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Wstęp

Wróble to jedna z tych miejscowości, których znalezienie na mapie na-
stręcza niemałych kłopotów. Próżno także szukać o niej informacji w en-
cyklopediach, leksykonach i przewodnikach turystycznych. Pewnie we 
Wróblach nie wydarzyło się nic ciekawego. Na tym stwierdzeniu niniej-
sza opowieść mogłaby się zakończyć. Mogłaby, ale tak się nie stanie.

Ciekawe, czy niniejsza książka w ogóle by powstała, gdyby dziadek 
Bernard nie lubił gawędzić. Przez jego przypadłość, nie umiejąc jeszcze 
dobrze pisać i czytać, znałem już na pamięć przedwojenne losy miej-
scowego majątku. Ciekawość podpowiadała jednak, że to nie wszyst-
ko, co można powiedzieć o wsi. Zaczęły się domorosłe poszukiwania, 
którym bardzo często towarzyszyło poczucie rozczarowania. Ustale-
nie pojedynczych dat, nazwisk i wydarzeń zajmowało kilka miesięcy, 
a w niektórych wypadkach nawet lat. Drobne wzmianki w internecie, 
dosłyszane opowieści mieszkańców, niewielkie wycinki starych gazet 
– to wszystko lądowało w kilkunastokartkowym zeszycie. W końcu, ku 
mojemu zdziwieniu, zabrakło w nim miejsca. Coś z tym wszystkim trze-
ba była zrobić. I padło na książkę. Tak po prostu.

Pisanie o rodzinnej wsi jest wbrew pozorom rzeczą trudną. Niełą-
two jest bowiem wyselekcjonować materiał – stwierdzić, co jest istotne, 
a co już nie; trudno jest spojrzeć na całość bez emocji. Ze swojej strony 
mogę tylko zapewnić, że dołożyłem wszelkich starań, aby książka zgod-
nie z warsztatem pracy historyka była wolna od stronniczości i kom-
pleksowo przedstawiała dzieje miejscowości. Oczywiście, mam pełną 
świadomość, że przy jej tworzeniu nie uniknąłem błędów. Najbardziej 
bolą mnie uogólnienia – zarówno ze względu na ograniczoną objętość 
pracy, jak i spójność narracji, część kwestii trzeba było potraktować po 
macoszemu, część w ogóle nie znalazła w niej miejsca. Z góry przepra-
szam za te i inne niedogodności. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi. 

 Z niewielkimi wyjątkami, starałem się bardziej pisać o wsi jako 
zbiorowości, a nie o poszczególnych jej mieszkańcach. Niektórzy Czy-
telnicy mogą poczuć się rozczarowani, niemniej o tym, czy ktoś częściej 
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lub rzadziej pojawia się na łamach, decydowały przede wszystkim do-
stępne źródła. Osoby, które bardziej zainteresowane są dziejami wła-
snej rodziny, zapraszam do kontaktu – chętnie podzielę się informa-
cjami.

 Chciałbym także, abyśmy na niniejszą książkę nie patrzyli jak na 
jedyną słuszną historię miejscowości. Wolałbym, aby była ona pretek-
stem do dyskusji o przeszłości, a nie skończoną całością.

Starałem się, aby moja praca przedstawiała całe dotychczasowe 
dzieje wsi. Oczywiście, to ile o danym okresie można było napisać, za-
leżało przede wszystkim od ilości dostępnych źródeł. Choć opowieść 
o wsi zaczynam już w czasach prahistorycznych, to jednak łatwo za-
uważyć, że blisko połowa książki koncentruje się na pierwszej połowie 
XX wieku. Był to niezwykle intensywny czas w życiu wsi, jednocześnie 
okres jej największej świetności. 

Zmuszony jestem dodać, że postanowiłem zrezygnować z przypi-
sów, które znacząco wydłużały objętość i zaburzały lekkość narracji. 
Pisząc tę książkę, zależało mi przede wszystkim, aby sięgnęli po nią 
mieszkańcy wsi, w drugiej kolejności badacze. Zdając sobie sprawę 
z minusów tego rozwiązania, w części końcowej umieszczam bibliogra-
ficzne tropy dla osób bardziej zainteresowanych tematem.

Wśród licznych źródeł, po które przyszło mi sięgać, najwięcej no-
wych informacji dostarczały dokumenty zdeponowane w Archiwum 
Państwowym w Inowrocławiu, Archiwum Państwowym w Poznaniu 
i Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Chciałbym przy tej okazji 
serdecznie podziękować personelowi tych placówek za serdeczność, 
cierpliwość i cenne rady. Prawdziwą kopalnią informacji okazały się 
także stare czasopisma, zwłaszcza przedwojenne wydania „Pałuczani-
na” i „Dziennika Kujawskiego”. 

W najbliższych kilku akapitach bardzo często będę powtarzał wy-
raz „dziękuję”, więc wszystkich polonistycznych estetów proszę o wyro-
zumiałość, że nadużywam tego słowa tak często. Musi mi to być wyba-
czone, bo gdyby nie te osoby, autor nie miałby w zasadzie nic ciekawego 
do przekazania.
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Nie byłoby tej książki, gdyby nie wspomnienia byłych i obecnych 
mieszkańców wsi: śp. Bernarda Robakowskiego, Krystyny Robakow-
skiej, Stanisława Tadzika, Zenona Kanarka, śp. Bolesława Pieczątkow-
skiego, Henryka Majewskiego i innych. Dziękuję także Pani Władysławie 
Jędrzejewskiej-Makowskiej za to, że zechciała podzielić się ze mną histo-
rią rodziny Makowskich. Podobnie jestem wdzięczny Panu Krzysztofowi 
Grabskiemu za przechowanie pamięci o jego przodkach i bezcenne ma-
teriały z rodzinnego archiwum. Serdeczne wyrazy uznania kieruję także 
do państwa Głowackich, Kloneckich, Rollów za możliwość zamieszcze-
nia w niniejszej publikacji zdjęć z ich rodzinnych archiwów. Dziękuję 
informatorom za poświęcony czas, przepraszam jednocześnie tych, do 
których nie zdążyłem dotrzeć.

Osobne podziękowania pragnę skierować do regionalnych bada-
czy, którzy poświęcają swój wolny czas, aby przyszłe pokolenia mogły 
poznać historię naszych ziem. Serdecznie dziękuje Koledze Maciejo-
wi Wasielewskiemu za pomoc przy kwerendach archiwalnych i cenne 
materiały. Dziękuję Panu Dariuszowi Mielcarkowi za informacje do-
tyczące rodziny Grabskich. Wielkie wyrazy wdzięczności kieruję tak-
że do prof. Włodzimierza Rączkowskiego z Uniwersytetu im. Adama 
Mickieiwcza w Poznaniu za podzielenie się rezultatami swoich odkryć 
archeologicznych i niezwykle serdeczne podejście w ich objaśnianiu.

Wreszcie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili 
się bezpośrednio do powstania niniejszej publikacji. Dziękuję darczyń-
com, dzięki którym możliwy był jej druk. Dziękuję Agnieszce Kurasiń-
skiej za znakomity projekt oprawy graficznej. Dziękuje Arturowi Ro-
bakowskiemu i innym współpracownikom Fundacji Modrak za cenne 
uwagi i pomoc w zbieraniu materiałów.

Na koniec nie pozostaje mi nic innego jak stwierdzić, że mój udział 
przy powstaniu tej książki był w zasadzie znikomy. Prawdziwymi au-
torami „Opowieści o wsi Wróble” są wszyscy Ci, którzy tworzyli przez 
wieki naszą społeczność. Ja ograniczyłem się tylko do zebrania ich słów 
w jednym miejscu. Niech więc przemówią.
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Położenie

Wróble położone są na pograniczu Równiny Inowrocławskiej i Poje-
zierza Kujawskiego, co dość wyraźnie widać w ukształtowaniu terenu. 
Liczne są pozostałości po dawnym lodowcu. To on utworzył jezioro 
Tryszczyń, ale także niewielkie pagórki we wschodniej części wsi. Pa-
miątką po nim jest także Las Wróblewski – zasadzono go bowiem na 
miejscu, gdzie topniejące wody lodowca kumulowały piasek. Inny ro-
dowód ma teren na zachodzie i północy wsi. Płaska równina to przy-
kład rzeźby aluwialnej (rzecznej). Tysiące lat temu płynęła tędy Proto-
-Bachorza, która sprawiła, że aż do połowy XIX wieku obszar ten zaj-
mowały niemożliwe do przebycia bagna. Z kolei na zachodnich polach 
wsi rozciągało się przed wiekami ogromne jezioro, którego niewielką 
namiastką jest dzisiejsze Gopło.

Historycznie i etnograficznie Wróble leżą na Kujawach Zachodnich 
w odległości 4 km na wschód od Kruszwicy. Zdecydowana większość do-
mostw jest zlokalizowana wokół jedynej asfaltowej ulicy. Pozostałe drogi 
służą za dojazdy do pól. Układ wsi uległ na przestrzeni wieków pewnym 
zmianom. Pierwotnie domy znajdowały się jedynie w północnej części 
wsi. Dopiero kolonizacja niemiecka z początku XX wieku sprawiła, że 
Wróble stały się typową ulicówką. Kolejne zmiany następowały podczas 
parcelacji. W ten sposób domy pojawiły się także pod lasem. 

 Rolniczy charakter oraz ciągłość osadnictwa sprawiły, że we wsi 
występuje kilka nazw zwyczajowych. Ich pochodzenie jesteśmy w sta-
nie dość łatwo ustalić. Kościelonka to dawna droga prowadząca do 
kościoła w Piaskach. Ocean (Ocyjan) wziął swoją nazwę zapewne od 
wody, która często zalewa ten obszar w okresie wiosennym. Z kolei Rę-
poły to pamiątka po tzw. kulturach Rimpau’a, czyli specjalnym spo-
sobie uprawiania gleb podmokłych. Królak (Królok) to ludowy skrót 
od Kanału Królewskiego, jak w XIX wieku nazywano kanał Bachorze. 
Sama zaś nazwa Bachorze wywodzi się ze staroniemieckiego określenia 
mokradeł. Podobne konotacje ma Morzychna, czyli pas stawów i ba-
gien w podłużnym wgłębieniu między niewielkimi pagórkami.
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Nazwy lokalne na terenie wsi
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Nazwa wsi

Pochodzenie nazwy wsi to wbrew pozorom wielka tajemnica. Być może 
rzeczywiście już przed wiekami było we Wróblach wyjątkowo dużo 
naszych skrzydlatych przyjaciół? Istnieje jednak i druga interpretacja 
nazwy. W średniowieczu wróbel był symbolem biedy. Być może naszą 
wieś zamieszkiwało początkowo kilku mniejszych gospodarzy, którzy 
nie mogli równać się z okolicznymi posiadaczami, i stąd ukuto dla nich 
takie a nie inne przezwisko? Niestety, są to tylko domysły i być może 
nigdy nie poznamy całej prawdy o nazwie wsi.

Ważne jest, że nie zmieniała się ona na przestrzeni wieków, cza-
sem tylko pisano ją przez „u” zwykłe, co w czasach, gdy dopiero rodziła 
się polska ortografia, nie było niczym strasznym. Jedynie żyjący blisko 
200 lat temu historyk Stanisław Kozierowski wskazuje, że wieś nazy-
wano dawniej Wróblewem, choć ze zdaniem tym można polemizować.

Niewielkie zmiany w nazwie pojawiły się dopiero w XIX wieku 
i wiązały się z dookreśleniem prawno-gospodarczej formy wsi. Od 1815 
do 1918 roku obok nazwy wsi pojawiają się następujące terminy: Gut, 
Rittergut (dobra rycerskie), Gutzbezirk (obszar dworski) czy Domi-
nium. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oprócz wsi Wróble 
do 1934 roku istniał także Obszar Dworski Wróble, zwany potocznie 
przez mieszkańców majątkiem.

Najpoważniejszą zmianę nazwa osady przeżyła w czasie okupacji 
niemieckiej. W latach 1939–1945 miejscowość istniała pod zgermani-
zowanym mianem Sperlingshof. Na szczęście zmiana ta zniknęła wraz 
z końcem okupacji.

Legenda o Białej Pani

Gdy mieszka się w cieniu Mysiej Wieży, dość łatwo dostrzec, że historia 
i legenda lubią się ze sobą przeplatać. Mądrość ludowa, zwana popular-
nie folklorem, była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Niestety, 
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przyszedł jednak czas, kiedy to, co jutro, stało się ważniejsze od tego, co 
było wczoraj. Starych gawędziarzy zastąpiły telewizyjne seriale, a polne 
strachy zagłuszył warkot traktorów. Na szczęście wiele legend zostało 
uprzednio spisanych, co przedłużyło ich wątły żywot. Wystarczy zerk- 
nąć na chwilę do prac Oskara Kolberga czy Jerzego Szulczewskiego, 
aby odkryć, że i w naszej okolicy działy się rzeczy, które się filozofom 
nie śniły. Nas interesować będzie opowieść, którą w niewielkiej ksią-
żeczce Legendy kruszwickie odnotowała przez kilkunastoma laty Elż-
bieta Biernat. Jest nią legenda o Białej Pani.

Tryszczyń był dawniej częścią Wielkiego Gopła.  
Do dziś jest jeziorem, które skrywa niejedną tajemnicę

Dawno, dawno temu nad brzegiem Gopła mieszkało sobie zgodne 
małżeństwo Tryszcza i Malwiny. Wiedli oni żywot ubogi, ale szczęśliwy 
i spokojny, gdyż darzyli się wielką miłością. Pewnego dnia mężczyzna 
wypłynął na środek jeziora i zastała go potężna burza. Rybak próbował 
się ratować i wiosłował energicznie, ale biała ściana deszczu szybko za-
słoniła brzeg. Łódź coraz szybciej nabierała wody, a siły Tryszcza sła-
bły z chwili na chwilę. Nagle potężny błysk rozciął ponurą przestrzeń, 
a oczom rybaka ukazał się skrawek lądu. Tryszcz nie czekał i szybko 
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dobił do brzegu, który okazał się wyspą. Pogoda natychmiast się popra-
wiła, co wprawiło nieszczęśnika w niemałe zakłopotanie. Minęła chwi-
la, a mężczyzna spostrzegł, że stoi przed nim kobieta odziana w piękną 
białą suknię. Działo się to wieki przed przyjęciem chrześcijaństwa, więc 
Tryszcz nie wiedział, że jest to Matka Boża. Postać poprosiła go o zbu-
dowanie na wyspie świątyni. W zamian każdy, kto ją odwiedzi, zazna 
spełnienia swoich próśb, jeśli tylko będzie żałował za grzechy.

Nastała jasność i po chwili Tryszcz obudził się na brzegu jeziora, 
tuż przed swoim domem. O niesamowitej wizji od razu postanowił po-
rozmawiać z żoną. Rezolutna Malwina nie pozwoliła mu na zlekcewa-
żenie snu i zaczęła wraz z mężem organizować niełatwą budowę. Oko-
liczni mieszkańcy również nie żałowali sił i materiałów. Skromne łodzie 
uginały się pod przewożonymi kamieniami, a praca nie ustawała nawet 
w nocy. Po kilku tygodniach na środku jeziora stanęła piękna świąty-
nia. I stało się tak jak w wizji Tryszcza – każdy, kto przypływał na wy-
spę, zaznawał uzdrowienia na ciele i na duszy. 

Wszystko to trwało jednak do czasu, gdy w świątyni pojawił się 
wielki grzesznik Szymon-Tomasz. On również zobaczył Białą Panią, ale 
stwierdził, że nie będzie jej bił pokłonów. Szymon-Tomasz pomimo na-
legań nie ustępował, co wywołało Boży gniew. Nie minęła chwila, a po-
tężny grzmot przeszył niebo. Wyspa wraz ze świątynią zapadła się pod 
wodę, zabierając ze sobą nieszczęsnego grzesznika. 

Tak skończyła się historia kościoła, którego pozostałości podob-
no i dziś można odnaleźć na dnie jeziora Tryszczyń. Ma on „powstać 
z wody” znów, gdy ludzie będą tak dobrzy jak Tryszcz i Malwina.

Tyle legenda. Nam pozostaje dzisiaj tylko określenie „adresu za-
meldowania” Tryszcza i Malwiny. Zapewne mieszkańcy Kruszwicy nie 
obrażą się, jeśli dom tej pary ulokujemy na wschód od jeziora Trysz-
czyń. Ma dość legendarna stolica swoich Piastów i Popielów, niech i dla 
innych wystarczy legendarnych postaci. Uznajmy więc z przymruże-
niem oka, że Tryszcz i Malwina to najzwyklejsze „wróbloki”.
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Co kryje ziemia?

Czasem, aby dokładnie się czemuś przyjrzeć, paradoksalnie trzeba spoj-
rzeć na to z oddali. Tak jest także w wypadku Wróbli. Wiele informacji 
o najstarszych dziejach osady dostarczają nam bowiem zdjęcia lotnicze. 
Mamy to szczęście, że obszar wsi został dokładnie zbadany przez archeo- 
loga lotniczego – prof. Włodzimierza Rączkowskiego z UAM w Pozna-
niu. Dzięki jego uprzejmości możemy w niniejszej publikacji zaprezen-
tować efekty prac z lat 2004–2014.

Praca archeologów lotniczych polega m.in. na zaoobserwowaniu 
wskaźników wegetacji, czyli miejsc, gdzie rośliny z jakiegoś powodu 
rosną lepiej lub gorzej. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie okreś- 
lić kształt obiektów pod powierzchnią ziemi, ale także bez wbijania ło-
paty możemy powiedzieć co nieco o materiale, z którego zostały one 
wykonane. Gdy zboże rośnie na dawnych murach, będzie z pewnością 
mniejsze, gdy zaś na próchnicy powstałej z rozkładu konstrukcji drew-
nianych – wówczas nawet suszę zniesie w lepszy sposób.

Spójrzmy na zdjęcie, które wykonano nad Wróblami w 2004 roku.
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Przyglądając się dokładnie, można zauważyć, że wśród zboża rysu-
ją się jakieś czworokątne linie. Wymieszana w tym miejscu ziemia do 
dziś daje znać, że coś kryje się pod jej powierzchnią. I choć trudno w to 
uwierzyć, są to fundamenty domostw z młodszej epoki kamienia.

Widoczne na zdjęciach budowle są tylko dwiema z kilku, jakie mo-
żemy zaobserwować na terenie Wróbli. Zbudowano je na planie wydłu-
żonego trapezu, wykorzystując do tego celu drewniane pale. Długość 
takiego „domu” sięgała kilkudziesięciu, a szerokość kilkunastu metrów. 
Wprawne oko zauważy na zdjęciu także niewielkie okręgi. Są to pozo-
stałości po jamach zasobowych. Były one niczym innym jak odpowied-
nikami dzisiejszych lodówek, z tą tylko różnicą, że żywność składowano 
w dołach.

Zarówno kształt budowli, jak i ich położenie jest charakterystycz-
ny na tyle, że możemy je dość dokładnie datować na 5000–4000 lat 
p.n.e., aby sobie uświadomić, o jak dawnych czasach mówimy. Dodam, 
że ludzkość nie znała wtedy jeszce czegoś takiego jak koło.

Mieszkańcy Wróbli funkcjonowali w ramach tzw. kultury lendziel-
skiej, która była charakterystyczna dla terenów ówczesnej Europy 
Środkowej. Poza budowaniem wspomnianych domostw charaktery-
zowała się ona dość prymitywną gospodarką. Już sam fakt, że używa-
no tylko kamiennych narzędzi, skutecznie ograniczał możliwości na-
szych prapraprzodków. Ich życie miało charakter na półkoczowniczy, 
opierało się na kopieniactwie („rolnictwo” to zdecydowanie za mocne 
słowo) i hodowli. Po wyczerpaniu lokalnych zasobów przemieszcza-
no się w kolejne miejsce. Społeczność składała się zazwyczaj z dużej,  
30–50-osobowej rodziny. Wiemy także, że w siłę rosły wierzenia. 
Zmarłych chowano w pobliżu domu w pozycji skurczonej, a ich groby 
wyposażano w pożywienie i kamienne przedmioty.

Mimo tych wszystkich różnic nasi prapraojcowie wbrew pozorom 
wiedli życie bardzo podobne do naszego. Oni również zastanawiali 
się, co włożyć do lodówki, a raczej jam zasobowych. Ludzie żyli więc 
z dnia na dzień, jak to się dziś mówi: „od pierwszego do pierwszego”. 
Nie omijały ich klęski żywiołowe i choroby, a każda chwila była wypeł-
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niona pracą. Może tylko czasem któryś z naszych praojców usiadł na 
powalonej kłodzie, patrzył na swoją chatę i zastanawiał się, co stanie 
się z nią w przyszłości. Zapewne żaden z nich nie mógł przewidzieć, że 
kilka tysięcy lat później po jego domu będą jeździły kombajny.

Jak wspomniałem, na terenie wsi możemy znaleźć kilka stanowisk 
archeologicznych z epoki kamienia. Tego typu budowle występują na 
Morcinkach, a także przy drodze na Tryszczyń. Prawdziwą jednak pra-
historyczną osadę możemy odnaleźć między torami kolejowymi a Mo-
rzychną. Wątpliwe jest, że widoczne na fotografii budowle istniały w tym 
samym czasie, niemniej widać, że osadnictwo w jakiś sposób było tutaj 
kontynuowane. Pobliskie minijeziorka były magnesem, który przyciągał 
okoliczną ludność, i to właśnie tutaj zaczyna się historia naszej wsi. 

Skupisko budowli trapezowych i jam zasobowych we wschodniej 
części wsi
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Czas pokaże czy archeolodzy zainteresują się bardziej neolityczną 
osadą we Wróblach i będziemy mogli nieco więcej o niej powiedzieć. 
Póki co, odradzam domorosłych poszukiwań – wykrywacz metalu 
z pewnością na nic się nie przyda. Nie znano przecież metali.

