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Franciszek Woźniak 
 
 
 

 
      
Zmagania zbrojne I wojny światowej, walka o niepodległość oraz jej obrona przed 

bolszewikami przyniosły śmierć wielu polskich żołnierzy z naszych okolic. W większości są oni 

dziś dla nas anonimowi, czas zatarł pamięć o ich nazwiskach i wizerunkach. Szczęśliwie 

zachowały się też miejsca, w których upamiętniono bohaterów. Tak jest na cmentarzu 

parafialnym w Orszymowie. Tablica nagrobna wymienia nazwiska ośmiu poległych, w 

większości rolników: 

Budnicki Feliks – rolnik 

Fabianowicz Stanisław – rolnik 

Jaworski Stefan – rolnik 

Krajewski Feliks – rolnik 

Lipiński Stanisław – rolnik 

Nawojski Adam – rolnik 

Śliwka Henryk – rolnik 

Woźniak Franciszek – stolarz 



W zbiorach rodziny zachowała się fotografia jednego z żołnierzy, Franciszka Woźniaka. 

Niewiele o nim wiemy. Franciszek Woźniak był stolarzem i  jednym z naszych okolicznych 

bohaterów.  Poległ w zmaganiach zbrojnych podczas wojny 1920 roku, w walce o 

niepodległość, broniąc naszej ojczyznę przed bolszewikami. Nie wrócił z wojny, jego losy są 

nieznane, a więc orszymowska mogiła jest tylko symbolicznym miejscem jego spoczynku. 

Jedyną pamiątką jest podniszczone zdjęcie, które przechowała rodzina.  

 

 

 

Stary nagrobek, który widać na zdjęciu obecnie ma już odnowioną formę. Jednak jak dawniej 

na miejscu spoczynku bohaterów na cmentarzu w Orszymowie widnieje taka oto nagrobna 

inskrypcja: 

„Padli na polu chwały  odpierając z granic Państwa Polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego 

nawałę najeźdźców w latach 1918/20” 

 



Stefan Mieczkowski 

 

 

 

Potomek ziemiańskiej rodziny herbu Zagroba vel Zagłoba żył w latach 1889 – 1956.  Ród 

Mieczkowskich wywodził się z Mazowsza i był osiedlony w dawnych Prusach Królewskich. 

Niektórzy jego przedstawiciele ponownie nabywali majątki na Mazowszu.  

Stefan Mieczkowski był człowiekiem wykształconym i przygotowanym do roli aktywnego 



ziemianina rozwijającego swoje posiadłości. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w czeskim 

Taborze. 

Był żonaty z Heleną z Chamskich herbu Jastrzębiec. Małżeństwo miało troje dzieci, córki 

Elżbietę i Danutę oraz syna Zbyszka. 

 

W okresie międzywojennym Stefan Mieczkowski wraz z małżonką byli właścicielami majątku 

ziemskiego Dzierżanowo – Rąkcice, którym Stefan Mieczkowski (dzięki posiadanemu 

wykształceniu rolniczemu) świetnie zarządzał. 

Mimo ogromnych zniszczeń podczas pierwszej wojny światowej, odbudowywał i rozwijał 

dzierżanowskie dobra. Unowocześniał uprawę ziemi, stosował nowoczesne nawozy, rozwijał 

nasiennictwo i uprawę buraków cukrowych. Zbudowano specjalną linię kolei wąskotorowej, 

którą buraki były transportowane do cukrowni w Małej Wsi. Stefan Mieczkowski hodował 

również piękne konie i bydło rasy holenderskiej.  



 

  Dwór Mieczkowskich w Dzierżanowie przed I Wojną Światową 

Zarządzanie ziemskim majątkiem nie było jedynym zajęciem Stefana Mieczkowskiego. Pełnił 

on również funkcję prezesa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku, a także był 

komendantem bodzanowskiego gniazda „Sokoła” (sztandar  znajduje się obecnie w skarbcu 

na Jasnej Górze). Jako komendant „ Sokoła” wygłosił przemówienie na pogrzebie kpr. 

Ignacego Feliksa Grabowskiego – pierwszej ofiary zbliżającej się wojny na północnym 

Mazowszu. 

