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ROZDZIAŁ I 
 

ZAWISZOWIE herbu PRZEROWA 
 
 
 

1.  WIZERUNEK i OPIS herbu PRZEROWA  
wg Kaspra Niesieckiego 
„Kopia z proporcem żółtym, w prawy bok tarczy nakłoniona powinna być, 

w czerwonem polu, koniec proporca na kopiją zawinięty, w pół złamaną, na hełmie 
trzy pióra strusie. [...] Gdy się Bolesław Krzywousty książę Polski z Niemieckim 
wojskiem pod Wrocławiem potykał, a Szlązacy, jeszcze na ten czas z Polakami 
ściśle złączeni, Niemieckiej piechoty złamać, kilka razy na nię nacierając dość 
silnie, nie mogli: Mirosław niejaki, pułkownikując mię-
dzy niemi, kopiją złożywszy, i konia ostrogami wsparł-
szy, taką siłą na Niemców uderzył, że wśród piechoty 
nieprzyjacielskiej wdarłszy się, a za nim hufiec cały Szlą-
zaków, klinem uszykowany, siekąc i bijąc, trupem miej-
sce owo w koło siebie usłał; czem przerażeni Niemcy, tył 
podali, zaczem nastąpiła sławna wiktorya i podziśdzień 
pamiętna. Mirosławowi tedy za to fortunne dzieło, krom 
bogatych podarunków i dóbr obszernych, ten herb nadany 
od Bolesława Krzywoustego: kopia, którą szyki Nie-
mieckie łamał, nazwany zaś ten klejnot Przerowa, od 
przerwania stojącego jak mur nieprzyjaciela”.1 

 
 

2. ZAWISZOWIE, CZY ZAWISZOWIE CZARNI? 
W umowie o jednoroczną dzierżawę zawartą 27 kwietnia 1848 r. u notariusza 

Romana Wolskiego w Łowiczu między proboszczem parafii Sobota księdzem Lu-
dwikiem Gruszeckim a dzierżawcą dóbr kościelnych Augustem Czarnym Zawi-
szą, dóbr Sobota i Zakrzew dziedzicem, jest używany przydomek Czarny. Umowa 
ta została zatwierdzona przez konsystorza generalnego Archidiecezji Warszawskiej 
sędziego (surrogata) księdza Zwolińskiego. W poprzednim tomiku podałem wypi-
sy z akt stanu cywilnego, w których występuje nazwisko Zawisza. Wyjątek sta-
nowi syn Cypriana i Marianny Zawiszów, który w aktach urodzeń dzieci: Artura 
(nr 60/1854) i Marii (nr 18/1857) podał swoje nazwisko August Czarny Zawisza. 
Uczynił to z przekonania wpojonego przez matkę, że ich ród wywodzi się od jed-
nego z synów Zawiszy Czarnego herbu Sulima z Garbowa. Tamten Zawisza, we-

                                           
1 Herbarz polski K. Niesieckiego, t. 7, s. 544. 

Herb Przerowa 
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dług niej, po osaczeniu przez Krzyżaków złamał swą ponad trzymetrową kopię 
z proporczykiem swej roty, żeby wtedy z mniejszej odległości łatwiej ranić nie-
przyjaciół. W ten sposób pomógł sobie w przerwaniu zaciskającego się wokół nie-
go pierścienia wrogów. Nim poległ zwalił na ziemię kilku Krzyżaków. Potomko-
wie tamtego Zawiszy, do których i Zawiszowie z Soboty się zaliczali, na pamiątkę 
owego zdarzenia zmienili herb na Przerowa, który przedstawia wpół złamaną ko-
pię ze złotym proporcem na czerwonym tle.2  

Z tablicy nagrobka znajdującego się w sobockim kościele można przeczytać: 
Cyprianowi Zawiszy Czarnemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten napis został wykonany na zlecenie Augusta, brata Artura, i zawiera in-

formację o ich rodzicach. 
Na murowanym ogrodzeniu przy sobockim kościele, od strony placu Zawiszy 

Czarnego istnieje tablica poświęcona pamięci Artura Zawiszy Czarnego. 
Historyk Jan Wegner, szanując wolę rodziny Zawiszów z Soboty, pisał o nich 

jako Zawiszach Czarnych. O Arturze, bracie Augusta, napisał m.in.: „Egzekucja 
odbyła się publicznie w mroźny ranek 26 listopada 1833 r. na placu kaźni w War-
szawie (od 1928 r. – Plac Artura Zawiszy Czarnego)”.3 

Na aktualnych planach miasta Warszawy jest zaznaczony Plac Zawiszy, a nie 
Zawiszy Czarnego.  