Co jeszcze kryje ziemia?

Wykrywacz może przydać się jednak tym, którzy chcą badać dzieje ko-
lejnej osady, która znajdowała się na obszarze dzisiejszych Wróbli. Ist-
niała ona na przełomie epok brązu i żelaza, czyli gdzieś między 1300 
a 500 rokiem p.n.e.. Ówcześni mieszkańcy Wróbli byli przedstaswi-
cielami tzw. kulturę łużycką. Nad Gopłem pozostałości po niej odnaj-
dziemy niemal w każdej z dzisiejszych miejscowości. Aby sobie ją lepiej 
zobrazować, wystarczy powiedzieć, że z tej samego okresu pochodzi 
osada w Biskupinie.

Ludność kultury łużyckiej uprawiała głównie zboża (pszenicę, jęcz-
mień, proso) i rośliny strączkowe (bób, groch). Znana im była także 
hodowla bydła, owiec i świń. W stosunku do poprzednich epok, silnie 
rozwinął się handel – wiele towarów (ubrania, ceramika) wytwarzano 
typowo na eksport. W tym czasie zaczęły powstawać także pierwsze or-
ganizacje plemienne. Rzeczą niezwykle charakterystyczną dla kultury 
łużyckiej są pochówki. Ciało zmarłego spalano na proch, a później skła-
dano w urnie.

O tym, że jakaś społeczność kultury łużyckiej we Wróblach istniała, 
wiemy za sprawą skromnych prac archeologicznych przeprowadzonych 
w czerwcu 1933 roku. W czasie ich trwania natrafiono we Wróblach 
na kilka znalezisk – m.in. kamienne nożyki, które potwierdzają wspo-
mnianą w poprzednim akapicie bytność ludności neolitycznej. Z kolei 
o tym, że ludzie żyli tutaj „w czasach Biskupina” świadczy odnalezienie 
32 fragmentów łużyckiej ceramiki, w tym pozostałości mis, naczyń ob-
mazywanych i gładzonych. Niektóre z nich były zdobione poziomymi 
liniami. Ciekawym znaleziskiem jest także prehistoryczny... śmietnik. 
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Znajdujące się na nim kości zwierzęce są dowodem na dłuższą obec-
ność człowieka na tym terenie. 

Niestety, i w tym wypadku nie zdecydowano się na szersze bada-
nia, toteż o mieszkańcach Wróbli sprzed 3000 lat wiemy bardzo mało. 
Wiadomo, że lubili od czasu do czasu przygotować na obiad pieczyste. 
Z pewnością nie byli też święci, bo jak mawia przysłowie – nie święci 
garnki lepią.

Kolejne jamy zasobowe na gruntach wsi są na tyle enigmatyczne,  
że bez archeologicznych wykopalisk nie uda się rozwiązać  

ich tajemnicy. 
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Tajemnicze początki

Pochyliliśmy się już nad czasami legendarnymi i prahistorycznymi. 
Kiedy jednak zaczęła się „prawdziwa”, trwająca nieprzerwanie do dziś 
historia osady?

Pierwsza zachowana wzmianka o Wróblach pochodzi z czasów pa-
nowania Kazimierza Wielkiego, a konkretnie z roku 1351. Jest nim do-
kument, w którym archidiakon pomorski Jan oraz spokrewnieni z nim 
Walenty z Maszenic, jego pięć sióstr i „dwóch dziedziców Wróbli” sta-
rają się o odzyskanie wsi Bazyliszewo (dziś Baśkowo), którą pół wieku 
wcześniej przekazano biskupowi włocławskiemu. Kim byli tajemniczy 
dziedzice wsi? Choć nie znamy ich imion, to jednak wiele wskazuje na 
to, że należeli oni do znamienitego rodu Doliwów, który współpracował 
z „księciem niezłomnym” – Władysławem Łokietkiem w trudnym dzie-
le jednoczesnia ziem polskich. 

Skoro dokument mówi o dziedzicach, nie trudno domyśleć się, że 
przynajmniej jedno pokolenie wcześniej wieś musiała już istnieć i mieć 
swojego właściciela. Ze wspomnianego tekstu warto zapamiętać jeszcze 
dwie kwestie, które pozwolą nam lepiej zrozumieć dalsze dzieje miej-
scowości. Po pierwsze odnotujmy, że ma ona dwóch panów; po drugie 
zapamiętajmy, że jedna rodzina ma i Wróble, i Maszenice.

Kolejną informację o wsi znajdujemy w roku 1357. Wynika z niej, 
że należała ona do rycerza Falimira. Jego imię (równoznaczne z póź-
niejszym Chwalimirem) oznaczało osobę, która miłuje pokój. Czy był 
on jednym ze wspomnianych już dziedziców wsi czy już ich następcą? 
Tego się raczej nie dowiemy.

Obie wzmianki informują nas, że Wróble w XIV wieku znajdowały 
się w rękach prywatnych, co w rejonie nadgoplańskim było dość rzad-
kie (większość wsi należała do biskupa włocławskiego). Wiemy też, że 
mieszkańcy wsi uczęszczali na nabożeństwa do kruszwickiej Kolegiaty, 
na której rzecz świadczyli także dziesięcinę.

Prawdopodobnie w 1382 roku Wróble padły ofiarą wojny domowej. 
Było to starcie dwóch potężnych rodów – Grzymalitów i Nałęczów, któ-
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re spierały się o obsadzenie tronu po śmierci Ludwika Węgierskiego. 
Ówczesny kronikarz Jan z Czarnkowa odnotował, że „po spustoszeniu 
pewnych wsi koło Kruszwicy, wojsko Domarata (jednego z przywódców 
Grzymalitów – dop. DR) powracało do Żnina, część jego, mianowicie 
czterdziestu pięciu kopijników oddzieliło się i poszło na Piaski, majęt-
ność kościoła kruszwickiego, i złupiło ją wraz z całą okolicą”. Możemy 
więc domniemywać, że i osada Falimira nie uszła cało z konfliktu.

Mimo, że pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIV wieku, nie moż-
na wykluczyć, że osada rozwinęła się już przed tym stuleciem. Był to 
bowiem teren dla osadnictwa wyjątkowo korzystny – dobre ziemie, bli-
skość zbiorników wodnych – to wszystko miało znaczenie w czasach 
pierwszych Piastów. Nie są więc Wróble o wiele młodsze od innych, 
okolicznych wsi. Czy był jakiś związek między naszą wsią, a grodzi-
skiem, które rzekomo miało znajdować się kiedyś na Marcinkach? Czy 
mieszkańcy wsi udawali się do pogańskiego ośrodka kultu, który wzno-
sił się na miejscu dzisiejszego kościoła w Piaskach? Czy nasza wieś od-
grywała jakąś rolę w transporcie zboża po wąskiej, ale spławnej rzece 
Bachorce? Być może. Brakuje nam jednak konkretnego dowodu, a więc 
zgodnie z praktyką historyka, pozostaje mi na ten temat zamilknąć.

U Dorzów i Maszeńskich

Niestety, nie wiemy co działo się we Wróblach przez cały wiek XV. 
Z pewnością nadal utrzymywał się związek między wsią a Maszeni-
cami. Wskazuje na to wzmianka z połowy XVI-go stulecia, mówiąca, 
że Wróble dzierżyli niejacy Masseńscy (Masteńscy). Wybitni badacze 
S. Kozierowski i W. Dworzaczek wiązali ich z mieszkającymi w Masze-
nicach Maszeńskimi, czemu trudno nie przyznać racji.

Zatrzymajmy się jednak przy Maszeńskich z Wróbli. W połowie 
XVI wieku najlepiej powodziło się Piotrowi, który posiadał dwa łany 
ziemi (ok. 32 ha) i jedną zagrodę. Noszący to samo nazwisko Wawrzyn 
i Szymon mieli po pół łana ziemi. Obok nich mieszkał niemniej licz-
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ny ród Dorzów składający się z rodzin Stanisława, Feliksa, Wawrzyna 
i Wiktora. O trzech ostatnich wiemy, że pracowali na 8 hektarach zie-
mi. Podobnie jak w XIV wieku wieś znajduje się więc w rękach dwóch 
rodzin.

W 1557 roku gospodarstwo Stanisława Dorza kupił szlachcic Nie-
mojewski z Niemojewa. Niestety, dość trudno ustalić, z którym przed-
stawicielem tego znaczącego rodu mamy do czynienia. Być może swoją 
posiadłość we Wróblach zdecydował się mieć Jan – słynny przywódca 
reformacji religijnej? Zasłynął on jednak tym, że na początku lat 60. 
zrezygnował z dóbr materialnych i całkowicie poświęcił się rozwojowi 
swojego zboru oraz zajadłej walce z papiestwem. Bardziej prawdopo-
dobne jest jednak, że nabywcą posiadłości był Wojciech Niemojewski, 
który dzierżył w tym czasie Niemojewo oraz pobliską naszej wsi – Górę 
(z zachowanych zapisków możemy się dowiedzieć, że przekształco-
no wtedy miejscowy kościół na protestancki zbór). Niezależnie, który 
z przedstawicieli rodziny posiadał Wróble, jedno nie podlega dyskusji 
– Niemojewscy w miejscowości nie zabawili zbyt długo. Z resztą, dalszy 
bieg tej opowieści pokaże, że trudno znaleźć ród, który usiedziałby na 
naszej gościnnej ziemi.

Nie uprzedzając jednak biegu wy-
padków trzeba dodać, że druga część wsi 
nadal pozostawała w ręku Maszeńskich. 
Pod rokiem 1588 odnajdujemy informa-
cję pozwalającą nam na poznanie kolejne-
go przedstawiciela tego rodu – Mikołaja. 
Dokonał on „oprawienia posagu” swojej 
żony Anny Siąskiej. Dzięki tej „ówczesnej 
polisie” mogła ona po śmierci Mikołaja 
czerpać część dochodów z Wróbli i Ma-
szenic.

Na koniec warto dodać, że XVI wiek 
przynosi zmianę przynależności para-
fialnej Wróbli. Inwentarz dóbr biskupów 

Nowina – 
herb Maszeńskich
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włocławskich z 1598 roku zawiera krótką wzmiankę, że wieś wchodziła 
w skład parafii w Piaskach, choć zapewne stało się tak już w momen-
cie budowy kościoła. W dokumentach ponownie podkreślono, że Wró-
ble były wsią znajdującą się w rękach rycerza/szlachcica (nobilium), 
a kruszwiccy kanonicy pobierali z niej dziesięciny.

Z rąk do rąk

Kolejnych właścicieli Wróbli nie trzeba było szukać daleko, a zostali 
nimi Piaskowscy z Piask, którzy ok. 1520 roku ufundowali tamtejszy 
kościół. Pod koniec XVI wieku znajdujemy informację mówiącą nam, 
że trzej przedstawiciele rodu: Sebastian, Stanisław i Wawrzyniec po-
siadali po 1/3 Wróbli. Niestety, dziś nie jesteśmy w stanie ustalić jak 
dokładnie przebiegały poszczególne działki. Wiemy tylko, że część Se-
bastiana przejął później inny członek rodziny – Jerzy. 

Wróble dość szybko znów przeszły z rąk do rąk. Tym razem swoje-
go właściciela znalazły w osobie Wojciecha Kołudzkiego z Kołudy Wiel-
kiej. Nie spodobały mu się jednak w całości, gdyż w 1625 roku dział 
po Jerzym (a wcześniej Sebastianie) Piaskowskim został sprzedany za 
1100 złotych (równowartość dwóch koni) 
niejakiemu Marcinowi Kociuskiemu. Co 
dalej działo się z tą 1/3 Wróbli nie wiado-
mo, gdyż tajemniczy Marcin śladu w ar-
chiwach po sobie wielkiego nie zostawił. 
Prawdopodobnie po kilku latach całość 
znów znalazła się w rękach Kołudzkich.

Wieś w tym czasie była klasycznym 
folwarkiem składającym się z kilku budyn-
ków gospodarczych i mieszkalnych, które 
ulokowano w północnej części wsi. Uprawy 
opierały się o znaną już w średniowieczu, 
ale dopiero teraz powszechnie stosowaną, 

Pomian – 
herb Kołudzkich
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trójpolówkę. Pola obsiewano najczęściej zbożem, zwłaszcza pszenicą. 
Jej przeciętny plon w tym czasie wynosił ok. 8,5 q/ha. Kolejnymi rośli-
nami pod względem popularności były owies, jęczmień i żyto. Z roślin 
okopowych powszechnie uprawiana była kapusta. 

Stosunkowo dobre czasy dla folwarku przerwały burzliwe wojny 
toczone przez Rzeczpospolitą w XVII wieku. Najdotkliwiej, bo bezpo-
średnio mieszkańcy wsi, odczuli skutki szwedzkiego potopu. Północni 
najeźdźcy przez dwa lata stacjonowali na kruszwickim zamku, prowa-
dząc rabunkową politykę w najbliższej okolicy. Ciężko sobie wyobra-
zić ogrom strat jaki dotknął Wróble, ale najlepiej obrazuje je fakt, że 
w Kruszwicy przy życiu pozostało zaledwie 8 mieszkańców. 

Mimo potężnego ciosu jaki spadł na Rzeczpospolitą, Kołudzccy 
jako jedni z nielicznych zagrzali we Wróblach miejsce na dłużej. Dzier-
żyli wieś w swoich rękach także w wieku XVIII. Był to ród bogaty i wpły-
wowy. Wśród Kołudzkich odnajdziemy wielu urzędników ziemskich, 
posłów na sejmy, dowódców wojskowych. Najznakomitszym reprezen-
tantem był z pewnością Szymon (ok. 1570–1656), który zrobił wielką 
karierę jako duchowny, zostając m.in. królewskim sekretarzem. O po-
tędze rodu świadczy do dziś okazała kaplica, którą Kołudzcy wznieśli 
przy gnieźnieńskiej katedrze.

Wróble blichtr tego świata omijał jednak skutecznie, gdyż nale-
żały one do bocznej linii rodu. Wielce prawdopodobne jest jednak, że 
w XVIII wieku we wsi mógł powstać dworek szlachecki. Wskazuje na 
to informacja zawarta w metrykaliach parafii w Pieraniu. Wspominają 
one, że w 1727 roku polepszył się stan zdrowia przewlekle chorej Doro-
ty – żony Szymona Kołudzkiego z Wróbli. Nie ma więc wątpliwości, że 
ich domostwo znajdowało się na terenie wsi. Wątpliwe także, aby było 
tylko zwykłą chałupą…

Wkrótce nastały tragiczne czasy rozbiorów. W 1772 roku Wróble 
miały pozostać przy Rzeczpospolitej, ale władze pruskie dokonały uzur-
pacji i wbrew porozumieniom przesunęły granicę bardziej na wschód. 
Nie pomogły protesty ani akcje dzielnego partyzanta Kraszewskiego, 
którego grupka straceńców manifestacyjnie obalała świeże słupy gra-
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niczne. Nadzieja pojawiła się dopiero w latach 1807–1812, gdy Wró-
ble znalazły się w obrębie Księstwa Warszawskiego. Klęska Napoleona 
w wojnie z Moskwą sprawiła jednak, że noc zaborów trwała w miejsco-
wości bardzo długo, bo aż 147 lat. 

Po pierwszym rozbiorze Wróble stały się wsią przygraniczną

Pan Wolański z Wolan

Zachęcam do spojrzenia na poniższą mapę, wykonaną w roku 1810. Po-
zwoli nam ona uświadomić sobie jak wiele zmieniło się we wsi w sto-
sunku do czasów współczesnych. Budynki oddano na niej w sposób 
schematyczny, niemniej potwierdza się, że osadnictwo koncentrowa-
ło się do tej pory w północnej części wsi. Naszą uwagę powinna także 
zwrócić, że właściwie główną drogą do wsi była ta, która prowadziła do 
Piaski. Bardzo łatwo zauważyć także ogromny zasięg bagien Bachorzy. 
Na mapie zawarto informację, że droga do Witowic przejezdna była tyl-
ko latem. Na początku XIX wieku las wróblewski właściwie nie istnieje 
poza krańcem północnym i co ciekawe – miejscem, gdzie dziś znajduje 
się cmentarek ewangelicki. Warto zwrócić także uwagę, że na obszarze 
dzisiejszych Wolan działał wiatrak. Prawdopodobnie stał on tutaj już 
w XVIII wieku, do XX niestety nie dotrwał.
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W 1833 roku we wsi znajdowało się 13 domostw. Zamieszkiwały 
je 103 osoby, wszystkie wyznania katolickiego. W dwóch domach na 
Wolanach mieszkały dwie rodziny: 8-osobowa katolicka i 9-osobowa 
protestancka.

Wiemy, że wieś przynajmniej od 1836 roku miała nowego właści-
ciela. Z pewnością targu dobito po sąsiedzku, bo pochodził on z Pałuk. 
Tym razem nie był to kolejny anonimowy człowiek, o którym wiemy 
tylko, że urodził się, a potem umarł. W historii wsi pojawia się niesa-
mowity oryginał, którego pomysły starczyłyby na niejedną książkę.

Wspomnianym właścicielem Wróbli został Tadeusz Wolański 
(1785–1865). Był to z pewnością człowiek wszechstronny i wykształ-
cony, ale przy tym niesamowity fantasta. Wolański z pewnością wiele 
odziedziczył po swoim ojcu Janie, który dał się poznać jako radca dwo-
ru Stanisława Poniatowskiego, ale także jako wzięty alchemik. Sam Ta-
deusz podobno też poszedł w jego ślady, szukając na przemian eliksiru 
młodości i kamienia filozoficznego, który zamieni ołów w złoto.

W 1812 roku Wolański wyruszył na Moskwę u boku Napoleona i za 
dzielną postawę otrzymał nawet order Legii Honorowej. Później ustat-

Wróble i okolice na początku XIX wieku
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kował się, biorąc ślub z Wilhelminą Szretter, co wymusiło jego prze-
nosiny z rodzinnej Żmudzi do Rybitw pod Pakością i zakup Wróbli. 
Później został wysokim urzędnikiem państwowym – landratem ino-
wrocławskim.

Wolański uległ modnej w dobie romantyzmu tendencji do badania 
początków naszych dziejów. Polska to jednak było dla Wolańskiego za 
mało, postanowił wyjaśnić dzieje niemal całej ludzkości. Pan na Wró-
blach (podpisując się Wolański nie zapominał tego zaznaczyć) podszedł 
do sprawy niezwykle oryginalnie, twierdząc, że ludem, który de facto 
stworzył znaną nam cywilizację są Słowianie. W liście do przyjaciela Wo-
lański o swych odkryciach pisał tak: Trzeba wspierać wszystkie zbiory 
narodowe, bo przecież składamy wszyscy jedną tylko wielką familię 
od Czarnego do Bałtyckiego Morza, od lodów północnego bieguna aż 
za Karpaty! Co mówię? Alboż to Italia, Indie i Persja – nawet Egipt 

Tadeusz Wolański
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– nie starczą pomnikami słowiańskimi? Bądź w głazach, bądź w na-
rzeczach? Alboż to Zoroastra księgi życiodawcze (Zę=daszta), alboż to 
rudera Babilońskie, pomniki Dariusza, szczątki Parsa=hrada (Perse-
polis) pokryte pismami klinowatymi, nie zawierają dosyć jeszcze zro-
zumiałą słowiańszczyznę? Anglicy, Francuzy i Niemcy patrzą na to, 
jak kozioł na wodę. Nam Słowianom tylko rzeczy te zostawione są do 
badania i wierzaj mi Pan, że dojdziemy do celu jeśli tylko dzieci i wnuki 
nasze (to jest Pańskie i moje) zechcą wstępować w nasze ślady! […].

Dzieci i wnuki jednak drogą pana Tadeusza nie poszły… Nie chcieli 
go słuchać i współcześni, gdy dowodził, że język etruski to nic innego 
jak zniekształcona mowa rosyjska. Stąd był już tylko krok do stwierdze-
nia, że król Popiel (w którego istnienie rzecz jasna Wolański nie wąt-
pił), to nie kto inny jak jeden z pierwszych królów Rzymu – Pompillus. 
Nie miał łatwo świat naukowy z naszym Wolańskim, oj nie miał łatwo!

Dziedzic Wróbli i Wolan zasłynął także jako niezwykle wpływowy 
mason. W 1820 roku Wolański założył pierwszą na naszych terenach 
lożę „Pod Krzyżem Rycerskim”, która mieściła się w Inowrocławiu. Pan 
Tadeusz został jej prezesem, a później członkiem honorowym. Uczest-
niczył także w spotkaniach innej loży inowrocławskiej o wdzięcznej na-
zwie: „Hermes Trismegistus pod ogniem niebieskim”.

Nasz historyk pozostawił po sobie niezwykle ciekawe zbiory sta-
rożytności, ale późniejsi badacze podchodzili do nich z niekłamaną re-
zerwą, widząc wśród nich liczne falsyfikaty i jarmarczne bibeloty. Wo-
lański w chwili obecnej ceniony jest zwłaszcza w Rosji, która wydaje 
ponownie jego zapomniane w rodzimym kraju książki. Wszak nie od 
dziś Moskwa stara się udowodnić, że jest „Trzecim Rzymem”. Trze-
ba jednak oddać Wolańskiemu sprawiedliwość jako numizmatykowi. 
Jego zbiory monet i poświęcone im opracowania były pionierskie dla 
tej dziedziny. Taki był Tadeusz Wolański – panslawista, fantasta, ma-
son i alchemik, a przede wszystkim właściciel Wróbli. 

Najtrwalszym śladem po jego bytności w naszej okolicy są jednak 
Wolany. To właśnie od imienia naszego dzielnego dziwaka wzięły one 
swoją nazwę. Wieś wydzielono z Wróbli w połowie XIX wieku. Dziedzic 
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był tak dumny z ufundowania przez siebie nowej osady, że w swoich póź-
niejszych dziełach podpisywał się „Thadeus Freud von Wolan Wolański”. 