Małżeństwo Mieczkowskich cieszyło się powszechnym szacunkiem i uznaniem okolicznych 

rodzin ziemiańskich, włościan i służby. Rodzina Mieczkowskich była bardzo związana ze sobą, 

co było szczególnie widoczne w trudnych czasach okupacji. 

 Stefan Mieczkowski w 1920 roku, jako ochotnik  uczestniczył w wojnie z bolszewikami, w 

201. pułku szwoleżerów. W rodzinnych zbiorach zachowały się listy z tamtego okresu, które 

pisał z frontu do żony. 

W dzierżanowskim dworze panowała patriotyczna atmosfera. Dzieci były wychowywane w 

duchu miłości do ojczyzny. W 1939 roku Zbigniew - siedemnastoletni syn małżeństwa 

Mieczkowskich, wyruszył na wojnę, którą zakończył jako czołgista – oficer Dywizji Pancernej 

generała Maczka. Niestety przez długie lata nie mógł przyjechać do Polski, ze względu na 

rządzących w niej komunistów. Nie uczestniczył nawet w pogrzebie ojca. 



Kazimierz Ignacy Dziewanowski 
 

 

Żył w latach 1879-1942.  W czasach I wojny światowej, początkach II Rzeczypospolitej i w 

okresie międzywojennym był właścicielem Grodkowa.  

Aktywnie angażował się w działalność społeczno-gospodarczą i polityczną. W czasie I wojny 

światowej był nieformalnym przewodniczącym sejmiku płockiego. W końcowej jego fazie 

organizował polską władzę w powiatach płockim, płońskim i sierpeckim. Następnie 

powołano go na komisarza rządu polskiego w Płocku. W listopadzie 1918 r. uczestniczył w 

reorganizacji sejmiku oraz w przejmowaniu urzędów i kasy miejskiej z rąk niemieckich. Został 

zaproszony na obiad galowy z marszałkiem Piłsudskim w czasie jego wizyty w Płocku w 

kwietniu 1921 r. 



 

 

Wraz z żoną Zofią prowadził działalność charytatywną. Organizowali zbiórki pieniędzy i 

wspierali z własnych środków ludzi najbardziej dotkniętych wojenną biedą. Wszedł w skład 

zarządu Rady Opiekuńczej Miejskiej, która zajmowała się m.in. prowadzeniem schronisk dla 

dzieci. Przewodniczył również gminnej Komisji Szacunkowej Rolnej w Święcicach i Rębowie. 

Dokumentował straty poniesione przez mieszkańców w czasie wojny. 

Zofia Dziewanowska wchodziła w skład zarządu wyszogrodzkiej Macierzy Szkolnej. Kazimierz 

Ignacy Dziewanowski był przewodniczącym Kółka Sąsiedzkiego Ziemian bodzanowsko-

wyszogrodzkich. Przyczynił się do odbudowy cukrowni w Małej Wsi i Borowiczkach. Pod 

względem wielkości kapitału znajdował się na 45 miejscu wśród oligarchii ziemiańsko-

przemysłowej Polski.  

 



 

Za pracę społeczną został odznaczony Orderem Polonia Restituta. 

We wrześniu 1939 r. poległo dwóch jego synów: Kazimierz i Stanisław. W lutym 1940 r. 

został aresztowany przez Gestapo, a rodzinę usunięto z dworu w Grodkowie. Kazimierz 

Ignacy był więziony w Płocku, Działdowie i obozach koncentracyjnych w Dachau, 

Mauthausen–Gusen i Schloss Hartheim. Zamordowano go w 1942 roku, jego symboliczny 

grób znajduje się obok kościoła w Rębowie. 

Jego wnuk Kazimierz Dziewanowski był ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. 



Andrzej Wierzbicki 

 

Żył w latach 1877-1961. Był współorganizatorem i działaczem koła „Zetu” – tajnego Związku 

Młodzieży Polskiej. Następnie związał się z Ligą Narodową i Stronnictwem Narodowo – 

Demokratycznym. W czasie I wojny światowej należał do Centralnego Komitetu 

Obywatelskiego i Rady Głównej Opiekuńczej. W 1918 roku został mianowany członkiem Rady 

Stanu. Po zakończeniu I wojny światowej uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu, w 

trakcie, której podpisano traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę 

światową. W rządzie premiera Józefa Świeżyńskiego powołanym przez Radę Regencyjną był 

ministrem przemysłu i handlu. Kilkukrotnie startował do Sejmu, gdzie zasłynął jako dobry 

mówca. Po odzyskaniu niepodległości został prezesem Centralnego Związku Polskiego 

Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan. W 1929 roku został odznaczony Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 1939 roku został członkiem Komitetu 

Obywatelskiego przy Dowództwie Obrony Stolicy. Za udział w obronie Warszawy otrzymał 

Krzyż Walecznych.  