                                           
2 Jan Wegner Artur Zawisza Czarny s. 2 i 3.  
3 Jan Wegner Artur Zawisza Czarny s. 11.  

Tablica nagrobkowa Zawiszów w sobockim kościele 
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W 1938 r. został wystawiony pomnik żołnierza niepodległości Artura Zawi-
szy Czarnego przy alei Sienkiewicza w Łowiczu. 

Artur, bratanek Artura, tak jak jego ojciec August, używał nazwiska Czarny 
Zawisza.4 

W encyklopedii jest notatka o Arturze Zawiszy, tym z Soboty, bez przydomka 
Czarny. Zawiszowie z Soboty, Czarni czy nie Czarni, zasłużyli sobie na miano 
obrońców naszej Ojczyzny, podobnie jak Zawisza Czarny z Garbowa, byli god-
nymi jego naśladowcami, a czarnymi można ich nazywać ze względu na kolor 
włosów i oczu. 

 

3. ZAWISZOWIE – WŁAŚCICIELE DÓBR SOBOTA I ZAKRZEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drzewo genealogiczne Zawiszów z Soboty 

                                           
4  Akta urodzeń parafii Sobota nr 60/1854 i 18/1857 oraz akt notarialny Stanisława Tyrchowskiego 

rep. 112 w Arch. Państw. m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu.  

Władysław Zawisza 
pierwszy z rodu Zawiszów właściciel 

miasta Soboty z przyległościami  
od roku 1726. Zmarł w 1744 r. 

Wincenty i Antonina z Głębockich 
Byli właściciele dóbr 
Sobota z przyległościami 
Wincenty zmarł w 1771 r. 

Feliks ur. w 1794 r. 
dziedzic dóbr Zakrzew 
z przyległościami 
(w roku 1819 jeszcze żył) 

Jan Gwalbert Marianna 
Cyprian żyjący z Karnkowskich żyjąca 
w latach 1776-1827 w latach 1786-1853 
właściciele dóbr Sobota z przyległościami 

Antoni urodzony w 1778 r. 
Spadkobierca folwarku w Zakrzewie 
Wiadomo, że żył jeszcze w 1811 r. 

Kamilla Antonina 
żyła w latach 
1807-1808 

Artur Jan Edward 
ur. 24.11.1809 r., 
powieszony  
w Warszawie 
26.11.1833 r., 

Alfred Lucjan Wiktor
ur. w 1811 r., zmarł 
w Warszewicach  
koło Chełmży 

August Władysław Honorata 
Emilian   z Zalewskich 
ur. 4.06.1814 r.  ur. w 1823 r. 
właściciele dóbr Sobota i Zakrzew 
z przyległościami 

Artur Tomasz 
Cyprian Adolf 
ur. 21.06.1854 r. 

Maria 
ur. 12.01.1856 r.
Od 3.08.1882 r. 
Mieroszewska 

Helena Zofia 
Honorata 
ur. 10.07.1857 r. 

Jadwiga Antonina 
ur. 10.03.1859 r. 
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W 1726 r. miasto Sobotę z przyległościami kupił Władysław Zawisza od 
Aleksandra Walewskiego za 97400 zł. Ten senior rodu sobockich Zawiszów był 
stolnikiem mielnickim, rotmistrzem husarskim i pułkownikiem królewskim.  