Po Tadeuszu właścicielem wsi został jego syn Juliusz, który zapew-
ne otrzymał imię na cześć słynnego rzymskiego wodza. Wiemy o nim, 
że wziął za żonę Marię de Pruskie.

Tajemniczy kamień

Połowa XIX wieku nie była jednak dla wsi tak radosna jak wskazywa-
łaby na to zabawna postać jej dziedzica – Tadeusza Wolańskiego. Był 
to także okres, w którym panowały epidemie cholery. Szczególnie złą 
pamięcią zapisała się ta, która w 1873 roku zdziesiątkowała wieś. Zmar-
łych zakopywano na niewielkiej górce w lesie.

Być może właśnie z epidemią cholery wiąże się tajemniczy kamień, 
który znajduje się przy wjeździe do lasu we Wróblach. Jego przezna-
czenie to do dziś jedna z największych zagadek w historii wsi. Na po-
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tężnym kamiennym bloku tylko wprawne oko dopatrzy się cyfr: 1876. 
Najprawdopodobniej jest to data. Identyczny obiekt znajdował się do 
końca lat 90. XX wieku na drugim końcu leśnej drogi. Ślady na obu 
wskazują ewidentnie, że pierwotnie stanowiły one jeden duży kamień, 
który rozcięto na dwie części.

Problematyczne staje się wytłumaczenie znaczenia obu głazów. Być 
może miały one właśnie upamiętniać ofiary niedawnej epidemii? Póź-
niejsza data może dowodzić, że aż tak długo w okolicy panowało mo-
rowe powietrze. Być może kamień upamiętnia także posadzenie lasu? 
A może to informacja o granicy działki? Być może w 1876 roku stało się 
dla lokalnej społeczności coś na tyle ważnego, że postanowiono ustawić 
ten niecodzienny pomnik, a może po prostu ktoś wyrył tajemniczą datę 
dla żartu? Niestety, tego raczej się już nie dowiemy. Kamień z Wróbli 
jest z pewnością wyjątkowy, nie ma właściwie podobnych obiektów, 
które mogłyby pomóc w rozwiązaniu jego zagadki. Pozostaje nam tylko 
snuć domysły.

Nad Bachorzą

W połowie XIX wieku do dużych zmian doszło na północnym krańcu 
Wróbli. Były one związane z uregulowaniem potężnych bagien rzeczki 
Bachorki i zbudowaniem kanału, który pozwoliłby na wykorzystanie 
niebezpiecznych grzęzawisk dla potrzeb rolnictwa. Do połowy XIX wie-
ku bagna zaczynały się bezpośrednio za ostatnimi zabudowaniami wsi.

Pierwsza wzmianka o tym miejscu pojawia się w dokumencie 
z 1288 roku i określa „Bahora” mianem rzeki (fluvium). Znajduje to 
swoje potwierdzenie w kolejnym akcie z 1297 roku. W XIX-wiecznych 
opracowaniach znajdujemy informacje, że w czasach rozbicia dzielni-
cowego uregulowano jej brzegi, tworząc kanał umożliwiający spławia-
nie płodów rolnych z Kruszwicy do Włocławka.

Domniemana droga wodna z czasem uległa degradacji, gdyż po-
ziom wód coraz bardziej się obniżał. W końcu Bachorza zarosła, za-
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mieniając się w rozległą, bagnistą łąkę tu i ówdzie przeciętną zdradli-
wym strumykiem. Aż do XVIII wieku skutecznie dzieliła ona Kujawy na 
część północną i południową. Dopiero wtedy powstała pierwsza grobla 
na Bachorzy między Sędzinem a Krzywosądzą. Inicjatorem jej usypa-
nia był lokalny dziedzic Wincenty Modliński. Kolejną groblę usypano 
w XIX wieku we Woli Wapowskiej.

Zasięg powodzi z 1855 roku
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Bagna stały się z czasem przekleństwem – wylęgarnią owadów, sie-
dliskiem chorób, uciążliwością dla ludzi i bydła. Dziś trudno to sobie 
wyobrazić, ale trzcinowiska nad Bachorzą stały się idealnym miejscem 
życia dla wilków – w czasie obławy z 1835 roku odstrzelono 20 osob-
ników tego gatunku. Trudno sobie także uświadomić, że zdarzały się 
lata, w których Bachorza powodowała powodzie. Do największej doszło 
w roku 1851, gdy w dolinę rzeczki przelały się wody Gopła. 

W końcu postanowiono z niepokorną Bachorzą zrobić porządek. 
W 1836 roku w wyniku dużej inwestycji zamulona rzeczka stała się ka-

nałem melioracyjnym, któremu 
nadano dumne miano Królew-
skiego. Nie długo jednak cieszono 
się rozwiązaniem problemu. Zła 
niwelacja sprawiła, że Bachorza 
zaszła szybko mułem. 

Z niesfornymi bagnami roz-
prawiono się dopiero w 1858 roku, 
na skutek prac inżyniera Tonna, 
które zostały mu zlecone przez 
pana Józefa Pieniążka ze Sędzina. 
Prace zakładały przekopanie 3 mil 
cieku na szerokość 6 stóp i głębo-
kość 10. W ten sposób odzyskano 
4000 mórg ziemi. Dalsze działa-
nia coraz bardziej przesuwały ba-
gna na północ aż do dzisiejszego 
stanu.

Ciekawe rzeczy, choć mało 
komu wiadome, działy się na północ od Wróbli w lutym 1863 roku. 
W nocy z 16 na 17-go przez tutejsze trzcinowiska przedzierał się oddział 
powstańców styczniowych pod wodzą samego dyktatora powstania Lu-
dwika Mierosławskiego. Grupa przeszła od Kruszwicy przez Konary do 
Krzywosądzy, gdzie miała spotkać się z pozostałymi spiskowcami. Na 

Grób Józefa Pieniążka
 na cmentarzu w Sędzinie
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miejscu okazało się, że będzie to utrudnione, dlatego powstańcy prze-
kroczyli ponownie granicę i ostatecznie nieszczęsny wódz na kilka dni 
odsunął w czasie swoją klęskę.

Nad granicą

Juliusz Wolański okazał się nie być najlepszym gospodarzem. Dość szyb-
ko zabrakło mu pieniędzy i został zmuszony do sprzedania folwarku. Za-
początkował tym samym czarną serię bankructw, która będzie wisiała 
nad obszarem dworskim Wróble właściwie do końca jego istnienia. 

Kolejną rodziną, która przejęła wieś byli Sielewicze herbu Lubicz, 
którzy także pochodzili z Pałuk, gdzie gospodarzyli na majątku Ra-
dłowo. Niewiele wiadomo o tej rodzinie. Jej korzenie sięgają dalekiej 
Wileńszczyzny. Członkowie rodu zostali pochowani w rodzinnym gro-
bowcu przy kościele w Piaskach. Niestety, w późniejszych latach prze-
ciekający dach zniszczył trumny dziedziców Wróbli. W 1927 roku kości 

Grobowiec Sielewiczów
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pochowano na cmentarzu, a w dawnym 
grobowcu od tej pory znajduje się skła-
dzik na narzędzia. W 1865 roku wła-
ścicielem Wróbli była Julia Sielewicz, 
która odprowadzała ze wsi 2529 marek 
podatku. W 1881 roku majątek liczył so-
bie 645 ha, a znaczna część dochodu po-
chodziła zapewne ze sprzedaży drewna. 
Budowano się na potęgę, a bezleśność 
Kujaw sprawiała, że las we Wróblach był 
prawdziwą żyłą złota. 

Mimo tego faktu wiemy, że i ta ro-
dzina wpadła z pewnością w kłopoty fi-
nansowe, bo w 1886 roku, ostatni z Sie-

lewiczów – Nepomucen był zmuszony wystawić swoje dobra na przy-
musową licytację (tzw. subhortację).

Szczęśliwymi nabywcami (bo cena była znacząco poniżej wartości 
majątku) okazali się dwaj poznańscy kupcy Schönlank i Kattner. Za ca-
łość szczęśliwi nabywcy zapłacili 27 600 marek. Zarządcą Wróbli został 
wtedy niejaki Herman Jacobi-Scherbening. Majątek liczył 731 ha, a do 
lat 90. powiększył się o kolejne 11-cie. Dopiero w 1894 roku dominium 
uszczupliło się o 40 mórg sprzedanych „w już wymierzonych 3–5 mórg 
dużych parcelach”. Duże dochody czerpano przede wszystkim z wydo-
bycia na masową skalę torfu.

Pod koniec wieku XIX wieś zamieszkiwało 170 osób skupionych 
w 7 domach. 149 z nich było wyznania katolickiego, pozostali prote-
stanckiego. Tymczasem na Wolanach w dwóch domach gnieździły się 
33 osoby. We wsi nie było szkoły – dzieci katolickie udawały się na na-
ukę do Pieck, ewangelickie – do Bródzk. 

O osobach mieszkających we Wróblach od lat 90. XIX wieku wie-
my stosunkowo dużo. Wszystko za sprawą księgi dusz, która zachowa-
ła się do naszych czasów w inowrocławskim archiwum. Odnotowano 
w niej setki osób, które choć przez krótki czas mieszkały we Wróblach. 

Lubicz –  
herb Sielewiczów
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Widok tej grubej księgi pozwala nam uświadomić sobie jak wielu było 
przed nami i jak wielu będzie jeszcze po nas. 

Położenie wsi w bliskim sąsiedztwie granicy z Rosją miało duży 
wpływ na życie mieszkańców. Na porządku dziennym były kradzie-
że płodów rolnych z pól położonych bezpośrednio przy granicy. Po-
wszechnym zjawiskiem było także ściąganie z Kongresówki pracowni-
ków sezonowych, którzy byli po prostu tańsi. Rzeczą oczywistą jest, że 
wielu z nich przebywało granicę w sposób nielegalny. O ciekawej sy-
tuacji, związanej z robotnikami z tzw. krzywych rydli donosiła gazeta 
„Postęp”. Pozwolę sobie przytoczyć cały tekst artykułu: 

Od Kruświcy, dnia 9 czerwca 1891. Dominium Wróble, należące 
dawniej do Silewicza, dziedzica Radłowa, a teraz w posiadaniu jakie-
goś żyda, przyjęło jak wiele innych folwarków, robotników polskich 
z pod Moskala do uprawy buraków. Robotnicy ci płatni dziennie we 
Wróblach po 15 sgr. Otrzymują prócz tego 25 funtów ziemniaków 
i dwie kwarty grochu tygodniowo. Płata więc tak wysoka, jakiej ro-
botnicy miejscowi nie pobierają – bo robotnik miejscowy tak nazwa-
ny zaciężnik na folwarku pobiera tylko 40 fen. Dziennie.

Powstają stąd wielkie kwasy i niezadowolenia między naszym, 
miejscowym ludem, który często chodzi bez roboty, kiedy obcego ro-
botnika na wysoką cenę z innych stron sprowadzają. Można się na-
wet między wiejskimi robotnikami spodziewać w niedalekim czasie 
formalnych strajków, na czem tylko rolnictwo i dobrobyt kraju tracą.

A główna wina w tym względzie lekkomyślność, upór lub nie-
obrachowanie dziedziców czy administratorów, którzy jakby zaśle-
pieni już ani nie widzą, ani nie słyszą, co się koło nich dzieje, a lud 
robotniczy gotowi traktować po afrykańsku.

Otóż nastał spór między robotnikami z Polski a żydowskim ad-
ministratorem we Wróblach o łupiny od kartofli, które gospodyni 
miała czy chciała zabierać, a robotnicy te łupiny innym miejscowym 
ludziom za małe przysługi oddawali. Rozgniewany administrator od-
mówił robotnikom umówionych tygodniowo po 25 funt. Kartofli. Po-
wstał skutkiem tego formalny bunt i strajk między robotnikami. Ad-



38

ministrator udał się do żandarma okręgowego, żeby tych robotników 
z Polski odstawił do granicy na mocy rozporządzenia pana landrata, 
które opiewa, że każdy robotnik z Polski, po wypowiedzeniu mu robo-
ty, do granicy przez żandarma ma być odprowadzony.

Żandarm odmówił posłuszeństwa panu administratorowi. Co 
prawda z ową odstawką robotnika do granicy rzecz dosyć śmieszna, 
bo władze moskiewskie przyjmować ich nie chcą, utrzymując, że je-
śli bez paszportu przeszli granicę ukradkiem, to też niech w ten sam 
sposób powrócą. Gdy ich straże schwycą, dostaną łozę i kozę, lecz od-
stawionych przymusowo do granicy przyjmować nie mogą, bo Bóg 
wie jaką hołotę i z jakiego kraju władze pruskie do granicy mogłyby 
dostawić.

Po odmowie żandarma pan żydowski administrator sam sobie 
dał radę. Dwóch menarów rozruchu kazał po prostu leśniczemu, któ-
rego we własna dubeltówkę uzbroił, odprowadzić do granicy do Pa-
prosa i wydać w ręce Moskali.

A co! Czy nie ładne u nas nastają stosunki? Ino tak dalej – a cie-
kawi jesteśmy co z tego będzie. Już dawno tak daleko zaszło, że nawet 
żydowscy administratorzy załatwiają sprawy międzynarodowe po-
między tak potężnymi państwami jak Niemcy i Rosja, a kozłem ofiar-
nym – polski robotnik.

Grabscy i ich smutny los

W połowie lat 90. XIX wieku majątek Wróble przejął Marian Grabski. 
Pochodził on z jednego z bardziej zasłużonych rodów na Kujawach. 
Gniazdo rodzinne Grabskich znajdowało się w sąsiednich Skotnikach. 
Najbardziej znanym przedstawicielem rodu był Lucjan – twórca krusz-
wickiej cukrowni, jeden z inicjatorów powstania inowrocławskiego 
uzdrowiska czy założyciel znakomitego „Dziennika Kujawskiego”. Pa-
miątką po nim jest charakterystyczny grobowiec przy inowrocławskiej 
„Ruinie” czy też ulica jego imienia w okolicach dworca PKP.
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Wróćmy jednak do Mariana Grabskiego, który był synem Lucjana 
i Joanny Reuss. Urodzony 9 września 1868 r. w Targowicy pod Mo-
gilnem, zdobył wykształcenie rolnicze, a później studiował na Uniwer-
sytecie w Halle. Po zakończeniu studiów Marian odbył szereg praktyk 
w majątkach niemieckich, a później nabył Wróble. W 1897 roku poślu-
bił Joannę Brzeską – córkę właściciela Cieślina.

 Co wiemy o działalności Mariana we Wróblach? Z pewnością dał 
się poznać jako społecznik, m.in. w 1900 roku ufundował krzyż na no-
wozałożonym cmentarzu w Piaskach. W 1902 roku znajdujemy go jako 
jednego z sygnatariuszy odezwy do młodzieży polskiej, będącej reakcją 
na wydalenie grupy polskich studentów z Berlina. We Wróblach gospo-
darzył bardzo krótko, bo ok. 10 lat, niemniej został dobrze zapamiętany 
przez mieszkańców. Podobnie zachowało się imię i nazwisko działają-
cego na majątku inspektora – Józefa Markowskiego.

Sam Grabski zasłynął tym, że silnie zaangażował się w obronę 
polskiego ziemiaństwa, o czym pisały gazety nawet po drugiej stronie 

Pałac we Wróblach według pocztówki z 1905 roku
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oceanu. Niestety, były to czasy kulturkampfu i władze robiły wszyst-
ko, aby uprzykrzyć życie dumnemu Polakowi. W ostateczności w 1905 
roku Grabski był zmuszony sprzedać majątek i to jeszcze, o ironio – 
Niemcom. „Posner Zeitung” pisał o tym w następujących słowach: 
Majątek rycerski Wróble i Wolany, w powiecie strzelińskim, sprzedał 
p. Maryan Grabski p. Baumgartowi, dawniej z Pawłówka. Majątek 
ten obejmuje 2590 mórg a zapłacono za niego 1,100,000 marek, czyli 
4,5 marek za morgę. Tak więc ten prastary majątek polski przeszedł 
w ręce niemieckie. Triumf Niemców był ciosem dla polskich środowisk 
patriotycznych – każda utrata ziemi wydawała się nieodwracalna. Tak 
o sprzedaży majątku pisał „Dziennik Poznański”: Czy to prawda? Cie-
szylibyśmy się niezmiernie, gdybyśmy mogli zaprzeczyć tej wiado-
mości!.

Nie wiemy jak Marian Grabski odczuł utratę majątku, niemniej po 
jego sprzedaży podupadł na zdrowiu. Zmarł w sanatorium w Kościeli-
sku 6 marca 1907 roku.

Będąc przy tej postaci, warto kilka słów poświęcić jego dziecom 
z małżeństwa z Joanną. Poza najstarszym Stanisławem – prawnikiem, 
dyrektorem towarzystwa ubezpieczeniowego Vesta, pozostali Grabscy 
przyszli na świat we Wróblach.

Kazimierz (ur. 1897) walczył w wojnie z bolszewikami w szeregach 
17 pułku ułanów. Następnie ukończył szkołę podchorążych, kształcił się 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W 1938 roku został zastępcą do-
wódcy szwadronu swojej macierzystej jednostki. Był wzorowym ofice-
rem – odznaczono go Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, medala-
mi pamiątkowymi za wojnę 1918–1921 oraz z okazji 10-lecia Odzyska-
nia Niepodległości.

Jego młodszy brat Stefan (ur. 1899) także zaliczył przygodę z woj-
skiem – w 1919 roku był w 3., a w 1921 roku w 15. pułku ułanów. Na-
stępnie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty i Szkołę Pod-
chorążych Rezerwy Jazdy. W 1923 roku przeszedł w stan spoczynku, 
zostając agronomem. We wrześniu 1939 roku dowodził szwadronem 
gospodarczym 2 pułku strzelców konnych.
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W wyniku działań wojennych obaj 
bracia trafili do radzieckiej niewoli. 
Osadzono ich w Starobielsku, z którego 
zdążyli jeszcze napisać kartki poczto-
we do najbliższych. Wiosną 1940 roku 
Kazimierz i Stefan Grabscy zostali za-
mordowani w Charkowie strzałem 
w tył głowy. Gdy jako kilkuletni chłop-
cy opuszczali wieś, w której przyszli na 
świat, nikt nie mógł przewidzieć, że tak 
zakończy się ich życie.

Jedyna córka Mariana Grabskiego, 
urodzona w 1902 r. Zofia, zamieszkała 
w Poznaniu, gdzie zajmowała się admi-
nistracją budynków. Z kolei najmłodszy 
przedstawiciel rodziny Adolf (ur. 1905 
we Wróblach) wykształcił się na praw-
nika i był związany z Sądem w Gnieźnie. 
W 1939 roku gestapo wydało na niego 
wyrok śmierci, przed którym skutecznie 
ukrywał się we Lwowie. Po wojnie Adolf 
odbudowywał gnieźnieńskie sądownic-
two, niemniej padł w końcu ofiarą sta-
linowskich czystek w tym resorcie. Po 
zwolnieniu prowadził prywatną prakty-
kę we Wrześni, gdzie udzielał się także 
w środowiskach emeryckich. Doczekał 
się dwóch synów – Andrzeja i Krzysz-
tofa, któremu pragnę jeszcze raz ser-
decznie podziękować za obszerne infor-
macje o zasłużonej dla Wróbli rodzinie 
Grabskich.

Marian Grabski

Kazimierz Grabski

Stefan Grabski

Kazimierz Grabski
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Dominium Wróble

Zanim przejdziemy do dalszych losów 
wsi warto na dłuższą chwilę zatrzymać 
się u państwa Grabskich i przyjrzeć się 
majątkowym zabudowaniom. 

Najważniejszym miejscem, w któ-
rym tętniło życie całej miejscowości 
był pałac (oznaczony nr 1 na planie). 
Budowla powstała z pewnością w dru-
giej połowie XIX wieku, niemniej nie 
mamy pewności kto ją postawił. Naj-
bardziej prawdopodobnym fundato-
rem byli Sielewicze. 

Pałac zbudowany był z tynkowa-
nej cegły osadzonej na kamiennych 
fundamentach. Budulec w dużej czę-
ści mógł pochodzić z cegielni, którą 
ulokowano przy złożach gliny pod la-
sem. Elementem charakterystycznym 
dla pałacu była zwieńczona trójkątnie 
fasada. Prawie płaski dach pokryty 
był papą. Budynek posiadał obszer-
ną piwnicę z wybetonowaną podłogą 
i ośmioma okienkami. Znajdowało się 
w niej siedem komórek, wędzarnia, 
kaflowy piec i basen do przechowywa-
nia owoców.

Na parter prowadziły trzy wejścia 
– od południa i wschodu miały one 
betonowe schody, od zachodu – drew-
niane. Na obu frontach znajdowały 
się obszerne, drewniane werandy. Po 

1. Pałac
2. Pralnia
3. Budynek gospodarczy
4. Świniarnia
4a. Przybudówka do świniarni
5. Ogrodzenie
6. Dom ogrodniczy
6a. Ceglany mur
7. Ogrodzenie murowane
8. Spichrz
9. Wozownia
10. Brama wjazdowa
11. Obora
11a. Przybudówka do obory
12. Brama wjazdowa
13. Stodoła
14. Remiza
15. Ogrodzenie murowane
16. Stodoła
17. Drwalnik
18. Obora
19. Przybudówka do obory
20. Przybudówka do obory
20a. Maneż
20b. Studnia
21. Waga do bydła
22. Przybudówka
23. Remiza
24. Kuźnia
24a. Przybudówka
25. Brama wjazdowa
26. Ogrodzenie murowane
27. Chlew
27a. Ustęp
28. Chlew
28a. Ustęp
29. Dom pracowniczy
30. Obora
31. Dom pracowniczy
32. Chlew
33. Pompa
34. Dom do pomieszczenia sikawki
35. Dom pracowniczy
36. Chlew
37. Ustęp
38. Płot z drutu kolczastego
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wejściu do środka naszym oczom ukazywał się obszerna sień, z którego 
można było wejść do jednego z sześciu pokoi, kuchni z komórką lub 
ustępu. Całość ogrzewano sześcioma piecami kaflowymi, a doświetlano 
15 oknami. Ściany były tapetowane.