Warto dodać, że w czasach nam współczesnych Konfederacja Lewiatan, spadkobierczyni 

przedwojennej organizacji, przyznawała nagrody imienia Andrzeja Wierzbickiego 

przedsiębiorcom, którzy potrafili połączyć sukces w biznesie z pracą społeczną.  

 

Prywatnie Andrzej Wierzbicki był bratem ostatniej przedwojennej właścicielki majątku 

Podgórze. Często odwiedzał tę posiadłość usytuowaną w dolinie rzeczki Ryksy. W czasie I 

wojny światowej siedzibę dziedziców Podgórza – nieco mniejszą niż dzisiejsza, spalili 

wycofujący się Rosjanie. Ostatnią właścicielką majątku była Helena Bogusławska, I voto 

Siwczyńska. Odbudowany dwór jest jednym z nielicznych śladów dawnego, ziemiańskiego 

świata w tej części Mazowsza. 

 

 

 



Antoni Czaplicki 
 

 

 

Antoni Czaplicki herbu Lubicz żył w latach 1885 – 1972.  Był właścicielem majątków Osiek i 

Krubice w powiecie płockim oraz najbliższej nam posiadłości Wilkanowo na terenie obecnej 

gminy Mała Wieś. Walczył z wojskami bolszewickimi w latach 1919 -1920. Wstąpił na 

ochotnika do 201. pułku szwoleżerów.  Ze swoim oddziałem walczył na froncie wołyńskim w 

potyczkach pod Równem, w bitwie pod Mereczem nad Niemnem, pod Oranami, a później w 

1920 na Mazowszu. Brał udział w zdobyciu bolszewickiej radiostacji w Ciechanowie. We 

wrześniu 1920 roku uczestniczył w słynnym kawaleryjskim zagonie na Korosteń na Ukrainie. 

Była to jedna z największych tego typu operacji wojennych w XX wieku, który zakończyła się 

powodzeniem. W ciągu pięciu dni kawaleria przebyła 250 km, walcząc z nieprzyjacielem. 

Wzięto do niewoli cztery tysiące jeńców rosyjskich, zdobyto czternaście dział, zniszczono trzy 

pociągi pancerne, składy żywności, amunicji i sprzętu wojskowego. 

Po powrocie z wojny Antoni Czaplicki rozpoczął aktywne życie ziemianina rozwijając hodowlę 

i rolnictwo w zniszczonych przez wojnę majątkach. Angażował się również w pracę społeczną 



w ramach Płockiego Związku Ziemian.  Oprócz produkcji roślinnej na wysokim poziomie 

prowadzona była w Osieku hodowla koni półkrwi angloarabskiej i angielskiej, w tym 

kilkunastu rocznie dla wojska. Konie z hodowli Antoniego Czaplickiego wielokrotnie 

nagradzano w licznych wystawach rolniczych, m.in. w 1938 i 1939 r. na krajowej wystawie 

koni w Lublinie. 

Ziemianin z Osieka był znanym jeźdźcem sportowym i uczestnikiem wielu zawodów 

hippicznych w Ciechocinku, Włocławku, Płocku oraz międzynarodowych konkursów w 

Warszawie. Zdobywał na nich liczne nagrody i medale. Działał również w organizacjach 

łowieckich oraz był zapalonym myśliwym. Kiedy wybuchła II wojna światowa został wraz z 

rodziną w początkach 1940 roku wysiedlony z Osieka. Okupację przeżył w Warszawie, 

utrzymywał się z prowadzenia niewielkiego przedsiębiorstwa riksz rowerowych.  

 

Janusz Czaplicki 

Gdy rozpoczęło się powstanie warszawskie,  jego jedyny syn Janusz, student konspiracyjnej 

SGGW, podchorąży AK, zginął w ataku na siedzibę Gestapo w Alei Szucha. 