Wsławił się w bitwach pod Chocimem i Wiedniem, zmarł w roku 1744.5 
Po Władysławie miasto Sobotę z przyległościami dziedziczył jego syn Wincen-

ty Zawisza, a drugi jego syn Feliks Zawisza posiadł Zakrzew z przyległościami. 
Jan Wegner napisał, że „Wincenty Zawisza Czarny (ożeniony z Antoniną Głę-

bocką), łowczy łęczycki, podkomorzy koronny i sekretarz królewski Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, był konfederatem barskim; zmarł w Sobocie w 1771 r.”6 

Na prośbę Wincentego Zawiszy Sobota otrzymała od S.A. Poniatowskiego 
prawo odbywania aż dwunastu jarmarków w ciągu roku.7 

Feliks urodzony w 1749 r. był miecznikiem inowłodzkim. Jego syn Antoni Za-
wisza w 1811 r. miał 33 lata, czyli urodził się w roku 1778. Nie mogę stwierdzić, 
w których latach oni zmarli, gdyż w sobockiej parafii brakuje akt zgonów z tamtego 
okresu. Wiadomo, że w latach 1819, 1851, 1854 i 1857 Feliks i Antoni Zawiszowie 
żyli, a ich majątek Zakrzew był dzierżawiony przez Stanisława Zaborowskiego.8 

 
Cyprian i Marianna z Karnkowskich Zawiszowie 

Po Feliksie i Antonim dobra Zakrzew przejął syn Wincentego – dziedzic dóbr 
Sobota, Jan Gwalbert Cyprian Zawisza. Był on kolatorem sobockiego kościoła 
parafialnego, łowczym łęczyckim, radcą departamentu warszawskiego, kapitanem 
gwardii honorowej i szambelanem króla saskiego Fryderyka Augusta. 

Ten Fryderyk, wnuk Augusta III Sasa, w latach 1807-1815 był księciem war-
szawskim. Zdecydowali o tym twórcy utworzonego z ziem drugiego i trzeciego 
zaboru pruskiego Księstwa Warszawskiego: cesarz Francuzów Napoleon I, cesarz 
Rosji Aleksander I i król pruski Fryderyk Wilhelm III, który po przegranej wojnie 
z wojskami Napoleona stracił znaczną część zdobytego terytorium, ale zachował 
koronę. Zostało to zapisane w traktacie pokojowym zawartym w lipcu 1807 roku 
w Tylży. Fryderyk August otrzymał tytuł królewski od Napoleona za to, że po 
zwycięstwie wojsk francuskich nad pruskimi pod Jeną przeszedł na stronę Francji, 
wprowadzając Saksonię w skład Związku Reńskiego.9 

W dokumentacji sobockiego zameczku napisano, że przez krótki czas (1793-
1794) dobra Sobota należały do Floriana Bardzińskiego herbu Abdank, syna Józe-
fa i Marii z Moszyckich, podczaszego przedeckiego. W dokumencie tym napisano 
też, że żona Cypriana Marianna z Karnkowskich wniosła Zawiszom w posagu do-

                                           
5 K. Perzyna, Miedzy Piątkiem a Sobotą, t. 1, s. 103 i Jan Wegner, Artur Zawisza Czarny, s. 2.  
6 Jan Wegner, Artur Zawisza Czarny, s. 2.  
7 Słownik geograficzny [...], t. 10, s. 953. 
8 Akta urodzeń parafii Sobota: 56/1811, 20/1819, 21/1851, 60/1854, 18/1857. 
9 Akta urodzeń 73/1809, 58/1811, 20/1814 i akt zgonu 2/1819 w parafii Sobota; Jan Wegner, Artur 

Zawisza Czarny, s. 2; J.A. Gierowski, Historia Polski1764-1864, s. 133; L. Bazylow, Historia po-
wszechna 1789-1918, s. 134. 
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bra Łagiewniki i Bałuty należące obecnie do Łodzi. Właścicielką tych dóbr stała 
się w latach czterdziestych XIX w. po ojcu Stefanie Karnkowskim i Juliannie Piw-
nickiej z Karnkowskich. 

Akt notarialny Romana Wolskiego rep. 109 z 24 maja 1851 r. zawiera infor-
mację, że Marya z Karnkowskich Zawisza wdowa po Cyprianie Zawiszy dziedzicu 
dóbr Sobota do 16 kwietnia 1851 r. była współwłaścicielką dóbr Starosypin w po-
wiecie lipnowskim (lub lipowickim), w guberni płockiej położonych, w mieście 
Sobocie, okręgu łowickim, guberni warszawskiej zamieszkała. Drugą współwła-
ścicielką tych dóbr była jej siostra Julia Justyna z Karnkowskich Piwnicka.10  

W latach 1808-1810 w wielu aktach stanu cywilnego występuje Józef Ob-
rembski jako dzierżawca dóbr Sobota. Podam kilka fragmentów z tych akt.  