Po pięknie rzeźbionych, kręconych schodach wchodziło się na 
piętro. Tam również znajdowała się duża sień, 6 pokoi i 6 komórek. 
Ogrzewanie stanowiło 5 pieców kaflowych, a dopływ światła zapewnia-
ło 6 dużych i 12 mniejszych okien. 

Przy opisywaniu pozostałych budynków majątku chciałbym posłu-
żyć się archiwalnym protokołem z 1922 roku. Zawarte w nim numery 
odpowiadają tym, które znajdują się na powyższym planie:

2. Pralnia: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy (...) Za-
wiera: pralnię i wędzarnię. Podłoga z cegły, częściowo z betonu,  
2 okna pojedyńcze, (...) sufit z desek. Na górze 1 małe okienko, 
podłoga wylepiona gliną (...) W pralni wmurowany jest kocioł do 
grzania wody.

3. Budynek gospodarczy, fundament z kamieni, mur z cegły, dach 
z papy:

a) Parter: kurnik zawierający jedną komórkę i dwie przegrody dla 
kur i remiza, 5 okien żelaznych z kratami i jedno drewniane. Drzwi 
dobre, w kurniku i komórce jest sufit z desek, remiza jest bez sufitu.

b) Piętro: na piętro prowadzą schody betonowe, zewnątrz jest ga-
nek z desek, wspierający się na konstrukcji żelaznej i ubezpieczony 
żelazną poręczą. Wewnątrz są 4 próżne izby, w których jest sufit 
z desek, tynkowany, podłoga z desek dobra, 3 piece murowane,  
4 okna pojedyńcze (...) drzwi dobre (Co ciekawe, obiekt ten miał 
swoją zwyczajową nazwę, którą zapamiętali dawni pracownicy ma-
jątku. Określano go mianem Bałkanu – dop. DR);

4. Świniarnia: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy na de-
skach.

a) parownia: podłoga z betonu, (...) sufit z desek, 2 okna żelazne, 
drzwi dobre. Zawiera 1 kocioł żelazny.
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b) 8 przegródek dla świń o ścianach z betonu a częściowo z desek 
i o podłodze betonowej. Sufit z desek, 8 okien żelaznych (...) Żłoby 
betonowe, drzwi pojedyńcze.

c) Zawiera: 4 chlewy dla świń z 10 przegródkami betonowemi lub 
drewnianemi, 1 stajnia próżna, w niej 1 żłób betonowy, podłoga 
z betonu, 8 okien żelaznych (...) drzwi dobre, sufit z desek. Nad 
c jest góra, podłoga z gliny, 2 okna w ramach żelaznych.

4a. Przybudówka do świniarni: fundament kamienny, ściany z cegły, 
dach z papy. Wewnątrz 4 przegrody dla świń o ścianach z betonu 
i drzewa, podłoga betonowa, sufit z desek, 5 okien żelaznych, drzwi 
dobre.

5. Ogrodzenie: murowane, zawiera jedną bramę drewnianą.
6. Dom ogrodniczy: fundament z kamieni, mur z cegły,dach z papy, 

2 okna pojedyńcze żelazne, drzwi dobre.
6a. Ogrodzenie z cegły.
7. Ogrodzenie murowane, zawiera dwie bramy z łat.
8. Spichrz: fundament z kamieni, mur z kamieni, częsciowo z surówki 

i cegły palonej, dach z dachówki, podłoga na piętrze i górze z desek 
bardzo licha, sufit z desek, belkowanie bardzo stare, trzy ściany 
poprzeczne z surówki, drzwi dobre, 7 okien z kratami bez szyb.

9. Wozownia: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy, sufit 
tynkowany, podgłoga z cegły, drzwi dobre, 4 okna żelazne.

10. Brama wjazdowa – drewniania z łat.
11. Obora: fundament z kamieni, mur z kamieni, z surówki i cegły pa-

lonej, dach ze słomy bardzo stary. Jest 12 żelaznych okiien bez szyb.
11a. Przybudówka: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy. 

Podłoga betonowa, sufit z desek, tynk odpadł, 2 okna bez szyb. Słu-
ży jako komora na obrok. 1 drzwi.

12. Brama wjazdowa z łat.
13. Stodoła: fundament z cegły, ściany obite deskami, dach z papy, 

belkowanie dobre, klepiska z gliny, 8 bram zamykanych.
14. Remiza: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy na de-

skach. Sufit z desek, podłoga z cegły, 3 okna żelazne. 3 bramy za-
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mykane. (Według relacji mieszkańców wsi później znajdował się 
tutaj skład nawozów – dop. DR)

15. Ogrodzenie: murowane, w niem brama wjazdowa z łat.
16. Stodoła: fundament z kamieni, mur z surówki, dach ze słomy. Kle-

piska z gliny dziurawe, 6 bram starych zniszczonych, belkowanie 
dobre.

a) Spichrz: Podłoga z desek, ściana boczna z desek, 4 okna z kratami 
i zasłonami.

b) sklep: pod spichrzem jest sklep, w nim 2 okna, schody betonowe, 
drzwi dobre.

17. Drwalnik: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy na de-
skach, sufit z desek, 2 okna żelazne. 2 żłoby cementowane, brama 
stara. Nad drwalnikiem jest spichrz – podłoga z desek, 2 wentyla-
tory na dach, 4 otwory okienne, zakratowane. Belkowanie dobre, 
ściany boczne z surówki.

18. Obora: fundament z kamieni, mur z surówki, dach ze słomy
a) 5 komórek na sieczkę, ściany poprzeczne z surówki, podłoga z ce-

gły, sieczkarnia zmontowana na suficie. Jeden wał zmontowany 
na belkach z trzema kołami transmisyjnymi. Na górę prowadzą 
schody drewniane. 4 okna. Sufit z desek.

b) obora: 12 żłobów cementowanych. 2 żłoby dziurawe, ganki z cegły 
lub z betonu, 10 okien żalezanych, sufit z belek i desek. W oborze 
znajduje się żelazny rezerwuar na wodę i rurociąg z sześcioma 
kurkami i połączeniem do studni i rezerwuaru. Rurociąg w dwóch 
miejsach uszkodzony, funkcjonuje.

c) stajnia: chodnik brukowany, sufit z desek i belek, 2 żłoby betonowe, 
basen na wodę i kurek z rurociągiem, 3 okna żelazne, bramy w ca-
łym budynku zamykane. Góra przeważnie wylepiona.

19. Przybudówka: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy, 
podłoga betonowa, jeden otwór okienny, służy do przechowywa-
nia obroku.

20. Przybudówka: tak samo jak pod nr. 19, 4 okna żelazne.
20a. Maneż: funkcjonuje, z łacznikiem do pompy.
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20b. Studnia – z pompą, ściany z cegły.
21. Waga: szopa obita deskami dach z papy, zawiera wagę do ważnia 

bydła.
22. Przybudówka: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy na 

deskach, 2 pokoje, podłoga z desek, sufity tynkowane, 2 okna po-
jedyńcze, w jednym pokoju okno z zasłoną, 2 piece kafłowe, drzwi 
dobre. Przed budynkiem mała weranda, malowane ściany, znisz-
czone schody betonowe przed werandą.

23. Remiza: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy, zawiera 
dwie komory, jedno okno żelazne.

24. Kuźnia: fundament kamienny, ściany z cegły, dach z dachówki, 
sufit z desek, 2 okna, drzwi stare, piec kowalski bez miecha.

a) wozownia: bez sufitu, jedno okno.
24.a Przybudówka: szopa obita deskami, dach z papy, służy jako 

drwalnik.
25. Brama wjazdowa z łat, słupy murowane.
26. Ogrodzenie murowane. 
27. Chlew: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy, bez sufitu, 

drzwi dobre.
27a. Ustęp obity deskami pod papą.
28. Chlew: tak samo jak pod nr 27.
28a. Ustęp obity deskami pod papą.
29. Dom mieszkalny: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy 

na deskach, 9 okień pojedyńczych, 1 podwójne. Zawiera:
a) izba, kuchnia i sień, podłoga z cegły, sufit z desek bielony, kuchnia 

z cegły, piec do chleba z cegły w sieni (wspólny dla a i b)
b) izba, kuchnia i sień, podłoga z cegły, sufit z desek, piec i kuchnia 

z cegły. Drzwi zamykane.
c) izba i kuchnia, podłoga w izbie z desek, w kuchni z cegły, sufit z de-

sek. Drzwi stare.
d) izba i kuchnia, podłoga w izbie z cegły, w sieni z gliny, sufit w izbie 

tynkowany, w kuchni z desek. Góra nad całym budynkiem wyle-
piona gliną i przegrodzona ścianą pionową z cegły.
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30. Obora: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z dachówki, 
8 okien, sufitu nie ma, 7 żłobów starych z bali. 2 bramy.

31. Dom mieszkalny: fundament z kamieni, mur z surówki, częściowo 
z cegły, dach z dachówki, belkowanie stare.

a) izba i kuchnia: podłoga w izbie z gliny, w kuchni z cegły, sufit z de-
sek, kuchnia murowana, 2 okna pojedyńcze żelazne. W sieni piec 
do chleba, podłoga w sieni z cegły. Drzwi stare.

b) tak samo jak pod a.
c) kuchnia i izba: podłoga w kuchni z cegły, w izbie z gliny, 2 okna 

pojedyńcze, sufit z desek, drzwi stare, kuchnia murowana z cegły, 
sień jest wspólna, w sieni jest piec do chleba.

d) izba i kuchnia – podłogi w izbie nie ma, w kuchni jest z cegły, sufit 
z desek, 2 okna pojedyńcze, kuchnia murowana, drzwi stare.

e) 2 izby i kuchnia, podłoga z cegły, częściowo z gliny, sufit z desek, 
sień wspólna, w sieni piec do chleba wspólny, 2 okna pojedyńcze.

f) 2 izby, w jednej podłoga z cegły, druga bez podłogi, sufit z desek, 
2 okna pojedyńcze, drzwi stare, góra wspólna.

32. Chlew: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy, sufitu 
nie ma.

33. Pompa funkcjonuje.
34. Dom do pomieszczenia sikawki: fundament z kamieni, mur z ce-

gły, dach z papy, brama dobra.
35. Dom mieszkalny: fundament z kamieni, mur z cegły, dach z papy 

na deskach. Góra wylepiona gliną.
a) izba i kuchnia – podłoga z cegły, sufit z desek, 2 okna pojedyńcze. 

Sień i piec do chleba w sieni wspólny. 
b) jak a.
c) izba, kuchnia i sień (wspólna), podłoga z cegły, sufit z desek. Piec do 

chleba wspólny, 2 okna pojedyńcze, drzwi.
d) jak pod c.
36. Chlew: fundament z cegły, mur z cegły, dach z papy, sufit z desek, 

trzy ściany poprzeczne z cegły, 3 drzwi, zawiera 4 chlewy.
37. Ustęp obity deskami.
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38. Płot z drutu kolczastego, częściowo żywopłot (7 rzędów).
39. Płot murowany, w tem 13 metrów parkanu z łat.
40. Płot z muru.
41. Parkam z łat żelaznych.
42. Pompa funkcjonuje.
43. Borostwo (pod lasem) Budynek przeznaczony dla borowego, ścia-

ny murowane, dach z papy, 2 izby, 2 kuchnie, podłoga z gliny, sufit 
z desek, w sieni piec do chleba, 4 okna żelazne, drzwi dobre. Poza-
tem przybudowany jest murowany chlew do budynku mieszkalne-
go. (obok niego znajdowała się odkrywka gliny z niewielką cegielnią 
– dop. DR) 

44. Pompa funkcjonuje.

Wielka kolonizacja...

Po zapoznaniu się z wyglądem majątku, czas wrócić do roku 1905. Jak 
pamiętamy Grabski, który krótko potem zmarł na gruźlicę, sprzedał 
Wróble Baumgartowi z Pawłówka. Ten nie zastanawiał się długo i dobił 
interesu z komisją kolonizacyjną. Pojawienie się we Wróblach niemiec-
kich osadników stanowi chyba najbardziej przełomowy rozdział w hi-
storii wsi. 

Władze niemieckie, być może pomne wielokrotnych bankructw 
właścicieli majątku, zdecydowały, że należy wydzierżawić ziemię osad-
nikom. Pierwsza parcelacja była procesem złożonym i zakończonym 
dopiero w 1911 roku. Bardzo szybko wzdłuż głównej drogi powstało 
dziesięć domów z charakterystycznego pruskiego muru. Najstarszy zbu-
dowano w 1909 roku. Dawny folwark, mniejszy blisko o połowę, powie-
rzono pieczy administratorów. Od tej pory zwykło się nazywać tę część 
wsi „Majątkiem”. W roku 1910 liczba mieszkańców sięgnęła 246 osób.

Z pewnością ważnym wydarzeniem dla mieszkańców było powsta-
nie szkoły elementarnej. Jej budynek stanął w 1903 roku i miał być 
skutecznym narzędziem germanizacji. Nadzieje władz okazały się dość 
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iluzoryczne, bo już w trzy lata później miejscowe dzieci dołączyły się do 
szkolnego strajku w obronie języka polskiego. Na co dzień uczniowie 
pobierali naukę religii, języka niemieckiego, rachunków, geografii, hi-
storii i przyrody. W szkole znajdowało się także mieszkanie nauczycie-
la. Z tyłu powstał budynek gospodarczy ze studnią.

Warto dodać, że w tym samym czasie silnie rozwijała się dochodo-
wa uprawa buraka cukrowego. Mieszkańcy Wróbli dostarczali zbiory 
tej rośliny do kruszwickiej cukrowni za pomocą kolejki, której tory do 
wsi dociągnięto już w 1882 roku. Co ciekawe, także na majątkowym 
podwórku korzystano z szyn i wagoników. Zapewne służyły one do 
transportu płodów rolnych i obornika. Odcinek takich torów przebie-
gał m.in. w miejscu drogi wiodącej dzisiaj nad sadzawkę. Po 1918 roku 

Zasięg własności niemieckiej na Kujawach na pocz. XX wieku
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zostały one rozebrane, a wiele szyn wykupił proboszcz z Piask ks. Józef 
Domagała na budowę nowego kościoła (dziś elementy z wróblewskiej 
kolejki podtrzymują kościelne sklepienie). 

W czasach zaborów położono także bruk, który dziś jest już przy-
kryty asfaltem. Faktem jest jednak, że budowano go opornie i z liczny-
mi zastrzeżeniami ze strony mieszkańców. W efekcie ¼ prac ukończo-
no dopiero w II RP. Podsumowując osiągnięcia niemieckich osadników 
warto także odnotować, że w 1911 roku przekopano kanał ciągnący się 
z Wróbli aż do Gopła.

Po niemieckich osadnikach pozostało do dziś dość dużo – przede 
wszystkim domy, które stanowią ozdobę naszej wsi. Ciężko znaleźć 
w okolicy wioskę, w której tak bardzo widać byłoby dawność osad-
nictwa. Zachowały się także nazwiska niemieckich osadników, które 
pozwolę sobie z kronikarskiego obowiązku przypomnieć. Mieszkańca-
mi Wróbli były następujące rodziny: Schafer, Raatz, Stietzel, Hotho,  
Ehrenholz, Tucholke, Caners, Henf, Hage, Hermann, Richter, Hage, 
Vinke, Frick, Gunter i Bottcher.

...i wielka wojna

Administratorem majątku w czasie pierwszej wojny światowej został 
Tadeusz Lipowicz. Był on człowiekiem silnie zaangażowanym w dzia-
łalność kółek rolniczych, co sprawiało, że we Wróblach gościły najnow-
sze technologie. Majątek działał wyjątkowo sprawnie i nie da się ukryć, 
że należał do grona najlepszych w okolicy. Szczególnie przyczyniła się 
temu uprawa buraków. Słynęły także Wróble z dobrej jakości koni, 
przede wszystkim zaś z drewna. W okolicy 20 km nie było większych 
obszarów leśnych, co sprawiało, że przychody majątku z tytułu sprze-
daży tego surowca nie były małe.

Bardzo pozytywne efekty przynosiło gospodarowanie na tzw. ze-
społach kultury Rimpau’a. Był to pomysłowy sposób radzenia sobie 
z uprawą na ziemiach torfowych, których na obszarze wsi nie brako-
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wało. Polegał on na piaskowaniu podmokłej ziemi oraz odprowadzaniu 
wody rozstawionymi co 20 metrów rowami. Przy stosowaniu nawozów 
nieazotowych gleby takie dawały bardzo dobre plony. Do dziś łatwo 
możemy zauważyć w północnej części wsi charakterystyczną sieć ro-
wów. Niemieckie Rimpau uległo z biegiem lat spolszczeniu i obszar ten 
nazywany jest dziś Rępołami.

Lata I wojny światowej nie były dla mieszkańców Wróbli czasem 
łatwym. Jesienią 1914 roku we wsi wybuchła poważna epidemia wśród 
trzody chlewnej. „Dziennik Kujawski” donosił o zarazie pyska i racic, 
która pojawiła się w Żernikach, Rożniatach, Balinie, Bonkowie, Mu-
rzynnie, Wonorzu, Dziennicach i Wróblach. Działo się to w czasach, 
gdy machina wojenna pożerała zgromadzone plony, a kolejni chłopcy 
szli na front, aby już nigdy nie powrócić. Taki los spotkał m.in. robot-
nika Warkoczyńskiego. Inny mieszkaniec wsi (Pieczątkowski) cudem 
uszedł śmierci, gdy został przysypany przez wybuch bomby w czasie 
krwawej bitwy pod Verdun. Piotr Lemanik także brał udział w walkach 
na zachodzie. Kazimierz Tadzik walczył zarówno na wojnie światowej 
jak i w wojnie z bolszewikami. Do wsi powrócił dopiero po kilku latach, 
gdy zwolniono go z obozu jenieckiego. Lekko ranny w czasie walk został 
fizylier Kazmierz Kolutkiewicz. Wiadomo także, że w wojnie brał także 
udział Wincenty Małecki.

Na ciekawą informację możemy napotkać w jednej z ksiąg wy-
mieniających poległych żołnierzy niemieckich. Zawierają one infor-
mację, że 16 sierpnia 1915 roku we Wróblach zmarł niejaki Max Jacob 
– 28-letni żołnierz z Brandenburgii. Okoliczności jego śmierci nie są 
jednak znane. Prawdopodobne jest także, że mogło tutaj chodzić o inne 
Wróble – położone na Mazurach, czego źródło niestety nie precyzuje.

Powstanie wielkopolskie 

Informacje o wybuchu powstania wielkopolskiego nie wywołały we 
Wróblach rewolucji z dwóch powodów. Po pierwsze miejscowi Niemcy 
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mieli liczebną przewagę, po drugie byli pokojowo nastawieni do Pola-
ków. Wyczekującą postawę przybrał administrator Lipowicz. Z jednej 
strony był Polakiem, z drugiej dzierżawił majątek od władz pruskich. 
Trzeba przy tym pamiętać, że na przełomie 1918 i 1919 roku ostateczny 
rezultat walk nie był oczywisty do przewidzenia. W pamięci zachował 
się epizod, w którym do wsi wjechali powstańcy. Udali się do wspo-
mnianego Lipowicza w celu uzyskania koni. Gdy ten protestował, je-
den z żołnierzy wycelował w jego stronę broń. Administrator w jednej 
chwili zmienił zdanie i stwierdził, że kilku sztuk właściwie już nie po-
trzebuje.

We wsi było spokojnie, co oczywiście nie oznacza, że Wróble nie 
mają związków ze zwycięskim zrywem niepodległościowym. Znamy 
nazwiska przynajmniej kilku powstańców, którzy przyszli we wsi na 
świat. Oto krótka lista tych, którzy walczyli o niepodległość kraju:
– Władysław Gaszyński (ur. 30.05.1890 r. we Wróblach) – brał czynny 
udział w walkach o Kruszwicę, później został ranny podczas ataku na 
inowrocławski dworzec. 3 marca 1919 r. jako inwalida został zwolniony 
do cywila.
– Walenty Grzybowski (ur. 12.02.1892 r. we Wróblach) – brał udział 
w rozbrojeniu Grenschutzu w Bachorcach, Pieckach, Paprosie i Pie-
raniu. Walczył także o Kruszwicę i Inowrocław, a potem w szeregach 
5 Pułku Strzelców Wielkopolskich na fronice kujawskim.
– Julian Kasprzak (ur. 20.12.1902 r. we Wróblach) – od sierpnia 
1918 roku działał w tajnej organizacji harcerskiej w Poznaniu. Uczest-
niczył w walkach w Poznaniu m.in. rozbrajał słynny Bazar, zdobywał 
komendę policji i dworzec główny. Później pełnił służbę w szeregach 
Wojska Polskiego.
– Piotr Lemanik (zamieszkały we Wróblach) – w czasie I wojny świato-
wej walczył na froncie zachodnim, po powrocie na Kujawy uczestniczył 
m.in. w rozbrajaniu Niemców w Paprosie.
– Franciszek Radomski (ur. 30.09.1900 r. we Wróblach) – walczył 
o Inowrocław i Złotniki Kujawskie w ramach 5 Pułku Strzelców Wiel-
kopolskich.
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Nowe otwarcie

Odzyskanie przez Polskę niepodległości niosło za sobą poważne zmia-
ny. Przede wszystkim z Wróbli wyprowadzili się osadnicy niemieccy. 
Nie był to proces natychmiastowy i wcale nie taki pewny jak dziś mo-
głoby się wydawać. Jeszcze w 1920 roku koloniści wybierali władze 
szkolne. Ciekawych informacji dostarczają nam wyniki spisu powszech-
nego z 1921 roku. W tym roku we Wróblach w 30 domach mieszkało 
281 osób, w tym 135 mężczyzn i 146 kobiet. 176 osób było wyznania 
katolickiego, 106 – ewangelickiego, a jedna osoba należała do innego 
kościoła chrześcijańskiego. 182 osoby deklarowały narodowość polską, 
98 – niemiecką, a jedna – inną. W podanych liczbach uwzględniono 
także 18 katolickich mieszkańców Wolan (9 kobiet i 9 mężczyzn).