 

 



Eustachy Korwin-Szymanowski 

 

 
Eustachy Korwin-Szymanowski urodził się w roku 1876, a zmarł w 1936 roku. Przyszły  

dyrektor naczelny Banku Gospodarstwa Krajowego był drugim synem Teodora Korwin-

Szymanowskiego, herbu Ślepowron i Julii z Jełowickich herbu własnego. W dzieciństwie i 

młodości wielokrotnie bywał w Kępie Polskiej i w Nakwasinie, który należał do siostry jego 

ojca, Jadwigi z Korwin-Szymanowskich Bolesławowej Nakwaskiej. Wiedzę ekonomiczną 

zdobywał w Szkole Handlowej w Paryżu na kierunku rachunkowości i bankowości. Studia 

skończył w roku 1896. Praktycznych umiejętności uczył się w bankach w Paryżu i Londynie. 

Po powrocie do kraju Eustachy Korwin-Szymanowski stał się aktywnym członkiem 

Stronnictwa Narodowego, a następnie jednym z przywódców ugrupowania. W końcowej 

fazie I wojny światowej i okresie odbudowy niepodległości należał do zwolenników Komitetu 

Narodowego Polskiego. Był członkiem Rady Głównej Opiekuńczej, Tymczasowej Rady Stanu, 



wreszcie Rady Stanu Królestwa Polskiego. W tym okresie, już jako doświadczony bankowiec, 

poznał Władysława Grabskiego, jednego z polskich delegatów na konferencji paryskiej, 

późniejszego ministra, premiera i autora reformy walutowej.  

 

 

 

Zapewne dzięki tej współpracy w 1924 roku Eustachy Korwin-Szymanowski został 

dyrektorem naczelnym Banku Gospodarstwa Krajowego, który zgodnie ze swoimi 

statutowymi zadaniami od początku swojego istnienia miał szczególnie wspierać finansowo 

rozwój krajowej gospodarki. Nadal wiele go łączyło z naszymi okolicami i Nakwasinem, który 

był własnością jego brata, a w późniejszych czasach syna. Wspierał odbudowę zniszczonej 

przez Rosjan cukrowni w Małej Wsi. W roku 1928 został uhonorowany tytułem szambelana 

papieskiego. 



Zygmunt Kittel 

 

Zygmunt Kittel (1877 – 1960) był powstańcem wielkopolskim oraz pierwszym starostą 

gnieźnieńskim w niepodległej II Rzeczypospolitej. To ostatni dziedzic małowiejskich dóbr w 

okresie międzywojennym. Urodzony w zaborze pruskim, od zawsze był patriotą, co skończyło 

się nawet wyrzuceniem z gimnazjum. Wstąpił do „Sokoła”, a w grudniu 1918 roku po 

wybuchu powstania wielkopolskiego został w Gnieźnie komendantem miasta. Po sukcesie 

powstańców Rady Ludowe miasta i powiatu gnieźnieńskiego wybrały go jednogłośnie na 

starostę gnieźnieńskiego. Te urząd sprawował do 1919 r. Za swoją działalność Zygmunt Kittel 

został uhonorowany kilkoma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Doczekał się wdzięczności również w innej formie. Jest jednym z 

bohaterów sztuki teatralnej autorstwa Gerarda Górnickiego „Poszli ci, którzy powinni” 

napisanej w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. W 2011 roku w 

holu budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odsłonięto poświęconą mu tablicę. 

Pozostawił po sobie drukowany pamiętnik „Oswobodzenie Gniezna i trzy tygodnie dalszych 

potyczek” z uwagą: „Czysty zysk przeznacza się na budowę Pomnika dla Poległych”. W pracy 



zawodowej związał się z cukrownictwem. Do 1939 roku był dyrektorem cukrowni w Żninie, 

co ciekawe powrócił na to stanowisko również po zakończeniu wojny. Zapewne te 

zawodowe koneksje spowodowały, że wszedł w posiadanie majątku ziemskiego w Małej Wsi.  

 

Wpis w księgach wieczystych dotyczący przejęcia dóbr Zygmunta Kittla  

przez Skarb Państwa w wyniku reformy rolnej 

   

Cukrownia w Żninie 



 

Dawne zabudowania dworskie w Małej Wsi 

 

 