W akcie 24/1808 ksiądz napisał m.in.: „18 grudnia 1808 r. stawili się uczciwi Pa-
weł zwany Studentem mający lat 30 Mikołaja zmarłego brat rodzony i Mateusz Lubel-
ski w karczmie pod Młynem Sobockim, nazywanym Stary, szynk utrzymujący [...]”. 

W akcie zgonu nr 35/1810 jest informacja o śmierci na skutek kopnięcia przez 
konia dziewięcioletniego syna Józefa Obrembskiego – dzierżawcy dóbr Sobota. 

W akcie urodzenia 46/1812 jest zapis: „Stawił się Antoni Wyczkowski [...] 
profeszii kowalskiey zamieszkały w Karczmie pod Starym Młynem y okazał nam 
Dzieci Bliźniąt Płci żeńskiey które się urodziły w Domu mieszkania iego [...] po 
uczynieniu powyższego oświadczenia y okazania Dzieci w Przytomności Jana Da-
niela Fyszera [...] tudzież Jana Nowakowskiego [...] profeszii młynarskiey miesz-
kającego w Starym Młynie [...]”. 

W akcie urodzenia nr 4/1812 Ludwik Stawicki występuje jako młynarz z tego 
młyna, a w akcie 4/1814 jako jego dzierżawca, któremu urodziła się córka w Sta-
rym młynie. 

W akcie zgonu nr 55/1809 występuje „Antoni Wyżkowski mayster konsztu ko-
walskiego trzymaiącego kuźnię pod Starym Młynem należącą do Wsi Sobockiey”. 

Stary młyn Zawiszów stał w tym miejscu, gdzie obecnie istnieje młyn w So-
bockiej Wsi, a blisko niego oprócz kuźni i karczmy czynny był tartak. 

W akcie urodzenia nr 19/1812 jest informacja, że stawili się Woyciech Jędrze-
jewski i Józef Chlebowski, obydwaj „Profeszii Strycharskiey” i mieszkający 
w cegielni sobockiey. W akcie urodzenia nr 10/1813 jest zapis stwierdzający, że 
strycharzowi Józefowi Chlebowskiemu w sobockiej cegielni urodził się syn. Jako 
świadkowie wymienieni tu są dwaj szynkarze, z których jeden zamieszkały w Zie-
lonym Gościeńcu znanym w powiecie sochaczewskim. W akcie urodzenia 
nr 48/1809 o tym samym szynkarzu, Wojciechu Kowalskim, napisał ksiądz, że był 
zamieszkały w Gościńcu Walewickim zwanym Zielony. 

Z aktu urodzenia nr 44/1809 i aktu zgonu nr 29/1810 wiadomo, że Zawiszowie 
posiadali browar. W browarze tym 1 czerwca 1809 r. urodziła się Małgorzata Bo-
gus, a dnia 2 czerwca 1810 r. zmarł Florian Szczawiński mający trzy tygodnie ży-

                                           
10 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu, Roman Wolski rep. 109/1851. 
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cia. W obydwóch przypadkach świadkami byli pracownicy browaru, których za-
wód określano jako mielcarz.11 

 
Zajrzyjmy teraz do księgi wieczystej Zawiszów. Tu znajdujemy zapisy: 
„W 1800 r. Cyprian Zawisza – Wartość dóbr Sobota – 300000 zł. 
W 1820 r. 
a)  August Władysław Emilian Zawisza  
b)  Alfred Lucyan Wiktor Zawisza 
c)  Artur Jan Edward 
bracia Zawiszowie prawem własności odziedziczonej po ojcu swym Cyprianie 
Zawiszy, własność tych dóbr stosownie do zatwierdzenia Kommisyi Hypo-
teczney Województwa Mazowieckiego z dnia 2 XII 1820 roku na swe imię 
ustaloną mającym; 
– co tu po ogłoszonym postępowaniu spadkowem po tymże Cyprianie Zawiszy, 
gdy się nikt ani z lepszymi ani z równemi prawami nie zgłosił na wniosek dnia 
15 IV 1830 r. do księgi wieczystej uczyniony z tą wzmianką zapisano, że war-
tość tych dóbr w 1800 r. na sumę 300000 złotych polskich podaną została”. 
August Zawisza 4 czerwca 1820 r. ukończył sześć lat. 
Oprócz wymienionych trzech synów Cyprian i Marianna Zawiszowie mieli 

córkę, która żyła tylko półtora roku. Zapoznajmy się z jej aktem zgonu. 
„Nro 14-to 

Wyciąg z aktu śmierci. Dnia 8 września 1808 Roku w Warszawie pod No 103. 
Roku Tysiąc Osmsetnego Osmego Dnia siódmego miesiąca września o godzinie 
osmey przed Południem.  