Najważniejsze decyzje zapadały na najwyższym szczeblu i związane 
były ściśle z parcelacją dóbr we Wróblach. Przejęcie majątku dawnej 
Rzeszy przez Polaków sprawiło, że niemieccy osadnicy zdecydowali się 
na opuszczenie domostw. Do końca 1921 we wsi nie pozostała żadna 
rodzina niemieckojęzyczna.

Dokument z 3 czerwca 1919 roku skrupulatnie wymienia wszystko 
to, co znajdowało się na majątku Wróble. Najważniejsza była ziemia. 
Tej obszar dworski miał 730,08 ha, z czego w liczbie tej mieściły się 
także niewielkie działki na Pieckach (0,65 ha) i Rusinowie (1,5 ha na-
byte od niejakiego Schultza). Samo podwórze liczyło aż 4,76 ha ziemi. 
W pozostałych przypadkach struktura zagospodarowania wyglądała 
następująco: ogrody: 2,4 ha, grunty orne: 436,710 ha, łąki: 185,03 ha, 
pastwiska: 2,85 ha, lasy: 79,88 ha, nieużytki: 18,45 ha, drogi: 12 ha 
i rowy: 12,4 ha.

Majątek ruchomy w czerwcu 1919 roku prezentował się następują-
co: 2 konie pociągowe, 15 koni roboczych, 1 źrebak 3-letni, 11 źrebaków 
2-letnich, 11 źrebaków rocznych, 1 stadnik (czyli ogier) 2-letni, 12 wo-
łów roboczych, 3 wołki roczne, 20 krów, 14 jałówek 2-letnich, 14 ja-
łówek rocznych, 2 cielaki-wołki, 10 cielaków-jałówek, 1 knur, 3 ma-
ciory, 55 warchlaków, 9 prosiaków. Przejęto także 25 stogów słomy, 
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4 góry trzciny, 335,17 or żyta, wytłoków, gorczycy, śrutu i drzewa oraz 
4.731,77 marek niemieckich. 

Prawdziwą ozdobą wsi był park. Rosły w nim następujące drzewa 
owocowe: 62 jabłonie, 45 grusz, 44 śliwy, 9 orzechów, 5 czereśni, a tak-
że 20 bzów i 20 leszczyn. Z drzew użytkowych warto wymienić 20 dę-
bów, 56 jesionów, 30 akacji, 4 lipy, 35 świerków, 4 brzozy, 30 kaszta-
nowców i 40 drzewek innych gatunków. Las składał się z mieszanego 
drzewostanu. Najwięcej było brzóz i sosny z domieszką dębiny. Średni 
wiek drzew wynosił 30–40 lat.

Pierwsza polska parcelacja

Gdy dzisiaj patrzymy na odzyskanie przez Polskę niepodległości, za-
pominamy jak wielka była skala problemów, z którymi trzeba było 
się zmierzyć. Naturalną rzeczą było to, że odrodzeniu państwa musi 
towarzyszyć potężny kryzys gospodarczy. Polska, dosłownie, rodziła 
się w bólach. Niełatwo było i we Wróblach, o czym świadczy pamięć 
o strajku majątkowych robotników, który miał miejsce na początku lat 
20. XX wieku. Wiemy, że tuż przed żniwami odmówili oni pracy, co 
niemal doprowadziło administratora do finansowej katastrofy. W osta-
teczności plony zebrali żołnierze. Kryzys zażegnano, ale pewnym było, 
że niezbędne są reformy, także te związane z ziemią.

Sposobem jej realizacji była parcelacja gruntów wróblewskich 
w roku 1923. Proces ten obejmował południową część wsi, łącznie z za-
budowaniami. Chęć udziału w zakupie gospodarstw i ziemi zgłosili na-
stępujący osadnicy: Andrzej Nadzieja, Józef Graczyk, Feliks Meszak, 
p. Sikorski, Wiktor Tadzik, Stanisław Rydz, Jakub Kanarek, Z. Chmie-
lewski, Józef Kanarek, Marcin Głowacki, Władysław Los, Jan Jaku-
bowski, Józef Drwęcki, Antoni Marek, Henryk Makowski, Stanisłąw 
Kanarek, Lucjan Jędrzejewski, p. Wojtera, p. Niewiadomski i p. Taba-
czyński. Część z nich od dawna była związana z majątkiem, część przy-
była do Wróbli z mniej lub bardziej odległych stron. 
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Każdy z osadników otrzymywał działkę o powierzchni 16–19 ha 
oraz zabudowania gospodarcze. Protokół przekazania ich z rąk nie-
mieckich zawiera informacje o wymiarach domów i sposobie pokrycia 
dachu. Właściwie każdy mieszkaniec dostawał stodołę, futernię, „sklep 
piwniczny z cegły” i oczywiście ustęp drewniany lub murowany. Nie 
wszyscy posiadali jednak studnię. Ci, którzy je mieli, mogli pochwalić 
się konstrukcją z „rur cementowych” lub pompą żelazną. Wyliczenia są 
na tyle szczegółowe, iż wiemy, że na jednego osadnika wypadało śred-
nio 90 metrów drewnianego płotu.

Majątkowa resztówka mimo zmniejszenia areału nadal prezento-
wała się okazale. W tym momencie obszar dworski Wróble posiadał 
324 ha, na które składało się 120 ha roli ornej, 101 ha lasu, 80 ha łąk 
i pastwisk (35–45 ha). 

Przy parcelacji wyznaczono także obszary publiczne. Zajmowa-
ły one łącznie 3,27 ha. Mieścił się na nich oczywiście budynek szko-
ły „jednoklasowej i pomieszczenie dla nauczyciela ze stajnią i stodo-
łą”. W przestrzeni wspólnej ulokowano także „urządzenie ogniowe” 
w postaci sikawki i remizy, a raczej szopy, w której ją przechowywano. 
Na resztę własności publicznej składała się jedna droga brukowana 
i pięć utwardzonych traktów polnych. Ostatnim obszarem publicznym 
był cmentarz, którego powierzchnię wyliczono na 0,77 ha.

Sprawą, która zajmowała wiele uwagi mieszkańców wsi były kwe-
stie związane z melioracją. Większość prac w tym zakresie podjęto jesz-
cze w czasie zaborów. Powstała spółka Wróble–Piecki, która zajmowała 
się utrzymaniem rowów w należytym stanie. Po odzyskaniu niepodle-
głości jej rolę przejęła spółka melioracyjna Bachorce–Tryszczyń. Na jej 
czele stanął Tadeusz Lipowicz z Wróbli. Nie da się ukryć, że członkowie 
organizacji nie mieli łatwego życia z kruszwickim magistratem, który 
zaniedbywał swoje obowiązki. W 1927 roku skończyło się na tym, że 
spółka zrezygnowała z „pomocy” urzędu i sama oczyściła wszystkie ka-
nały. Łącznie melioracji poddano 187,5 ha gruntu.
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Gmina Wróble

W 1923 roku swoją działalność zainicjowała „gmina Wróble”, czyli lo-
kalny samorząd. Życie „polityczne” wsi znakomicie obrazują spisane 
wprawną ręką i bogate w szczegóły protokoły z posiedzeń rady sołec-
kiej, które sporządzano aż do 1939 roku. To znakomity dokument, któ-
ry pokazuje naszych przodków jako ludzi z krwi i kości.

Między osadnikami a dworem kilkukrotnie dochodziło do konflik-
tów. W 1925 poszło np. o dom dla ubogich (znany później jako „gminna 
buda”), a raczej o to, kto ma na niego łożyć pieniądze – wieś czy ma-
jątek. Trzeba było decyzji poznańskiego sądu, aby to jednak osadnicy 
zajęli się zagospodarowaniem obiektu (w głosowaniu sołeckim za pro-
jektem było 3 mieszkańców, 13 było przeciw). Sam dom dla ubogich 
posiadał 4 izby, 4 kuchnie i 8 ubikacji. W 1927 roku wieś znów starła 
się z „dworem”, tym razem kłócono się o to, kto ma czerpać korzyści 
z polowania w lesie. 

Dzięki ciekawemu spisowi z 1925 roku poznajemy lepiej profesje 
mieszkańców. We wsi mieszkało wtedy 22 osadników-gospodarzy. Z ko-
lei na majątku pracowały następujące osoby: kowal Franciszek Bukow-
ski, borowy Andrzej Bartoszak, włodarz Antoni Robakowski, skotarz 
(czyli odpowiedzialny za inwentarz żywy) – Teofil Formela, stróż Fran-
ciszek Urbaniak, porządkowy Jan Urbaniak, stangret (czyli „kierowca” 
powozu) – Kazimierz Tadzik, kołodziej – Wojciech Marcinkowski. Poza 
tym w dominium pracowało 4 fornali, ręczniak i 8 robotników. 

W 1927 władze przedłużyły o dwa lata dzierżawę Tadeusza Lipo-
wicza na majątkowej resztówce. Sam zainteresowany był w tym czasie 
prezesem Rady Nadzorczej „Rolnika”, spółdzielni rolno-spożywczej 
w Janówcu, prezesem rady nadzorczej Suszarni Ziemniaków w Janów-
cu, członkiem zarządu „Rolnika” w Kruszwicy i członkiem mleczarni 
spółdzielczej w Kruszwicy. Administrator zobowiązywał się do zadba-
nia o las poprzez wprowadzanie nowych zalesień. Zdecydowano także, 
że część ziemi zostanie od razu przeznaczona do parcelacji, co sprawiło, 
że Lipowicz otrzymał w dzierżawę 176,38 ha ziemi, na który składało 
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się: podwórze – 1,77 ha, ogród z parkiem 2,44 ha, ziemi (kl. III–VII) 
– 61 ha, łąk – 12,69 ha, kultur Rempau’a – 5,64 ha, wody – 0,12 ha, 
lasu – 92,01 ha. Koszt dzierżawy wynosił równowartość 155,26 q żyta.

Druga parcelacja

Po dwóch latach – 24 kwietnia 1929 roku podjęto decyzję o dalszej par-
celacji „gospodarstwa wzorowego Wróble”. Zgodnie z projektem prze-
widziano podział 194,58 ha na 7 osad samodzielnych z budynkami, 9 bez 
budynków i 9 działek dodatkowych. 1,5 ha wydzielono pod budowę linii 
kolejowej. Nabywcą resztówki, czyli największej części majątku, stała 
się hrabina Karolina Kalinowska z Bydgoszczy. Otrzymała ona 19,62 ha 
wraz z pałacem, oficyną, winiarnią, spichlerzem, leśniczówką i cegla-
nym murem. Nabywcami kolejnych działek byli: Antoni Robakowski, 
Marcin Kołodziejski, Walenty Ostrowski, Władysław Pieczątkowski, 
Teofil Formela, Stanisław Tadeja, Kazimierz Tadzik, Marcin Sochacki, 
Andrzej Nadzieja, Wiktor Tadzik, Stefan Ledzianowski z Bachorc, Jan 
Ziętara, Franciszek Sobociński i Jan Różycki. Osadnicy otrzymali od  
2 do 20 ha – w zależności od swoich możliwości finansowych.

Mieszkańcy wsi na przełomie lat 20. i 30. XX wieku

Imię i nazwisko  Wiek Członków rodziny

Stanisław Rydz  40  6
Jakub Kanarek  64  2
Wojciech Ćmielowski  60  4
Jakub Kanarek  36  5
Bartłomiej Wojtera  60  6
Jan Jędrzejewski  71  5
Stanisław Kanarek  37  5
Cecylia Markowa  32  5
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Józef Drwęski   60  4
Władysław Majewski  30  5
Władysław Los  36  8
Marcin Głowacki  65  8
Jan Kanarek   32  4
Wincenty Kanarek  39  6
Józef Graczyk   52  11
Karolina Kalinowska  48  2
Teofil Formela   56  5
Marcin Kołodziejski  67  4
Walenty Ostrowski  59  9
Władysław Pieczątkowski 60  10
Stanisława Sikorska  54  8
Wiktor Tadzik   45  7
Stanisław Waśk  50  5
Andrzej Nadzieja  65  4
Ludwik Walczak  33  5
Kazimierz Sołtysiak  40  7
Antoni Robakowski  50  8
Piotr Lemanik   42  10
Andrzej Bartoszak  65  5
Stanisław Tadeja  31  5
Kazimierz Tadzik  32  4
Małgorzata Sochacka  64  7
Antoni Tabaczyński  70  5
Andrzej Groblewski  38  7

W 1929 roku rozpoczął się proces parcelacji lasu we Wróblach. Zgod-
nie z sugestią dyrekcji lasów państwowych postanowiono, aby działki mia-
ły min. 5 ha. Według prawa tak dużych obszarów zalesionych nie moż-
na było przekształcić na pola uprawne. Dzięki temu uratowano ten jeden 
z nielicznych terenów leśnych w naszej gminie przed wykarczowaniem.
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Tańcząca z wilkami

Przełom lat 20. i 30. to okres wytężonych prac przy budowie nowego 
kościoła w Piaskach. Okoliczności powstania świątyni opisała już bar-
dzo dobrze p. Małgorzata Lewandowska w Historii parafii i kościoła 
pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciela w Piaskach. Pozwolę so-
bie tylko dodać, że wieś w porównaniu z innymi płaciła stosunkowo 
niską repartycję. Wynosiła ona między 800 a 900 zł rocznie, mniej 
płaciły tylko Maszenice. Za pewne była to forma zwolnienia z podatku 
osadników, którzy dopiero tworzyli swoje gospodarstwa. Nie zabrakło 
jednak darczyńców, np. Wincenty Kanarek przekazał na kościół 400 zł, 
a Stanisław Kanarek ufundował warty 500 zł barokowy żyrandol, który 
możemy oglądać w kościele po dziś dzień.

Niezbyt dobrze gospodarzyło się hrabinie Kalinowskiej. Była ona 
z pewnością postacią barwną, o ile nie ekscentryczną. Nie dało się 
ukryć, że nabyła włości w wyjątkowo złym czasie na inwestycje. Co wię-
cej, w momencie ich przejęcia wiele budynków było rozszabrowanych 
lub miało przeciekający dach. Kalinowska próbowała interweniować 
nawet u samego Marszałka, ale na niewiele się to zdało. 

Wiemy, że w czasie I wojny światowej hrabina była czynnie zaan-
gażowana w pomoc polskim żołnierzom jako sanitariuszka. We wsi 
zasłynęła jednak z czegoś innego. Według relacji miała zajmować się 
hodowlą… wilków. W każdej legendzie jest ziarno prawdy – być może 
była to po prostu jakaś nieznana mieszkańcom rasa psów.

W 1931 roku majątek trafił znów w inne ręce. Kolejnymi nabyw-
cami byli Aniela i Piotr Kłyskowie z Poznania. Także i oni nie od-
naleźli się w miejscowych realiach. Ostatecznie w 1936 roku we wsi 
zamieszkał ostatni przedwojenny burmistrz Kruszwicy – Stanisław 
Borowiak.

Warto wspomnieć, że był to czas, gdy do Wróbli dotarły pierwsze 
telefony. Książka adresowa wspomina o zawrotnej ilości… dwóch abo-
nentów. Byli nimi burmistrz Borowiak i właściciel Kujawskiej Wytwór-
ni Win Makowski. Obie postaci z pewnością są warte przybliżenia.
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Burmistrz, który stworzył  
dzisiejszą Kruszwicę

Stanisław Borowiak urodził się 30 października 1898 roku w Rzadkwi-
nie, w rodzinie Wojciecha i Konstancji. Pierwszą edukację zdobywał 
w szkole w Strzelnie. Podobnie jak wielu innych młodych ludzi, w czasie 
I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front 
zachodni. Tam dostał się do niewoli amerykańskiej. Następnie wstąpił 
w szeregi armii Hallera, gdzie zajmował się zaopatrzeniem (jako podofi-
cer rachunkowy). W 1925 roku został wybrany na burmistrza Kruszwicy. 
Jego rządy bardzo dobrze zapisały się w pamięci mieszkańców. Borowiak 
przede wszystkim dbał o wygląd Kruszwicy, stając na czele Towarzystwa 
Upiększania Miasta. Był burmistrzem aktywnym – potrafił przechadzać 
się po mieście i notować to, co jego zdaniem należało poprawić. Jego naj-
poważniejszym dokonaniem było zbudowanie kruszwickiej kanalizacji 
i wodociągów, których pamiątką jest do dziś przymostowa wieża ciśnień. 
Borowiak dbał w dużej mierze o zaplecze socjalne, walnie przyczyniając 
się do powstania domu starców, domu dziecka czy mieszkań komunal-
nych. Burmistrz silnie angażował 
się w działalność samorządową, 
m.in. był delegatem na walne zebra-
nie Stowarzyszenia Burmistrzów 
Województwa Poznańskiego. Poza 
tym pełnił funkcję prezesa Związku 
Obrony Kresów Wschodnich. Dzia-
łał także w zarządzie Bractwa Kur-
kowego i Związku Hallerczyków.

Jak już wspomniano w 1936 
roku burmistrz wraz z żoną Zofią 
nabył pałac we Wróblach. Rok póź-
niej z rąk premiera Sławoj-Skład-
kowskiego odebrał brązowy krzyż 
zasługi. W tym samym roku zdecy-

Stanisław Borowiak
burmistrz Kruszwicy
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dowano, że na swoim stanowisku Borowiak zostanie przez kolejne 5 lat. 
Przeszkodził w tym wybuch wojny. W czasie okupacji Borowiak znalazł 
zatrudnienie w urzędzie gminnym w Opolu Lubelskim. Swoich sił w sa-
morządzie były burmistrz próbował także po wojnie, zostając członkiem 
kruszwickiej Rady Narodowej. Z biegiem lat wycofał się z życia politycz-
nego. Stanisław Borowiak zmarł w 1962 roku. Pochowano go na cmenta-
rzu obok kruszwickiej Kolegiaty.

Makowski – bohater zapomniany

Henryk Makowski przyszedł na świat 18 stycznia 1880 roku w Łomań-
czycach w Besarabii, czyli dzisiejszej Mołdawii. Ukończył szkołę agro-
nomiczną w Humaniu i rozpoczął pracę w Bibliotece Polskiej. Silnie 
zaangażował się w ruch niepodległościowy, m.in. wożąc „bibułę” PPS 
z Kongresówki na Ziemie Zabrane. Następnie Makowski ukończył stu-
dia w Wyższej Szkole Rolniczej na Krymie, specjalizując się w winiar-
stwie. Pozwoliło mu to podjąć pracę w wytwórni win księżnej Gagariny, 
a później w Mielnikowcach na Podolu. W latach 1915–1918 prowadził 
winiarnię w rumuńskich Bendrach.

W 1919 roku Makowski przeniósł się do Kruszwicy, gdzie rok póź-
niej założył słynną wytwórnię win owocowych. Początki były skromne 
– przy pomocy ośmiu pracowników wytwarzano 40 000 litrów napoju 
rocznie. Makowski miał jednak zmysł do interesu. Zaledwie 8 lat póź-
niej zakład zatrudniał 80 osób, a w czasie kampanii przerabiano ponad 
100 wagonów owoców. Kruszwicka winiarnia posiadała własną elek-
trownię, prasy hydrauliczne i szklane zbiorniki na 0,5 mln soku. Za-
kład samodzielnie wytwarzał także skrzynie. W 1928 roku wytwarzano 
w Kruszwicy 12 gatunków wina i miodów pitnych, dziesięć lat później 
asortyment rozrósł się do 30 produktów (w tym soki). Wielką furorę 
robił szampan z lokalnych winogron – Reine des Reinettes. Podczas 
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku Kujawska 
Wytwórnia Win otrzymała srebrny medal.
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Przedsiębiorstwo rozrosło się do tego stopnia, że miało zakłady 
produkcyjne także w Krakowie i Krotoszynie, z kolei magazyny w War-
szawie, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Kowlu i Piotrkowie Trybu-
nalskim.

Tak potężna firma potrzebowała oczywiście bazy surowcowej. Ma-
kowski nie wahał się ni chwili, gdy dowiedział się o mającej mieć miej-
sce we Wróblach parcelacji. Na jego działce znajdował się sad jabło-
ni, a a także plantacja porzeczek. Towarzyszyła im pasieka ze 150-ma 
ulami. We wspomnieniach zachował się fakt, że Makowski częściowo 
płacił swoim pracownikom… w butelkach z winem.

Kruszwicki winiarz dał się zapamiętać także jako społecznik. Dzia-
łał w Związku Obrony Kresów Zachodnich, a w 1928 roku założył Zwią-
zek Zawodowy Wytwórców Win Owocowych. W 1939 roku winiarnię 
przejął zarząd niemiecki, a Makowski pozostał w niej jako kierownik 
produkcji. Zatrudnienie w zakładzie chroniło przed wysiedleniem, 
a nawet gorszym losem – wiadomo, że przynajmniej jedna osoba zo-
stała dzięki wstawiennictwu przemysłowca ocalona od obozu koncen-
tracyjnego. W 1942 roku Makowskiego zwolniono. Udał się wtedy do 
Warszawy, gdzie znalazł zatrudnienie w fabryce soków. Los nadal go 
jednak nie oszczędzał. W wyniku powstania spłonęła warszawska nie-
ruchomość rodziny. Po wojnie twórca Kujawskiej Wytwórni Win po-
wrócił do Kruszwicy i ponownie uruchomił fabrykę.

