ochroniarzem króla Władysława Jagiełły.Jest to przede
wszystkim opowieść o rodzącej się swiadomości narodowej Polaków, o ich niezłomnej woli walki z

teutońskim prześladowcą oraz o wielkim wysiłku całego społeczeństwa.

"Zapanowało chwilowe milczenie, jak gdyby wiadomość o krzyżackich ostrzegaczach dała wszystkim dużo
do myślenia, gdy nagle ze środka gromady ozwał się piskliwy głos Mikuły Rojka ze wsi Mąkosy, którego też
zwano Przekorą, bo choćby kto gadał najsprawiedliwiej, on zawsze musiał przeczyć nawet najoczywistszej

prawdzie ...

Walery Przyborowski (1845-1913)- pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima (1845-1913) – polski pisarz i
historyk. Urodził się w rodzinie szlacheckiej nauczyciela szkoły ludowej. Jako powieściopisarz debiutował w
1869 r. Swoje działania literackie zaczął od romansów i utworów z fabułą powieści kryminalnej. Publikował
powieści cieszące się powodzeniem wśrod młodzieży. Sam autor bardziej uważał się za historyka, niż za
pisarza. Jako osiemnastolatek uciekł ze szkoły i wraz z kolegami przystąpił do powstania styczniowego.
Walczył w oddziałach Langiewicza, był ranny i przez kilka miesięcy więziony przez władze carskie.

Studiował w Warszawie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Szkoły Głównej. Wtedy też rozpoczął pracę
dziennikarską. Współpracował również z różnymi czasopismami, w latach 1885-1886 redagował pismo

"Chwila".

 

Barwny opis wydarzeń poprzedzających bitwę pod Grunwaldem.,
która zapoczątkowała upadek potęgi krzyżackiej. Wielkie łowy,

pielgrzymka królewska do klasztoru na Świętym Krzyżu, przeprawa
wojsk polskich przez Wisłę i połączenie się ich z oddziałami księcia
Witolda, a wreszcie wspólny marsz ku nieuchronnej konfrontaji z
potężną armią krzyżacką wzmocnioną kwiatem rycerstwa całego
ówczesnego Zachodu.Wydarzenia te przeżywamy wraz z młodym
bohaterem powieści, Sławkiem, przystawem królewskim czyli

osobistym ochroniarzem króla Władysława Jagiełły.Jest to przede
wszystkim opowieść o rodzącej się swiadomości narodowej

Polaków, o ich niezłomnej woli walki z teutońskim prześladowcą
oraz o wielkim wysiłku całego społeczeństwa.

"Zapanowało chwilowe milczenie, jak gdyby wiadomość o
krzyżackich ostrzegaczach dała wszystkim dużo do myślenia, gdy
nagle ze środka gromady ozwał się piskliwy głos Mikuły Rojka ze
wsi Mąkosy, którego też zwano Przekorą, bo choćby kto gadał

najsprawiedliwiej, on zawsze musiał przeczyć nawet najoczywistszej
prawdzie ...

Walery Przyborowski (1845-1913)- pseudonim Zygmunt Lucjan



Sulima (1845-1913) – polski pisarz i historyk. Urodził się w rodzinie
szlacheckiej nauczyciela szkoły ludowej. Jako powieściopisarz

debiutował w 1869 r. Swoje działania literackie zaczął od romansów
i utworów z fabułą powieści kryminalnej. Publikował powieści
cieszące się powodzeniem wśrod młodzieży. Sam autor bardziej

uważał się za historyka, niż za pisarza. Jako osiemnastolatek uciekł
ze szkoły i wraz z kolegami przystąpił do powstania styczniowego.
Walczył w oddziałach Langiewicza, był ranny i przez kilka miesięcy
więziony przez władze carskie. Studiował w Warszawie na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Szkoły Głównej. Wtedy też rozpoczął

pracę dziennikarską. Współpracował również z różnymi
czasopismami, w latach 1885-1886 redagował pismo "Chwila".
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