Przed nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy w Cyrkule Czwartym mia-
sta stołecznego Warszawy, w Powiecie y Departamencie warszawskim stawił się 
Cyprian Zawisza bywszy Kapitan Gwardyi Honorowey Obywatel Powiatu Brze-
zińskiego Liczący lat trzydzieści y dwa, w miasteczku Sobocie w Powiecie Brze-
zińskim w Departamencie warszawskim zamieszkały Oyciec Zeszłego Dziecka ni-
żey wyrażonego i Ignacy Rosciszewski Obywatel Departamentu Płockiego liczący 
lat czterdzieści y dwa w wiosce Rosciszewie Powiecie Mławskim w Departamen-
cie Płockim zamieszkały bezżenny powinowaty zeszłego Dziecka niżey wyrażo-
nego i oświadczyli nam iż Kamilla Antonina Zawiszówna Dziecię mające miesię-
cy osiemnaście y dni osm, które urodziło się w wiosce Trojanowie w powiecie So-
chaczewskim w Departamencie Warszawskim Córka wyżey wyrażonego Cypry-
ana Zawiszy y Maryanny z Karnikowskich, razem z mężem wyżey wyrażonym 
zamieszkałey, umarła Dnia Szóstego miesiąca y Roku bieżącego o godzinie Szó-
stey po Południu w Warszawie przy ulicy Długa Zwaney, w Domu pod numerem 
Pięćset Szejśdziesiąt dziewięć. Po czym oświadczaiący podpisali z nami akt ni-

                                           
11 Akta stanu cywilnego parafii Sobota. 
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nieyszy po przeczytaniu onegoż”. Oprócz Zawiszy i Rosciszewskiego podpis swój 
złożył urzędnik stanu cywilnego W.J. Zacharkiewicz.12 

Hipoteka Zawiszów była obciążona długami. „15000 złotych polskich właściciel 
Cyprian Zawisza pożyczył od Balbiny z Niedźwieckich Przepałkowskiej stosownie 
do kontraktu o dzierżawę sześcioletnią dóbr Bałuty powiatu zgierskiego przed rejen-
tem Szczawińskim zawartego i takowe tak na niniejszych dobrach swoich jako też na 
dobrach Zakrzew z przyległościami w tymże powiecie położonych zabezpieczył 
z obowiązkiem oddania kapitału tejże wierzycielce swojej w monecie srebrnej gru-
bej, brzęczącej, kurs w kraju mającej, a nie w żadnych papierach do 24 VI 1833 r.”. 

„10000 złotych polskich pożyczki współwłaściciel tych dóbr Artur Zawisza 
otrzymał od księdza Antoniego Oyrzanowskiego do rewersu prywatnego dnia 
27 XI 1830 r., która aktem urzędowym dnia 17 VIII 1832 r. przez pełnomocniczkę 
jego Maryę z Karnkowskich Zawiszyne przyznana i na części jego dóbr niniej-
szych z procentem (5 %) dnia 27 XI każdego roku ma być spłacana”. 

Cyprian Zawisza zmarł 3 października 1827 r. mając lat 51, a 10 lat od niego 
młodsza żona Marianna zmarła 14 stycznia 1853 r. 