Niestety, była ona zbyt łakomym kąskiem dla nowych władz. Ma-
kowski został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
jako „wróg ludu”. Został osadzony w bydgoskim areszcie, gdzie zmarł po 
trzech miesiącach – 9 października 1945 roku. Spoczął na kruszwickim 
cmentarzu, a okoliczności jego śmierci do dziś owiane są tajemnicą. 

Mówiąc o nim, nie sposób chociaż krótko nie wspomnieć o jego 
synu Stanisławie. On także często bywał we Wróblach, gdyż ojciec wy-
znaczył mu rolę następcy. Pod koniec lat 30. Stanisław wyjechał do 
Francji i Belgii, aby doskonalić się w winiarskim rzemiośle. Tam za-
stała go wojna. Makowski wstąpił w szeregi Armii Polskiej we Fran-
cji, a po klęsce roku 1940 przedostał się do Wielkiej Brytanii. W latach  
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1941–1943 był żołnierzem bry-
tyjskiego korpusu stacjonującego 
w Gambii. Po powrocie wstąpił do 
jednostki specjalnej SOE. 

W kwietniu 1944 roku Makow-
ski działający pod pseudonimem 
Mourice, został zrzucony na spado-
chronie nad terenem okupowanej 
Francji, gdzie miał przygotowywać 
miejscowy ruch oporu do lądowa-
nia aliantów w Normandii. Grupa 
Makowskiego zajęła się dywersją 
i należała do najaktywniejszych 
w strategicznie położonej prowincji 
Sologne. Dla przykładu 17 czerwca 
w wyniku walki z 600-osobowym 
oddziałem Wermachtu zginęło 
121 niemieckich żołnierzy, a 65 zo-
stało ciężko rannych.

Dobra passa dla Makowskiego 
zakończyła się jednak 17 sierpnia. 
Jadąc wraz z dwójką towarzyszy 
opancerzonym samochodem, Mo-
urice natknął się na niemiecki pa-
trol, który starał się wyminąć. Auto 
wpadło w poślizg, który był tak sil-
ny, że jeden z partyzantów wypadł 
z pojazdu. Pozostali ruszyli mu na 
pomóc, stając do nierównej walki 
z silnym oddziałem Niemców. Obaj 
Francuzi zginęli, a ciężko ranny Po-
lak został zakatowany w biurze ge-
stapo. Nie wydał nikogo.

Henryk Makowski
właściciel winiarni

Stanisław Makowski
bohater ruchu oporu
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Za swoje męstwo Stanisław Makowski otrzymał pośmiertnie Krzyż 
Wojenny ze złotą gwiazdą. Ku czci Mourice’a wzniesiono także dwa po-
mniki. Jego imię nosi także ulica w Romorantin-Lanthenay. Co cieka-
we, w jednym z wierszy upamiętnił go także Czesław Miłosz.

Lata trzydzieste

W wyniku drugiej parcelacji przestał istnieć obszar dworski Wróble. 
Dawny majątek stał się częścią wsi gospodarskiej. Mieszkańcy wybrali 
pierwszą, wspólną dla wszystkich radę sołecką (do tej pory rolę soł-
tysa wsi pełnił Jakub Kanarek, a administratora majątku – Tadeusz 
Lipowicz). W gronie radnych znaleźli się Jan Jędrzejewski, Bartłomiej 
Wojtera, Marcin Głowacki, Władysław Los, Józef Drwęski i Stanisław 
Rydz jako sołtys.

Początek lat 30. XX wieku był bardzo trudnym czasem dla wiejskiej 
gospodarki. Potężny kryzys dotknął przede wszystkim mieszkańców wsi. 
Widać to także w działaniach rady sołeckiej: w 1930 roku zwolniono z po-
datku najuboższych, a jednej wdowie ofiarowano nawet wóz drabiniasty.

W 1931 roku wybrano kolejną radę sołecką. Sołtysem został Jan Ję-
drzejewski, a w pracach mieli mu pomagać Drwęski, Wojtera, Ostrow-
ski i Graczyk. Przedwojenny sołtys składał na piśmie następującą przy-
sięgę: Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonym 
mi stanowisku Urzędowem przyczyniać się będę w moi zakresie dzia-
łania, ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości 
i potęgi Rzeczpospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę 
wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów 
praca strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie 
i sumiennie, polecenia swych przełożonych wykonywać dokładnie, 
a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż.

Paradoksem jest, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym, mieszkań-
cy wsi przestawali być samowystarczalni. Z czasem zaistniała potrzeba 
utworzenia we Wróblach sklepu. Pierwotnie taką funkcję miała pełnić 
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karczma, o której wspominali najstarsi informatorzy. Znajdowała się 
ona w stojącym do dziś domu nr 31 z 1927 roku. Jej gospodarzem był 
pan Górzycki. W tym samym miejscu w 1936 roku Stanisława Ćmie-
lowska otworzyła skład z towarami kolonialnymi. Tym mianem okre-
ślano te wszystkie rzeczy, których rolnik nie mógł po prostu wytworzyć 
samemu. Żelazne miejsce na półkach miała więc nafta i zapałki, ale 
mieszkańców było także stać na kawę czy kakao. 

W latach 30. działalność zakładu kowalskiego zainicjował Stani-
sław Waśk, u którego czeladnikiem był Edmund Waśk. Ten drugi kon-
tynuował prace jeszcze długo po drugiej wojnie światowej.

Na początku lat 30. doszło do kolejnej poważnej zmiany w wiej-
skim krajobrazie Wróbli. Powstanie magistrali kolejowej Nowe Her-
by–Gdynia to nie tylko największa polska inwestycja w tej dziedzinie 
transportu, ale i jedna z większych w historii Wróbli. O tym, że tory 
przebiegną w tym miejscu zadecydowano jeszcze pod koniec lat 20.. 
Prace na odcinku kujawskim szły wyjątkowo opornie i były opóźnio-
ne. Przez czas budowy popularnej Węglówki mieszkańcy mogli dorobić 
sobie, dowożąc robotnikom jedzenie czy też materiały niezbędne do 
budowy. Co ciekawe, pierwotnie planowano postawienie we wsi stacji 
kolejowej, ale żaden z gospodarzy nie chciał oddać swojego kawałka 
ziemi. Ostatecznie stanął jedynie mały budynek stróżówki (rozebrany 
w 2015 roku). 1 marca 1933 roku, wzbudzając ciekawość mieszkańców, 
przez Wróble przejechał pierwszy pociąg udekorowany flagami Polski 
i Francji (współudziałowcem była firma z tego kraju).

W tym samym czasie coraz częściej dokuczały mieszkańcom Wró-
bli nielegalne wyręby drewna z lasu. Aby temu zapobiec osobom, 
które nie miały w nim swojej działki zabroniono wstępu. Co ciekawe, 
nawet sami właściciele nie mogli wejść do lasu po zapadnięciu zmro-
ku. Wyznaczono także strażnika w osobie Stefana Hałasy z Pieck. 
Według archiwaliów w lesie występowały w tym czasie dęby, brzozy, 
czarne i białe olchy, jesion, buk, leszczyna, osika, kruszyna i iwa, a z igla-
stych sosna i świerk. Warte dodania jest, że pośród drzew znajdowało 
się pastwisko, którego dzierżawa przynosiła zyski kasie sołeckiej.
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W 1933 roku wszyscy żyli sprawą leśnej piaśnicy. Jej nadmierne 
rozkopywanie spowodowało, że droga do Woli zaczęła być coraz mniej 
przejezdna. Mieszkańcy zadecydowali więc o powiększeniu odkrywki 
w przeciwnym kierunku.

Opowieści z dreszczykiem

Życie w przedwojennych Wróblach nie było wcale sielanką. Wystarczy 
przytoczyć tylko kilka gazetowych artykułów, aby się o tym przekonać.

W 1931 roku „Głos robotnika” informuje nas o niebezpiecznym zaj-
ściu w tekście, którego tytułu – „Masakrują się dla wódki” nie powsty-
dziłyby się dzisiejsze tabloidy. Oddajmy więc głos redaktorowi „Głosu”: 
Do karczmy we Wróblach należącej do K. Górczyńskiego wszedł czło-
wiek, zatrudniony u gospodarza X, który na odmowną odpowiedź 
karczmarza o sprzedaż wódki, rzucił się na niego, uderzając krzesłem 
oraz zadał kilka ran nożem. 

Było to jednak preludium do scen jak z westernu: W nocy z 9 na 
10 grudnia nieznani sprawcy chcieli dokonać kradzieży u rolnika X. 
w Pieckach, lecz zostali spłoszeni. Udali się więc w stronę Wróbli, gdzie 
przez włamanie się przez okno wtargnęli do zabudowania rolnika A., 
gdzie również zostali spłoszeni. Po spłoszeniu udali się do rolnika B. 
i C., lecz zostali zauważeni przez stróża nocnego. Po zaalarmowaniu 
rolników przez stróża, wywiązała się strzelanina. Złodzieje zauważyli 
podchodzącego doń rolnika i oddali do niego strzały, gdzie również 
rolnik oddał strzały i poczęli się wycofywać do Kruszwicy. 

Sporego strachu najadła się także hrabina Kalinowska. W swoim 
emocjonalnym liście do naczelnika policji opisała ona problemy ze 
świeżo zatrudnionym ogrodnikiem. Jak się okazało nie posiadał on na-
leżytych kompetencji. Hrabina zwróciła mu uwagę, na co ten nie szczę-
dził jej niezbyt parlamentarnych słów, a nawet zagroził nożem. Nic 
dziwnego, że mieszkanka pałacu upraszała policję o usunięcie „nicpo-
nia, leniucha i nożownika”. Innym razem ze stajni hrabiny skradziono 
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trzy konie, z czego jeden należał do zatrzymującego się u niej inżyniera 
budowy kolei.

Mieszkańcom doskwierały także pożary, np. w 26 lipca 1926 roku spa-
lił się częściowo budynek stajni i obory jednego z gospodarstw. Przyczyną 
było zapruszenie ognia przez małe dzieci bawiące się zapałkami. Z kolei 
niedopałek papierosa spowodował pożar lasu w cztery lata później.

1 czerwca 1929 po północy miał miejsce największy pożar w historii 
Wróbli. Spłonęły budynki znajdujące się w południowej części majątko-
wego podwórza – stajnia, obora, wolarnia (czyli stajnia dla wołów) oraz 
stodoła. Ogień był tak duży, że fragmenty palącej się papy i strzechy do-
latywały podobno aż do Paprosa. Pożar, mimo szybkiego zjawienia się 
strażaków (także miejscowych), dogasał jeszcze kilka dni. Z długiego 
na 150 m budynku pozostały jedynie zgliszcza, które później rozebrano 
i wykorzystano do budowy domostw. Policja nie miała wątpliwości, że 
doszło do podpalenia. Mimo długiego śledztwa winnych jednak osta-
tecznie nie znaleziono. Jakby złych wiadomości było za mało – w tym 
samym roku we wsi wybuchła epidemia wśród trzody chlewnej.

Ostatnie lata w II RP

W 1935 roku sołtysem wsi został Bronisław Głowacki. W skład rady 
wchodzili wtedy: Jan Jędrzejewski, Wojtera, Jakub Kanarek, Graczyk, 
Los, Buczkowski, Stanisław Kanarek, Kazimierz Sołtysiak, Stanisław 
Tadeja i nauczyciel Stefan Kirchke. W tym roku zadecydowano, że jed-
no z mieszkań w domu ubogich zostanie przeznaczone na świetlicę.

Koniec lat 30. to czas kulturalnego ożywienia we Wróblach. Duża 
była w tym zasługa wspomnianego już Stefana Kirchke – kierownika 
szkoły, a także prezesa OSP. M.in. w 1935 roku był on inicjatorem zor-
ganizowania w lesie dużej zabawy tanecznej oraz Święta Pieśni. Regu-
larnym obchodzonym świętem był także Dzień Matki. 

We Wróblach działało również Koło Rezerwistów. Jego zebrania 
odbywały się w wiejskiej świetlicy. Na czele organizacji stał ppor. rez. 



69

Tadeusz Jędrzejewski. W 1936 roku nowym kierownikiem wybrano 
plut. Władysława Majewskiego, jego zastępcą zaś plut. Kazimierza 
Drwęskiego. Członkowie organizacji zobowiązywali się do płacenia co-
miesięcznych składek, a także brali udział w zjazdach rezerwistów.

Mężczyźni z Wróbli działali także silnie w Kółku Rolniczym w Ba-
chorcach. Utworzono je w 1880 roku, a przewodniczył mu Józef Grab-
ski ze Skotnik, wspierany przez proboszcza z Chełmc – Kaspera Kacz-
marka. W okresie międzywojennym na czele organizacji stał Jan Bo-
gacz z Pieck, sekretarzem był Władysław Krawczak, a skarbnikiem Jan 
Los. Kółko było powiązane z Polskim Stronnictwem Ludowym i Związ-
kiem Ludowo-Narodowym. Organizacja opierała swoją działalność na 
regularnych spotkaniach z ciekawymi referatami o tematyce rolniczej 
oraz na wycieczkach do gospodarstw wzorowych. Organizowano także 
konkursy – w 1936 roku np. na uprawę łąk. Przewodniczącym komisji 
konkursowej był Tadeusz Jędrzejewski z Wróbli. 

Panie pozazdrościły w końcu panom i założyły własną organizację 
– Koło Włościanek we Wróblach. Na pierwszym zebraniu w dniu 26 
września 1937 roku wybrano zarząd w składzie: p. Rydzowa – preze-
ska, p. Drwęcka – sekretarz, p. Głowacka – skarbniczka. Kółko zajmo-
wało się organizowaniem kursów i odczytów o prawidłowym prowa-
dzeniu gospodarstwa. Zadbano także o kulturę, np. w dniu 1 stycznia 
1938 roku Włościanki z Wróbli wystawiły sztukę teatralną Stryj przy-
jechał, po której odbyła się zabawa taneczna.

W 1936 roku dokończono ostatnie sprawy gruntowe związane z par-
celacją – z obszaru gminy Wróble wyłączono kilka enklaw i przekazano 
je sołectwom w Pieckach i Piaskach. Trwały dalsze prace przy wiejskiej 
świetlicy. Poszerzono ją o jedną izbę i korytarz, jak zaznaczono w sołec-
kim protokole – „w trosce o rozwój kulturalny miejscowych organizacyj”. 
Mieszkańcy zadbali także o otaczający nas krajobraz, obsadzając drzewa-
mi drogę do Woli Wapowskiej. Niestety, dziś z tej ciekawej alei nic nie 
pozostało. W roku 1936 mieszkańcy wsi dali znać o swoim patriotyzmie, 
aktywnie włączając się w zbiórkę środków na Fundusz Obrony Naro-
dowej, z którego kupowano sprzęt niezbędny dla polskiej armii. Z kolei 
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w roku kolejnym niepokoje wśród ludności spowodowała wścieklizna, 
którą wykryto u psa znalezionego między Wróblami i Pieckami.

Warte odnotowania jest, że z biegiem lat liczba mieszkańców wsi 
uległa zwielokrotnienieniu. Pod koniec XIX w. wieś zamieszkiwało 
170 osób, w roku 1921 – 281, a w 1927 – 291 (45 rodzin). Na początku 
1939 roku Wróble posiadały populację już 349 osób – nigdy wcześniej, 
ani później liczba mieszkańców nie zbliżyła się do tego poziomu.

Dla rekonstruowania przedwojennego życia mieszkańców Wróbli 
bardzo przydatnym źródłem jest gazeta „Pałuczanin”. Wszystko dzięki 
mieszkańcowi wsi Marianowi Rydzowi, który jako korespondent tego 
dziennika dostarczał światu informacji o miejscowych inicjatywach. 
Postać ta z pewnością zasługuje na wyróżnienie, gdyż pokazuje jak bar-
dzo przed wojną mieszkańcy angażowali się w życie miejscowości. Nie 
pozostaje mi w tym miejscu nic innego jak na chwilę oddać głos ko-
respondentowi z Wróbli. W „Pałuczaninie” z maja 1936 roku Marian 
Rydz zamieścił następujący artykuł opisujący wieś:

W powiecie mogileńskim, niedaleko starego grodu Piastów – 
Kruszwicy, leży wioska Wróble.

Położenie wioski jest bardzo piękne. Droga bita łączy Wróble 
z Kruszwicą, dokąd mieszkańcy udają się na targi i jarmarki. Przyle-
gły las, o obszarze 500 mórg podzielony jest między gospodarzami, to 
też drzewa mają wszyscy w dostatecznej ilości. Ładny dochód przy-
noszą również piękne łąki wraz z torfem.

W czasach zaborów posiadały Wróble 16 większych gospodarstw 
z parcelacji 1908, które przejęli w 1921 roku Polacy. Resztówkę o ob-
szarze 1000 mórg rząd polski rozparcelował w roku 1928 – 29 na 
osady 50 morgowe. Obecnie jest 36 gospodarstw.

Dzieci pobierają naukę w 4-klasowej szkole, towary kolonialne 
nabyć można w składzie spożywczym p. St. Ćmielowskiej.

Jedna z osad jest własnością fabryki win H. Makowskiego 
w Kruszwicy. W 40-morgowym ogrodzie hoduje się drzewa owoco-
we i porzeczki. Wina krajowe owocowe Makowskiego są wszystkim 
znane w całej Polsce.
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Wróble należą do parafii Piaski, oddalonej o 3 km. O pobożności 
mieszkańców świadczą dwie figury – Matki Boskiej i św. Antoniego. To-
warzystw są tylko dwa: Ochotnicza Straż Pożarna i Zw. Rezerwistów.

Opodal wioski przebiega magistrala kolejowa Górny Śląsk – 
Gdynia. We Wróblach miał być pobudowany dworzec, lecz prawdo-
podobnie sołtys gminy zrezygnował z tej dogodności na korzyść ma-
jętności Karczyn, oddalonek o 3 km. Dotąd dworzec w Karczynie nie 
został oddany do użytku publicznego.

Wszyscy we Wróblach cieszą się z poczytności „Pałuczanina”, któ-
rego abonuje nieomal każdy mieszkaniec.

Druga wojna światowa

Już od czerwca 1939 roku mieszkańcy wsi nie mieli wątpliwości, że 
jeszcze przed końcem roku dojdzie do wybuchu wojny z Niemcami. 
Nastroje mimo wszystko były dobre, gdyż liczono na pomoc ze strony 
Francji i neutralność Związku Radzieckiego. 
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Wieści rozchodziły się tak szybko, że 4 września dzieci nie poszły już 
na przypadającą tego dnia inaugurację roku szkolnego. Zmobilizowano 
wielu młodych mężczyzn w Wróbli, pozostali próbowali zachować nor-
malny rytm życia. 3 września odbył się tradycyjny odpust w Piaskach. 
Tym razem jednak nie dało się wyczuć błogiego spokoju tej uroczysto-
ści – kościelne dzwony przygłuszały odgłosy wybuchów – Niemcy bom-
bardowali pobliskie miasta. Przed wieczorem tego samego dnia w na-
szej okolicy pojawili się pierwsi uciekinierzy z terenów objętych walka-
mi. 4 września na horyzoncie dało się już widzieć ognistą łunę, która 
nie wróżyła niczego dobrego. Sytuację pogarszały plotki, które mówiły 
o tym, że Niemcy nie oszczędzają nikogo. Wieczorem większość miesz-
kańców opuściła wieś, aby skryć się w głębi kraju. Przedtem jednak Ci, 
którzy posiadali jeszcze jakąś broń postanowili ją zniszczyć, wrzucając 
do pomajątkowej studni w okolicach figury Matki Boskiej.

Uciekinierzy poruszali się bardzo wolno, gdyż drogi były zataraso-
wane niezliczonym tłumem ludzi. Jak się później okazało rozsiewane 
plotki były celowym działaniem Niemców, którzy wyprowadzając ludzi 
na drogi, skutecznie ograniczyli mobilność polskich jednostek. W pa-
mięci mieszkańców zachowały się także wojskowe transporty, które za 
pomocą kolei przewoziły sprzęt na południe kraju. Po ich zakończeniu, 
polscy saperzy wysadzili betonowy most na Bachorzy, aby opóźnić sko-
rzystanie z kolei przez wojska niemieckie.

Tułaczka mieszkańców Wróbli nie trwała długo i zakończyła się pod 
Kłodawą, gdzie cywile zostali dogonieni przez Niemców. Po powrocie 
do domów rozpoczęły się represje. Kampania wojskowa na Kujawach 
została zakończona.

W czasie wojny obronnej swoje życie w obronie kraju złożyli Ma-
rian Tadzik i Ludwik Lemanik. Najdłużej walczącym mieszkańcem wsi 
był Stanisław Tadeja, który stanowił część załogi twierdzy Modlin. Bo-
haterska obrona trwała w niej do wyczerpania amunicji i zapasów, czyli 
do 29 września.

Nie zabrakło także ofiar wśród cywili. Mieszkaniec wsi Józef Świercz 
trafił w czasie wojny do więzienia za odmowę pracy przymusowej. We-
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dług relacji miał w nim dać się w bójkę z jednym ze strażników w wy-
niku czego został rozstrzelany. W pamięci najstarszych mieszkańców 
zapisał się wielki, czerwony plakat, informujący o rozstrzelaniu miesz-
kańca wsi oraz niejakiego Jana Czapli. W niewyjaśnionych do końca 
okolicznościach zginął inny mieszkaniec – kolejarz Józef Kabat. Wiele 
szczęścia miał Jan Waliński, który po wojnie został kierownikiem szko-
ły we Wróblach (do tej pory był nauczycielem w Pieckach). Egzekucji 
uniknął jedynie dzięki wstawiennictwu lokalnych Niemców.

Władze okupacyjne wprowadziły nowe porządki. Nazwę wsi zmie-
niono na Sperlingshof, zamknięto szkołę oraz kościół parafialny. Naj-
dotkliwiej mieszkańcy odczuli zniszczenie świętych figur. Najpierw 
grupa niemieckich cywilów z Bródzk obaliła i potłukła figurę św. Anto-
niego. Później nakazano zniszczenie wizerunku Matki Boskiej. Zadanie 
to okupant zlecił Antoniemu Wąsowskiemu. Po naradzie z sąsiadami, 
z bólem serca, rolnik obalił kolumnę. Jednocześnie Wąsowski zdemon-
tował betonową figurę i ryzykując przechował ją w szopie. 

W wyniku wysiedleń z lata 1940 roku (zob. niżej) ze wsi zniknę-
li niemal wszyscy polscy gospodarze. Pozwolono pozostać bezrolnym, 
gdyż chciano wykorzystać ich jako tanią siłę roboczą. Niemcy nie za-
jęli także gospodarstw pod lasem, gdyż bali się ewentualnych działań 
partyzanckich. Część domostw i budynków gospodarczych rozebrano 
i wykorzystano materiał z nich do innych celów.

 Nowi mieszkańcy wsi byli głównie Niemcami z krajów bałtyc-
kich. W archiwaliach, ale też w pamięci mieszkańców zachowały się 
nazwiska większości z nich. Były to rodziny: Hacker, Rohrich, Geib, 
Koch, Ganier, Dietrich, Adam, Manz, Gores, Klee, Weinheime, Pross,  
Muller, Guver, Knipelberg, Lovenberg i Voise. W pałacu zamieszkali 
Handlowie. Część Niemców została zapamiętana w sposób pozytywny, 
ale znaleźli się w tym gronie również prawdziwi Polakożercy. Miesz-
kańcy, którzy pozostali we wsi musieli pracować przymusowo, np. 
w ogrodach winiarni. Niemcy inwestowali jedynie w to, co im samym 
mogło przynieść korzyść, dlatego w czasie wojny zbudowano drugi tor 
dla Węglówki (nasyp istniał w całości już przed wojną).
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Ludność polska cierpiała biedę i niedostatek. W pamięci mieszkań-
ców zapisało się także to, że Niemcy wysługiwali się żydowskimi więź-
niarkami (prawdopodobnie z obozu w Broniewie), które sadziły drzewa 
wzdłuż toru kolejowego. Starano im się pomóc dostarczając potajem-
nie jedzenie, choć wiązało się to z ryzykiem utraty życia.

Prawdziwą tajemnicą pozostaje nadal desant, o którym wspominał 
jeden z mieszkańców wsi. Pewnego lata na łąkach Bachorzy miał zostać 
zrzucony spadochroniarz, być może cichociemny, gdyż mówił po pol-
sku. Po lądowaniu poprosił on o strawę u mieszkańca Wróbli, po czym 
udał się w kierunku lasu. Następnego dnia we wsi zjawili się Niemcy, 
którzy znaleźli w okolicy spadochron. Nikt jednak nie wydał żołnierza, 
którego dalszy los jest nieznany.

Wysiedlenia

Latem 1940 roku Niemcy przystąpili do wysiedlania ludności polskiej 
i zastępowania jej kolonistami z krajów bałtyckich. 31 lipca o godz. 3-ej 
do drzwi mieszkańców wsi zapukały kolby karabinów. Polacy mieli  
15  minut, aby się spakować i opuścić dom. Mogli zabrać ze sobą tylko 
niewielki pakunek i jedzenie na drogę. Nie wolno było im zabrać nawet 
pościeli. Mieszkańcy zostali następnie załadowani na wozy i wywiezieni 
do szkoły w Bródzkach.

Po południu pojawiły się autobusy, które przywiozły rodziny nie-
mieckie, które zostały rozwiezione do „swoich” nowych gospodarstw. 
Następnie pojazdy zawiozły Polaków do Łodzi, gdzie znajdował się 
obóz przejściowy. Mieszkańcy wsi spędzili tutaj dwa tygodnie. Dzien-
ne wyżywienie składało się z czarnej kawy, suchego chleba i kaszy na 
obiad. Na miejscu okupanci dokonali rewizji, w czasie której odebrano 
Polakom biżuterię i inne cenne przedmioty. 

Pewnego dnia przyszedł czas na selekcję. Młodzi i zdrowi zostali wy-
słani na roboty przymusowe w głąb Niemiec. W pamięci mieszkańców 
zapisał się niezbyt urodziwy, ale znakomicie oddający nastroje wierszyk:
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Jak się masz bracie w Protektoracie?
Kolega z Rzeszy do Ciebie spieszy.
Kolega z Rzeszy jest wypędzony,
A nic nie zabrał prócz dzieci, żony.
Tam w mieście Łodzi, tam w Litzmannstadt-ie,
Tam nam zabrano ostatnie gacie.
Kopniaka w tyłek na koniec dali,
Tak w Litzmannstadt-ie nas pożegnali.

Pewnego dnia o godzinie 2-ej w nocy mieszkańcy wsi zostali obu-
dzeni i wyprowadzeni z obozu, który mieścił się w dawnych budynkach 
fabrycznych. Grupa więźniów została zmuszona do długiego marszu, 
który wzbudził przerażenie. Nastroje oddał jeden z mieszkańców wsi, 
który miał wtedy powiedzieć: „Czy to już droga na Golgotę?”. Rano 
wszyscy znaleźli się na dworcu Łódź Kaliska, gdzie stał pociąg do prze-
wozu bydła. Przy każdym stał policjant odliczający po 40 osób do każ-
dego wagonu. Światło wpadało do nich tylko przez niewielki otwór 
u góry, na podłodze leżało zaś po jednym małym bochenku chleba, któ-
re miały wystarczyć na całą podróż. 

Sanktuarium w Kodniu nad Bugiem
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Wieczorem pociąg dotarł do stacji Terespol nad Bugiem. Wysiada-
jących przejął PCK. Po dwóch dniach na stacji, mieszkańców rozwie-
ziono po okolicznych gospodarzach. Większość mieszkańców Wróbli 
osadzono w parafii Kodeń, słynącej z cudownego obrazu Matki Boskiej. 
Warunki życia były bardzo trudne. Miejscowi sami nie mieli co jeść, 
a dodatkowo musieli użyczyć miejsca wysiedleńcom.

W lipcu 1944 roku Armia Czerwona dotarła do Bugu i na oczach 
mieszkańców Wróbli rozegrała się straszliwa, blisko tygodniowa bitwa. 
Na tereny zajmowane przez wysiedleńców spadł grad pocisków. Nieje-
den mieszkaniec Wróbli nie ujrzał już rodzinnych stron. Na szczęście 
znacząca większość powróciła do siebie wiosną 1945 roku. 

Początki Polski Ludowej

O skali wojennego spustoszenia świadczy fakt, że liczba mieszkańców 
spadła w 1945 roku do 220 osób, czyli o 1/3 stanu przedwojennego. Po-
wolny powrót do normalności utrudniła jeszcze bardziej epidemia tyfu-
su, która uśmierciła kolejnych mieszkańców wsi. W 1948 roku Wróble 
miały populację wynoszącą ok. 260 osób. W tej liczbie znalazło się tak-
że 15 Niemców. 

Pola powoli zaczęły znów rodzić plony. Często uprawa ziemi nie 
należała do najłatwiejszych – Niemcy wywieźli wszystko co mogli, to co 
zostało padło łupem szabrowników. W wielu wypadkach zabrakło na-
wet koni – do prac rolnych zaprzęgnięto więc krowy. Wśród zasiewów 
dominowały przede wszystkim zboża i buraki cukrowe. Wraz z przenie-
sieniem karczyńskiej roszarni do Pakości, straciła na znaczeniu uprawa 
lnu i konopii, które ponoć bardzo dobrze rodziły na murszatej ziemi.

Choć mieszkańcy znów wiedli spokojny żywot, to jednak nie omi-
nęły ich wielkie przemiany jakie działy się w krajowej polityce. Po roku 
1945 władze państwowe dążyły do kolektywizacji polskiej wsi. Najła-
twiej było przeprowadzić ten proces na gruntach poniemieckich, które 
właściwie z automatu przekształcano w kołchozy czy później w pań-
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stwowe gospodarstwa rolne. Odpowiednie dekrety sprawiły także, że 
łatwo było odebrać grunty ziemianom (jak Jaczyńskim w Piaskach) czy 
dużym gospodarzom tzw. kułakom (jak we Woli Wapowskiej w wypad-
ku p. Kobusa).

Wróble były dla nowej władzy miejscowością dość niewygodną. 
Mieszkańcy zaledwie dekadę wcześniej wykupili grunty i nikomu nie 
uśmiechało się oddawać ich pod wspólny zarząd. Władze robiły więc 
wszystko co możliwe, aby zniechęcić gospodarzy do pozostania na swo-
im. Wielką uciążliwością były obowiązkowe kontyngenty, które rolnicy 
musieli odstawiać na rzecz Państwa. Stawki były wyśrubowane, przez 
co niejeden mieszkaniec wsi zapoznał się z instytucją kolegium.

Największym problemem była jednak wysokość podatku grunto-
wego. W 1948 roku mieszkańcy Wróbli wystosowali oficjalny protest 
do Rady Narodowej w Kruszwicy, w którym skarżyli się, że od dwóch 
lat zmuszeni są do płacenia zawyżonych podatków. Rozgoryczenie było 
duże, a „dowodem tego liczne protesty i odwołania, zalegania z zapłatą, 
a nade wszystko żale i wyzwiska pokrzywdzonych płatników” – jak pi-
sali protestujący. W piśmie mieszkańcy tłumaczą, że tylko 5–6 osad ma 
dobrą ziemię, a pozostałe 30 położona jest na murszach i piaskach. Poza 
tym zaznaczają, że problem dotyczy zwłaszcza osadników z ostatniej 
parcelacji, którzy nie tylko mają słabe ziemie, ale ich inwentarz żywy 
i nieruchomości zostały trwale uszkodzone w latach okupacji. Choć 
zbiory wynosiły w tym okresie 2–10 q/ha, to rolnicy z Wróbli musieli 
płacić podatek od stawki urzędowej, która wynosiła 18 q/ha. Nic dziw-
nego, że mieszkańcy śmiało pisali, że ”tych obciążeń (…) osady nasze 
nie wytrzymają, grozi nam ruina i upadek gospodarstw”. Mimo skarg 
Wróble zostały zaliczone do najwyższej klasy podatkowej. Swój protest 
mieszkańcy zakończyli następująco: „Chcemy płacić podatki, ale spra-
wiedliwe i według naszej możności gospodarczej nam nałożone”.

Archiwa odkrywają nam i bardziej mroczne sekrety przeszłości. 
Z poufnej korespondencji do inowrocławskiego starostwa dowiadu-
jemy się, że Urząd Bezpieczeństwa był zainteresowany uzyskaniem 
„szczegółowej opinii pod względem moralnym i politycznym (…) 
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miejscem zamieszkania w cza-
sie okupacji niemieckiej oraz 
stosunku do obecnego rządu 
i ustroju Państwa Polskiego” 
czterech mieszkańców Wróbli. 
Przed wojną byli oni członkami 
Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”, czyli młodzieżowej orga-
nizacji związanej ze zwalczanym 
po wojnie PSL-em. Inwigilacja 
zakończyła się na szczęście na 
krótkim wywiadzie środowisko-
wym i żaden z mieszkańców nie 
musiał znikać w niewyjaśnio-

nych okolicznościach. Sam fakt, że służby zainteresowały się Wróblami 
wart jest jednak odnotowania.

Wypada jeszcze wspomnieć o losach sadów Makowskiego. Po woj-
nie przeszły one na własność państwa podobnie jak i sama kruszwicka 
fabryka. Z protokołów datowanych na początek lat 50. możemy dowie-
dzieć się, że na powierzchni 16,66 ha znajdowało się niesamowite wręcz 
ilości owocowych roślin: 1804 wiśni, 1936 jabłoni, 475 grusz. 565 śliw, 
66 czereśni, 20 moreli, 63 dzikich śliw, 54 bzy, 186 leszczyn, 116 jarzę-
bin, 12 głogów, 7 orzechów włoskich, 23090 krzewów porzeczek i jeden 
mniej agrestu. Aby uchronić wspomniane okazy przed suszą, wykopa-
no aż 7 studni. Co ciekawe, na wyposażeniu znajdowała się także loko-
mobila. Całości dopełniały liczne budynki mieszkalne i gospodarcze. 
Z czasem, gdy winiarnia zaczęła polegać bardziej na zewnętrznych do-
stawcach, działka we Wróblach przeszła w ręce prywatne.

Wróble w latach 50. była wsią z dużymi perspektywami. Jak podają 
kościelne statystyki, w 1950 roku mieszkało tutaj 49 rodzin, na które 
składało się 244 osób (w tym 47 dzieci).Wieś była drugą pod względem 
liczebności w parafii (po Bachorcach).

Żniwa z wykorzystaniem 
młocarni, lata 50.
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Stabilizacja

Powojenna historia wsi w stosunku do poprzednich lat jest wyjątko-
wo spokojna. Reforma administracyjna z początku lat 50. zlikwidowa-
ła gromadę Wróble (składającą się z Wróbli i Wolan), powołując w jej 
miejsce Gromadzką Radę Narodową we Woli Wapowskiej (w jej skład 
wchodziły także Papros i Piaski). Taki stan rzeczy trwał do roku 1959. 
Wtedy to powołano do życia Gromadę Piecki, w której składzie znalazły 
się Wola Wapowska, Wróble, Papros, Piaski, Bachorce, Bródzki i Piec-
ki. W roku 1973 utworzono wreszcie gminę Kruszwica, do której wyżej 
wymienione miejscowości ostatecznie włączono.

Zmiany następowały przede wszystkim w technologii. Prymitywne 
kosy i cepy, zastąpione zostały przez młocarnie, a później kombajny, 
które wypożyczano ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pieckach. Stop-
niowo znikały tak charakterystyczne dla polskiej wsi konie. Prawdziwa 
ofensywa traktorów nastąpiła jednak dopiero na przełomie lat 70. i 80.. 

Posiadanie w gospodarstwie rowerów stało się rzeczą oczywistą. 
W latach 70. furorę robiły motocykle, którymi poruszanie się po wsi 
wcale nie było takie łatwe, gdyż znajdujący się we wsi bruk nie zapew-
niał komfortowej podróży. Nic dziwnego, że równolegle do niego znaj-
dowała się polna droga tzw. latówka.

Nowe możliwości otworzyła przed mieszkańcami elektryfikacja 
wsi, którą zakończono w 1954 roku. Początkowo czas umilały tzw. koł-
choźniki, czyli głośniki, do których sygnał nie docierał za pośrednic-
twem anteny, ale po kablu. Stacja nadawcza radiowęzła znajdowała 
się w Kruszwicy. Kołchoźniki z czasem zostawały zastępowane przez 
radio, które dawało możliwość wyboru z większej liczby programów. 
W 1974 roku przeprowadzono modernizację sieci elektrycznej – drew-
niane słupy zastąpiono betonowymi. Przy okazji tych prac mieszkańcy 
ostatecznie zrezygnowali z charakterystycznych głośników.

 Prawdziwą rewolucją był telewizor. Pierwsze odbiorniki w drugiej 
poł. lat 60. nabyli Janusz Borowiak i kierownik szkoły Jan Waliński.
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Po wojnie przy domu 
państwa Sołtysiaków ulo-
kowano sklep spożywczy 
należący do kruszwickiego 
GS-u. W 1974 roku podjęto 
decyzję o wybudowaniu dla 
niego osobnego budynku. 
Charakterystyczna żółta 
wiata stanęła naprzeciwko 
szkoły. Przez krótki okres, 
gdy pierwszy sklep był za-
mknięty, a drugi jeszcze nie 
otwarty, do wsi wjeżdżał 
„sklep na kółkach”. 

Szczególnie dobre wa-
runki do hodowli bydła spra-
wiły, że we Wróblach zlo-
kalizowano zlewnię mleka. 
Początkowo punkt zbiorczy 
znajdował się u p. Rydzów. 
W latach 60. podjęto decy-
zję o zbudowaniu osobnego 
obiektu. Stanął on naprze-
ciwko remizy OSP. Budynek 
był w pełni przystosowany 
do swojej funkcji – posiadał 
charakterystyczną rampę, 
z której odbierano mleko 
oraz trzy pomieszczenia. 
W jednym z nich znajdo-
wał się magazyn na nawo-
zy i środki ochrony roślin, 
których dystrybucją także 

Spotkanie młodych gospodarzy, 
lata 50.

Stawianie stodoły u gospodarza 
Gapskiego, pomoc sąsiedzka
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zajmowała się pracująca w zlewni p. Roll. Oprócz hodowli dużą popu-
larnością cieszyły się uprawy buraków cukrowych, a przede wszystkim 
zbóż. Aby ułatwić opryski przy drewnianym krzyżu stanęła studnia  
głębinowa.

Społeczność wsi z biegiem lat zżywała się coraz bardziej. Miejscem, 
które integrowało mężczyzn była przede wszystkim Ochotnicza Straż 
Pożarna, a także świeżo założone Kółko Rolnicze. 

W miejsce przedwojennego Koła Włościanek powstało Koło Go-
spodyń Wiejskich. Oficjalnie utworzono je w roku 1964. Organizacja 
inicjowały kursy i spotkania dla mieszkańców. Odbywały się także wy-
cieczki do większych miast i zakładów pracy. Koło Gospodyń zajmowa-
ło się również wypożyczaniem sprzętu gospodarstwa domowego – od 
niezbędnych na wszelkie uroczystości naczyń po sprzęt taki jak pral-
ki. Prze pewien czas istniało we Wróblach coś na kształt wypożyczalni  
rowerów.

We wsi powstało także koło Związku Młodzieży Polskiej. Nie było 
jednak ono szczególnie aktywne na polu partyjnym – po prostu mło-
dzież znalazła sprytny sposób na poszerzenie swoich możliwości. Nie 

Kurs haftowania organizowany przez Koło Gospodyń w  1974 r.
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można zapomnieć także o tym jak dużą rolę w życiu społecznym odgry-
wała miejscowa szkoła podstawowa.

Choć większość mieszkańców wsi stanowili rolnicy, to jednak nie 
mogło w niej zabraknąć kowala. Rzemiosłem tym parał się Edmund 
Waśk. We wsi przejściowo mieszkał także dentysta, z którego usług czę-
sto korzystano.

Czas wolny od nauki młodzież spędzała w dużej mierze na boisku 
pod lasem. Z kolei starsi woleli spotykać się w wiejskiej świetlicy. Była 
ona częstym miejscem zabaw, a później dyskotek. 

Bardzo dobre kontakty z mieszkańcami okolicznych wsi utrzymywa-
no głównie poprzez zaangażowanie w życie parafialne. Na msze (ale też 
i na katechezę) do Piask udawano się pierwotnie pieszo, starą drogą na-
zywaną potocznie Kościelonką. Prawdziwym przeżyciem dla mieszkań-
ców Wróbli była peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
którego kopia odwiedziła każdy polski dom. Wiele osób do dziś z rożew-
nieniem wspomina proboszcza Piask z tego okresu – ks. Malinowskiego.

Nowe czasy

Przemiany roku 1989 znacząco odbiły się na życiu mieszkańców Wró-
bli. Stopniowo rację bytu straciły tradycyjne formy gospodarowania 
oparte na różnorodności upraw i hodowli. Coraz modniejsza i efektyw-
na stawała się specjalizacja, a mniejsze gospodarstwa zaczęły odstawać 
w rywalizacji z większymi. Wieś stopniowo wyludniała się, aż liczba 
mieszkańców spadła poniżej 140 osób.

Z krajobrazu wsi zaczęły znikać charakterystyczne obiekty. W no-
wej rzeczywistości zabrakło miejsce na zlewnię mleka, którą zamknięto 
w 1995 roku. Od tej pory surowiec trzeba było wozić do Bachorc. Jego 
producenci organizowali się w kolejki i zawozili mleko na zmianę. Z cza-
sem zlikwidowano i punkt w Bachorcach. Tak jak z łąk zniknęły konie, 
tak również zabrakło dziś na nich krów. Zlewnia mleka stała opuszczo-
na, coraz bardziej ulegając dewastacji. Brak pomysłu na zagospodaro-
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wanie obiektu sprawił, że na początku drugiej dekady XXI wieku osta-
tecznie ją rozebrano. 

Jeszcze wcześniej, bo w 1994 roku dokonano rozbiórki domu 
gminnego, w którym kiedyś znajdowała się świetlica i pierwsza siedziba 
miejscowej straży pożarnej. Obiekt ucierpiał w czasie potężnej wichury. 
Nowe czasy okazały się nie być szczęśliwe także dla sklepu spożywcze-
go. Swoją działalność zakończył on na przełomie tysiącleci. Dostęp do 
samochodu stał się na tyle powszechny, że dziś nie ma właściwie pro-
blemu, aby zaopatrzyć się w Kruszwicy. Można także skorzystać z usług 
sklepu „mobilnego”. 

Okrutny upływ czasu nie ominął pałacu. Zanim jednak o tym, trzeba 
dodać, że miejsce to gościło kilkukrotnie Wojciecha Borowiaka – zna-
komitego polskiego trenera, twórcę sukcesu naszych judoków, zwłasz-
cza złotego medalisty z olimpiady w Atlancie – Pawła Nastuli. Pan 
Wojciech nieraz spędzał wakacje u swojego wuja Janusza – ostatniego  
mieszkańca pałacu. Po jego śmierci w 1999 roku dwór opustoszał, 

Pałac w roku 1997
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a w Wielkanocny Poniedziałek 2004 roku spłonął. Pomimo szybkiej in-
terwencji straży pożarnej, nie było szans na uratowanie zabytku, które-
go ponure zgliszcza wkrótce wyburzono. Na sam koniec, w 2006 roku 
runął jedyny pomnik przyrody we wsi – parkowa lipa drobnolistna li-
cząca sobie 400 lat.