 
Artur i Alfred Zawiszowie – ich udział w powstaniu listopadowym i co potem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopia aktu urodzenia Artura Zawiszy 

                                           
12 Akta stanu cywilnego parafii Sobota. 
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Kopia aktu urodzenia Alfreda Zawiszy 
 
Obydwaj urodzili się w Sobocie w modrzewiowym dworze na Kopcu. Starszy 

Artur urodził się 24 listopada 1809 r., a młodszy Alfred 12 grudnia 1811 r. Byli 
rówieśnikami Aleksandra Walewskiego. Artur był od niego niecałe pół roku star-
szy, a Alfred nieco ponad półtora roku młodszy. Tu spędzali lata dziecięce. Sobota 
była wówczas miastem należącym do gminy sobockiej powiatu brzezińskiego de-
partamentu warszawskiego Księstwa Warszawskiego (od 7.07.1807 r.). 

Nie były to spokojne czasy. W październiku 1806 r. wojska Napoleona prze-
pędziły stąd Prusaków, 14 stycznia 1807 r. utworzona została polska Komisja 
Rządowa, w kwietniu 1809 r. tereny tutejsze na krótko zostały opanowane przez 
wojska austriackie, a 8 lutego 1813 r. wojska rosyjskie weszły tu na cały wiek.13  

                                           
13 K. Perzyna, Między Piątkiem a Sobotą, t. 1, s. 106-113. 
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Kiedy braciom Zawiszom zmarł ojciec, to najstarszy syn Artur nie miał jesz-
cze ukończonych osiemnastu lat. 

Ogromny wpływ na wychowanie synów miała ich matka. Twierdziła, że po-
siadane nazwisko zobowiązuje ich więcej niż innych do przestrzegania cnót rycer-
skich. Przypominała im słowa Juliana Ursyna Niemcewicza: „Przysłowiem było 
bojów towarzyszy – polegaj na nim jakby na Zawiszy”. 

O Arturze wiadomo, że pierwsze nauki pobierał w Piotrkowie, gdzie zetknął 
się z generałem Stanisławem Klickim, a we wrześniu 1824 r. został przyjęty do  
IV klasy szkoły wojewódzkiej w Radomiu, gdzie później uczęszczali też jego bracia 
Alfred i August. W roku szkolnym 1826/27 Artur kon-
tynuował naukę w kaliskiej szkole wojewódzkiej. Wte-
dy już brał udział w manifestacjach patriotycznych 
i głosił hasła wolnościowe. 

Tuż po śmierci ojca, w październiku 1827 r., roz-
począł studia prawnicze na Królewskim Warszawskim 
Uniwersytecie. Początkowo, wraz z bratem Alfredem, 
zamieszkał u ojca Fryderyka Chopina – pana Mikołaja, 
w lewym skrzydle pałacu senatora generała Wincente-
go Krasińskiego na Krakowskim Przedmieściu 5. Artur 
był tylko trzy miesiące starszy od Fryderyka Chopina. 
Chętnie słuchał jego muzyki. Był wysokiego wzrostu, 
smukłej budowy, pociągłej twarzy o bardzo ciemnej 
cerze, czoło miał wysokie, a oczy czarne i bystre. 

Duży wpływ wywarł na nim Joachim Lelewel, który pogłębił jego patriotyzm 
zaszczepiony przez matkę. W rocznicę śmierci ojca tak napisał do matki: 

 
„Tęskną myślą w Soboty przechodzę ustronie – 
Tam me serce spoczywa, tam dusza ma tonie, 
Ciałem tylko do zwodnej przylgnąłem Warszawy. 
Zgoła wszystko mi milszem w rodzinnej Zagrodzie, 
Tam jaśniej słońce świeci, bujniej ziemia rodzi, 
Przyjemniej woda płynie, milej wietrzyk chłodzi, 
Weselej nucą ptaki przy wieczornym chłodzie”. 
 
Napisane przez niego utwory poetyckie krążyły w rękopisie pomiędzy znajo-

mymi. Córka generała Jana Henryka Dąbrowskiego – Bogusława tak wspominała 
Artura Zawiszę: „Ależ to był człowiek palcem Bożym wyznaczony na męczennika 
poświęceń i przekonań, wśród których miał się rodzić. Był on zewnątrz jakby ze 
stali i ze spiżu wykuty, a wewnątrz napełniony wszystkimi palnymi materiałami. 
Zdarzało się, że dość dotknąć kwestii naszego przygnębienia, wymówić nazwisko 
któregoś z tyranów lub wspomnieć o powstaniu przygnębionych, aby go w tej 
chwili widzieć zamienionym od razu w zapaloną pochodnię”. 

Artur Zawisza 