Z powyższego opisu można by wywnioskować, że ostatnie kilkana-
ście lat to pasmo porażek dla Wróbli. Na szczęście nie jest to do końca 
prawdą. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na listę pozytyw-
nych zmian jakie nastąpiły. Przede wszystkim poprawie uległa infra-
struktura. W 1995 roku wysłużony bruk został godnie zastąpiony przez 
nawierzchnię asfaltową. Utwardzono także wiele innych dróg, które 
przy roztopach były dawniej nieprzejezdne. W 1997 roku mieszkań-
cy wzbogacili się o sieć telefoniczną El-Net (później Netia), choć i już 
wcześniej pojedyncze osoby posiadały aparat stacjonarny. 

W dwa lata później mieszkańcy doczekali się instalacji wodnej. Bar-
dzo dobrej jakości woda doprowadzana jest ze studni w Pieckach, która 
sięga na głębokość 150 metrów. Kolejną dużą inwestycją na gruntach 
Wróbli było położenie potężnego ropociągu, który dostarcza paliwo do 
wielkich magazynów po kopalni w Górze. W 2014 roku miał miejsce 
generalny remont wiejskiej świetlicy, która obecnie spełnia najwyższe 
standardy do obsługi uroczystości rodzinnych. W tym samym roku 
ze składek mieszkańców wyremontowano także figurę Matki Boskiej, 
a rok później figurę św. Antoniego. Obecnie najpilniejszą sprawą wyda-
je się być wymienienie sieci elektrycznej, która należy do najstarszych 
na terenie gminy.

Miejscowość jest obecnie zamieszkiwana przez ok. 110 osób. Sołec-
two obejmuje wieś Wróble oraz dwa domostwa na Wolanach. Poza do-
minującą działalnością rolniczą, mieszkańcy sięgali także do usług (sto-
larstwo, transport, wydobycie kruszywa, mechanika, usługi spawalni-
cze) czy hodowli (gęsi, bydło). Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest 
także podejmowanie pracy za granicą.

Zmienia się świat, który urządzili nasi pradziadowie w okresie mię-
dzywojennym. Poszczególne pola powoli zmieniają swoich właścicieli 
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– przejrzysta siatka upraw, którą ustanowiono w czasie parcelacji, ule-
ga zatarciu. W miejsce starych rodzin pojawiają się na szczęście nowe. 
Ostatnimi laty we Wróblach po raz pierwszy od dawna jest stosunkowo 
dużo narodzin. Pozostaje mieć nadzieję, że z biegiem lat wieś odzyska 
swój dawny blask.

Figury i krzyże

Przy wjeździe do wsi, po lewej stronie znajduje się wizerunek św. Anto-
niego. Problemy sprawia dokładne określenie kiedy postawiono figurę. 
Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że postanowiono go upa-
miętnić po 1921 roku. Do tego czasu w tej części wsi mieszkali bowiem 
osadnicy niemieccy, którzy nie uznawali kultu świętych. Z protokołów 
rady sołeckiej dowiadujemy się, że w 1937 roku remontu wymagał płot 
wokół figury, więc możemy przypuszczać, że obiekt powstał jeszcze 
w latach 20. XX wieku.

Pierwotnie św. Antoni stał w innym miejscu niż obecnie – między 
gospodarstwami p. Majewskich i p. Losów. Figura prawdopodobnie 
była fundacją gospodarzy, trudno jednak ustalić ich motywację. Święty 
Antoni był postacią dość popularną – przede wszystkim jako patron 
ubogich oraz rzeczy zagubionych. Nic dziwnego, że i mieszkańcy Wró-
bli obrali go sobie na patrona.

W początkach II wojny światowej figura została zburzona przez 
niemieckich mieszkańców Bródzk. Jeszcze długo po wojnie jej zwalo-
ne resztki dało się dostrzec w przydrożnym rowie. Dopiero w latach 
70. dzięki inicjatywie rodziny Majewskich i Bassów oraz współpracy 
całej wsi (w tym OSP), św. Antoni ponownie zawitał do Wróbli. Sama 
kolumna jest jeszcze elementem przedwojennym, figura z kolei została 
przywieziona aż z Piekar Śląskich.

Druga z wiejskich kapliczek poświęcona jest Matce Boskiej Niepo-
kalanej. W przedstawieniu tym Maryja stoi na kuli ziemskiej i depcze 
węża symbolizującego grzech. Wizerunek ten stał się popularny po 
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1854 roku, gdy papież ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. 
Nie ma wątpliwości, że Matka Jezusa znajdowała się we wsi już w la-
tach 20., gdyż z przekazanych relacji jasno wynika, że stała ona jesz-
cze przed drugą parcelacją majątku. Najprawdopodobniej postawiono 
ją w tym miejscu tuż po odzyskaniu niepodległości. Nie da się jednak 
wykluczyć, że jest ona troszkę wcześniejsza. Figurę wykonano z trzech 
betonowych odlewów, które następnie ze sobą połączono. Co ciekawe, 
początkowo była ona pomalowana dość niestandardowo, bo na różo-
wo. W czasie wojny władze niemieckie rozkazały zniszczyć obiekt. Zaj-
mujący się jego rozbiórką rolnik Antoni Wąsowski postanowił jednak 
sprzeciwić się woli okupantów i skrzętnie ukrył figurę w szopie swojego 
gospodarstwa. Wiązało się to z poważnym ryzykiem, gdyż Niemcy wy-
jątkowo surowo karali za nieposłuszeństwo. W 1945 roku Matka Bo-
ska szczęśliwie powróciła na swoje miejsce. Do końca lat 80. XX wieku 
przed jej wizerunkiem modlono się w czasie nabożeństw majowych. Co 
ciekawe, w 2015 roku powrócono do tej pięknej tradycji.

W 1945 roku pośrodku wsi stanął także drewniany krzyż. Ufundo-
wał go mieszkający nieopodal Józef Kanarek jako wotum za szczęśliwy 
koniec wojny. Obiekt stoi do dziś w całkiem dobrym stanie. Jeszcze je-
den krzyż znajduje się na Wolanach między zabudowaniami a cmen-
tarzem ewangelickim. W 1955 roku (jak głosi wyryta data) postawił 
go p. Głowacki. Poprzedni, który stał w tym miejscu został zniszczony 
przez Niemców w czasie wojny. Droga przy której znajduje się krzyż 
była najkrótszą jaka prowadziła do Piask. To właśnie obok niego przez 
wieki przechodziły kondukty pogrzebowe odprowadzające kolejnych 
mieszkańców wsi na cmentarz w Piaskach.

Szkoła

Szkoła podstawowa we Wróblach przez ponad 70 lat swojego istnienia 
odgrywała ważną rolę w życiu mieszkańców wsi. Jej początki sięgają 
1903 roku i nie ma pewności co do jej lokalizacji. Możemy tak wnio-
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skować, gdyż pewne informacje o stojącym obecnie budynku pochodzą 
z 1910 roku. Początkowo instytucja była związana z gminą ewangelicką 
w Kruszwicy, po 1911 roku przeszła pod bezpośredni nadzór państwa 
niemieckiego.

Przed wojną bardzo dobrze w pamięci mieszkańców zapisał się  
kierownik placówki Stefan Kirchke. Był wymagającym nauczycielem, 
ale przede wszystkim społecznikiem i twórcą wielu interesujących  
inicjatyw.

W czasie wojny, jak już nadmieniono, szkoła we Wróblach została 
zamknięta i uruchomiona dopiero w 1940 roku dla niemieckich kolo-
nistów. Ponownie Polacy pojawili się w niej już w lutym 1945 roku. Na-
ukę podjęło wówczas 80 uczniów. Szybko zorganizowano także specjal-
ne kursy, które miały uzupełnić braki w edukacji tych, których młodość 
przypadła na czas wojny.

Znaczącą postacią był powojenny kierownik Jan Waliński. Podob-
nie jak Kirchke, on także miał talent do spraw społecznych, i podobnie 
jak on także piastował funkcję prezesa OSP przez wiele lat. Waliński 

Budynek szkoły - dziś świetlica wiejska
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Uczniowie szkoły w latach 20. XX wieku

nie miał problemów z porozumieniu się z młodymi, czego efektem były 
liczne zabawy czy wycieczki.

Uczniowie z Wróbli odbywali czteroletni kurs, który pozwalał im 
uzyskać podstawowe wykształcenie. Następnie byli zobowiązani do 
kontynuowania nauki w klasach 5–8 (w zdecydowanej większości ro-
biono to we Woli Wapowskiej). Z biegiem lat Wróble zaczęły się jed-
nak coraz bardziej wyludniać. Na początku lat 70. liczba mieszkańców 
spadła poniżej 200. W 1972 roku podjęto decyzję o pozbawieniu szkoły 
samodzielności – placówka we Wróblach stała się filią SP w Woli Wa-
powskiej, a jej dyrektorem został tym samym Bolesław Lewandowski. 
Niestety, z biegiem lat sytuacja ulegała coraz większemu pogorszeniu. 
Szkoła była po prostu za mała i nieopłacalna. Sprawiło to, że władze 
gminne oraz kuratorium oświaty podjęły decyzję o zamknięciu filii 
z dniem 31 sierpnia 1979 roku. Przez pewien czas budynek stał pusty, 
aż w końcu przystosowano go na świetlicę i mieszkania. W 2014 roku 
dokonano poważnego remontu, który sprawił, że wszystkie pomiesz-
czenia na parterze są dostępne dla mieszkańców.
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Uczniowie szkoły w latach 50. XX wieku

Uczniowie szkoły w latach 30. XX wieku
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Uczniowie szkoły w latach 60. XX wieku

Uczniowie szkoły w latach 70. XX wieku
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Ochotnicza Straż Pożarna

Osobnego opowiedzenia wymagają dzieje straży pożarnej we Wró-
blach. Jej początki giną w mrokach przeszłości. Wiadomo, że jakaś for-
ma straży ogniowej istniała już w czasach majątkowych. Na folwarku 
znajdował się wóz z sikawką, ale nawet przed wojną najstarsi miesz-
kańcy nie pamiętali od kiedy jest on we Wróblach. Wóz umieszczono 
w prowizorycznej remizie o wymiarach 7 x 2,5 m.

Kolejną ważną informację odnajdujemy 4 listopada 1923 roku, gdy 
utworzono tzw. okręg sikawkowy Kruszwica–wieś „tak jak to było daw-
niej za niemieckich czasów”. Obejmował on swoim zasięgiem Wróble, 
Bródzki, Grodztwo i wiejski majątek Kruszwica. Był to rodzaj straży 
przymusowej – każdy z dorosłych mężczyzn był zobowiązany do udzia-
łu w akcji ratowniczej pod groźbą grzywny. Naczelnikiem okręgu był 
Leon Berendt z Grodztwa, a jego zastępcą Stanisław Koblewski. Wy-
raźnie zaznaczono także, że sikawka znajduje się we Wróblach. Kolejny 
dokument z 1925 roku informował nas, że nowym naczelnikiem został 
Lipowicz, który miał pieczę nad 261 zobowiązanymi „strażakami”. Na 
sprzęt remizy we Wróblach składała się „jedna sikawka obrotowa”, dwa 
węże i trąbki alarmowe.

Takie wyposażenie sprawiło zapewne, że kolejnym krokiem było 
powołanie straży ochotniczej. 7 czerwca 1931 roku to data bardzo waż-
na dla naszej społeczności, choć zdecydowanie zapomniana. To właśnie 
tego dnia we Wróblach odbyło się zebranie w czasie którego zawiązano 
Ochotniczą Straż Pożarną. W relacji z tego spotkania czytamy, że p. 
Głowacki rozpoczął je słowami „Czołem Druhowie!”. Prezesem zarzą-
du wybrano Stefana Kirchke, na sekretarza – Jana Chmielewskiego, 
a na skarbnika Stanisława Kanarka, którego później zastąpił Bartłomiej 
Wojtera. Naczelnikiem został Wincenty Kanarek. Ponadto pierwszymi 
członkami OSP Wróble zostali: Franciszek Ryniecki, Jan Zębaty, Igna-
cy Sikorski, Stanisław Kołodziejski, Wawrzyn Pieczątkowski, Wojciech 
Sikorski, Edward Rnidas, Władysław Pawlak, Bolesław Graczyk, Anto-
ni Drwęski, Edmund Waśk, Stanisław Nadzieja i Czesław Ostrowski. 
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OSP Wróble w pierwszych latach swojego istnienia

Członkowie OSP, druga poł. lat 30. XX w.
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Oprócz gaszenia pożarów, które niestety zdarzały się dość często, 
wróblewscy strażacy zajmowali się również organizacją zabaw. Naj-
większą popularnością cieszyły się majówki w lesie, ale tańce organi-
zowano także z okazji nowego roku. Spotkania zarządu odbywały się 
w wiejskiej świetlicy, gdyż remiza pełniła jedynie funkcję garażu i ma-
gazynu. Co ciekawe, aktywność strażaków nie kończyła się tylko na 
tym. OSP było instytucją, która wypełniała ważną lukę w dostępie do 
kultury. Strażacy nie mieli bowiem oporów, aby wystawiać przedsta-
wienia. Zazwyczaj były to jednoaktówki traktujące o narodowych bo-
haterach lub wiejskiej sielance. Ze wspomnień wiadomo, że na pewno 
wystawiono sztukę o Tadeuszu Kościuszce.

W 1936 strażacy z Wróbli musieli stawić czoła wyzwaniu, które 
mogło właściwie pogrzebać jednostkę. Okazało się bowiem, że zarząd 
miejski w Kruszwicy rości sobie prawa do 60% wartości sikawki i do-
maga się jej zwrotu. Mieszkańcy stanowczo odmówili spłaty urządze-
nia, argumentując, że jest ono ich własnością od dawien dawna. Wieś 
postanowiła odstąpić także od planowanej budowy nowej remizy, prze-
znaczając strażakom dwa pomieszczenia w domu gminnym.

Oczywiście, częściej spotkania straży miały spokojny przebieg. Wy-
starczy przyjrzeć się relacji ze zebrania, które miało miejsce w lutym 
1936 roku: „W świetlicy gromadzkiej odbyło się zebranie zarządu OSP. 
Zebranie zagaił prezes J. Ćmielewski witając przybyłych członków za-
rządu oraz miejscowego sołtysa. Po zagajeniu przystąpiono do odczyta-
nia protokołu z ostatniego zebrania, który przyjęto bez zmiany. Uchwa-
lono zwołać walne zebranie na dzień 1 marca o godz. 3 popoł. w świe-
tlicy gromadzkiej. Omówiono szereg mniejszych spraw tyczących Str. 
Poż. A po wyczerpaniu porządku dziennego zebranie zamknięto”.

Zarząd OSP nie zmienił się do wybuchu II wojny światowej. Oku-
pacja nie przerwała działalności strażaków, choć zdecydowana więk-
szość z nich została wysiedlona. Początkowo wstęp do OSP mieli tylko 
Niemcy, z czasem także i Polacy, których zmuszono do noszenia opasek 
z hitlerowską „gapą”. Trzeba jednak oddać, że władze okupacyjne za-
dbały o sprzęt, zakupując nową motopompę DKW.
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Członkowie OSP na przełomie wieku XX i XXI

OSP Wróble z wizytą we Woli Wapowskiej, lata 80. XX w.
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W 1946 roku dokonano formalnej rejestracji OSP Wróble jako sto-
warzyszenia. Jednostka rozwijała się prężnie. Duże zasługi w tym wzglę-
dzie ma przede wszystkim Jan Waliński. OSP Wróble szybko stało się 
jedną z lepszych jednostek w gminie. Zaowocowało to budową nowej 
remizy. Niestety, jej projekt okazał się średnio udany, gdyż mur zaczął 
pękać od wibracji wywoływanych przez syrenę. Dość szybko podjęto 
więc decyzję o postawieniu budynku od nowa. Tym razem wzbogacono 
go dodatkowo o małe pomieszczenie do organizowania spotkań.

W latach 50. na wyposażenie OSP składały się: motopompa DKW, 
sikawka ręczna, drabina, 2 bosaki, 4 topory, pas bojowy, 2 bańki do 
benzyny, okulary ochronne, gaśnica, dwie maski przeciwgazowe (z cze-
go tylko jedna sprawna), 4 15-metrowe linki ratownicze, 5 prądnic, 
2 klucze do skręcania węży, pokrowiec na motopompę, 2 lampy nafto-
we, 4 komplety zielonych kombinezonów bojowych, 10 par grantato-
wych kombinezonów bawełnianych, 2 pary gumowych butów (z czego 
jedna zepsuta), 4 hełmy i para rękawic. Całość uzupełniały trzy węże: 
5-, 45- i 125-metrowy, przy czym dwa ostatnie były w stanie „nie do 
użytku”. Straż w 1952 roku liczyła 14 członków.

Najlepsze czasy dla OSP we Wróblach nastały na przełomie lat 60. 
i 70.. Jednostka otrzymała wtedy nową motopompę marki Polonia, 
która służy po dziś dzień. 

Strażacy silnie angażowali się w życie społeczne wsi. Poza tradycyj-
nymi majówkami i zabawami silnie udzielali się także na rzecz Kościo-
ła. Strażacy nie tylko pełnili wartę honorową przy Grobie Pańskim czy 
uczestniczyli w procesjach. Wiele radości przynosiły ćwiczenia orga-
nizowane w pobliskim lesie. Druhowie brali także wielokrotnie udział 
w kruszwickich capstrzykach oraz zabezpieczali wiele imprez masowych.

Z biegiem lat zainteresowanie strażą było mniejsze, co wiązało się 
z niżem demograficznym. Coraz bardziej powiększała się też przepaść 
w jakości sprzętu. Gdy strażacy z Wróbli dostosowywali swój koński 
wóz do ciągnięcia przez traktor, inne jednostki miały już samochody 
bojowe. Szczególnie trudne były lata 90., gdy brak środków dawał o so-
bie znać w sposób szczególny.
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Dopiero w 2007 roku OSP we Wróblach doczekała się pierwszego 
samochodu. Był nim polonez przystosowany do przewożenia motopom-
py. Jednostka sukcesywnie zaopatrza się w sprzęt, nie brakuje także 
chętnych do gaszenia pożarów. Bycie strażakiem znów stało się modne.

Cmentarze

Cmentarz ewangelicki nie jest jedynym miejscem pochówku na tere-
nie Wróbli. Starsza od niego jest mogiła choleryczna. Powstała ona 
prawdopodobnie w latach 70. XIX wieku na niewielkiej górce w lesie, 
po prawej stronie jadąc w kierunku Woli Wapowskiej. Ze wspomnień 
wiemy, że jeszcze przed drugą wojną światową oznaczał ją spróchniały 
krzyż – być może jedyny jaki tu ustawiono. Z biegiem lat miejsce to sta-
wało się coraz bardziej zapomniane – ciężko nawet powiedzieć czy było 
kilka mogił czy tylko jedna wspólna. Dziś miejsce po dawnym cmenta-
rzu odnaleźć potrafią tylko nieliczni.

Inny cmentarz znajdował się przy drodze od strażackiej remizy do 
przejazdu kolejowego. Jeden z moich rozmówców wspominał, że będąc 
dzieckiem jego matka spotkała starca. Jak się okazało był on dawno 
temu mieszkańcem wsi, który teraz postanowił ją odwiedzić. Człowiek 
ten nie mógł się nadziwić zmianom, które zaszły w wyglądzie osady. 
Starzec wspomniał między innymi, że na wspomnianej górce za czasów 
jego młodości znajdował się cmentarz z drewnianym krzyżem. Trudno 
byłoby potwierdzić tę historię, gdyby nie fakt, że w latach 30. XX wieku 
natrafiono w tym miejscu na kości. Wspomniany cmentarz powstał za-
pewne w połowie XIX wieku. Trudno jednak dookreślić kto był na nim 
pochowany. Najprawdopodobniej były to ofiary wcześniejszych epide-
mii. Jak wynikało to z opowieści, już w okresie międzywojennym nikt 
z mieszkańców wsi nie wiedział o istnieniu w tym miejscu mogił.

Trzeci, i ostatni cmentarz we Wróblach, przeznaczony był na po-
chówki ewangelików. Ulokowano go w niewielkim lasku, który zna-
komicie widać już na mapie z roku 1810. Trudno dokładnie określić 
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datę jego powstania. Pierwsi ewangelicy we wsi pojawili się pod ko-
niec XIX wieku, ale nie jest to jednoznaczne z powstaniem miejsca 
pochówku. Jak wiemy, niemieccy koloniści zamieszkali we Wróblach 
ok. 1908 roku. Zaledwie rok później cmentarz został zamknięty (zmar-
łych chowano odtąd na Bródzkach). Wiele zamieszania wprowadza 
nam raport gminny z lat 30. XX wieku informujący nas, że tylko 40% 
cmentarza nadawało się na kolejne pochówki. Trudno przypuszczać 
jednak, aby na cmentarzu spoczywało wielu kolonistów. Byli to zazwy-
czaj ludzie młodzi, a czas ich bytności we Wróblach nie przekraczał 
15 lat. Znajdujące się na cmentarzu pochówki musiały więc należeć do 
ewangelików żyjących we wsi już w XIX wieku. Nie można wykluczyć, 
że i to miejsce było wcześniej przeznaczone na pochówki choleryczne.

W latach 20. XX wieku miejscowa rada sołecka podjęła decyzję 
o zachowaniu cmentarza jako ewentualnego grzebaliska epidemicz-
nego. Wiemy, że przed wojną cmentarz był już częściowo zniszczony, 
ale nadal zachowało się jego ogrodzenie oraz kilka nagrobków i mo-
gił ziemnych (ok. 12). Po 1945 roku ulegał stopniowej dewastacji. Do 
dziś znajdują się na nim dwa zachowane groby. Jeden z nich, co łatwo 
wywnioskować po rozmiarach, należał do dziecka. Przy okazji prac po-
rządkowych przeprowadzonych jesienią 2015 roku udało się ustalić, że 
zmarło ono w roku 1912.

Cmentarz po renowacji w lipcu 2016 roku
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