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Pani Anna przez lata ra-
zem z mężem pracowała na 
fermie drobiu, która powstała 
w miejscu dawnego obozu. 
Zna tam każdy kawałek zie-
mi i każdy kamień. 

Ferma należała do Wiel-
kopolskiej Spółki Drobiar-
skiej. Niedawno okazało 
się, że spółka nieruchomość 
sprzedała. Nowym jej właś-
cicielem zostało Dolnoślą-
skie Centrum Doradztwa Go-
spodarczego we Wrocławiu. 
Zapewne wkrótce zaczną tu 
powstawać osiedla domów. 
Właśnie to zaniepokoiło oko-
licznych mieszkańców. 

– Podczas pracy na fer-
mie często byliśmy świadkami 
wykopywania ludzkich kości – 
opowiada pani Anna.  – Szcząt-
ki znajdowano w różnych 
miejscach na terenie całego 
zakładu, a nie tylko w miejscu 
byłego obozowego cmenta-
rza. Szczególnie utkwiła mi w pamięci 
scena, którą znam z opowiadań na-
ocznego świadka, nieżyjącego już dziś 
Alfonsa Skrzypczaka. Wspominał, jak 
podczas prac ziemnych w miejscu, 
w żaden sposób nieoznaczonym jako 
miejsce pochówku, wykopali siedem 
ciał związanych drutem kolczastym. 
Byli to z całą pewnością więźniowie 
pochodzenia żydowskiego. 

Cmentarz obozowy jest niemal 
dokładnie zlokalizowany, zachowały 
się bowiem plany obozu i odręczne 
rysunki więźniów. Znajduje się tu 
około 400 grobów. Cmentarz w żaden 
sposób nie jest oznaczony, porasta go 

trawa. Ile grobów może być 
w innych częściach obozu, 
tego nikt nie wie.

– Nie jesteśmy przeciw-
ni nowemu osiedlu – tłu-
maczy Wanda Nawrocka, 
córka Anny Maciejewskiej. 
–  Chcemy tylko ekshumacji 
szczątków ludzi pochowa-
nych na terenie obozu i zło-
żenia ich w nowym miejscu. 
Ci ludzie za życia przeszli 
piekło i dlatego bez względu 
na to, jakiej narodowości 
byli, należy im się godny po-

chówek. Uważam, że to nasz moralny 
obowiązek. 

Obóz w Gronowie działał do 1950 
roku. Potem na jego terenie próbo-
wano stworzyć rolniczą spółdzielnię. 
Kiedy upadła, w budynkach powstała 
ferma kur. Do dziś można tutaj zo-
baczyć dawną obozową zabudowę. 
Stoi tam ceglana strażnica, częś-
ciowo przebudowany dom komen-
danta i kuchnia obozowa, jest droga 
z betonowych płyt, są pozostałości 
po bramie, karcer, w którym więźnio-
wie odbywali karę stojąc w wodzie, 
bunkier. Wokół obozu zachowały się 
oryginalne słupy ogrodzeniowe, a na 
nich resztki drutu kolczastego. 

Zadziwiający jest fakt, że obóz nie 
został wpisany na listę miejsc pamię-
ci. Tym bardziej że niewiele podob-
nych znajduje się w Wielkopolsce. Po 

wojnie był jednym z największych 
obozów przejściowych dla ludności 
narodowości niemieckiej. 

Wydaje się, że pamięć o obozie 
w Gronowie znacznie mocniej funk-
cjonuje za granicą niż w środowisku 
lokalnym. 

–  Pamiętam, gdy byłam jeszcze 
dziewczynką, przyjechał obcokra-
jowiec, chyba ofi cer holenderski – 
wspomina pani Wanda. – Przywiózł 
banany i pomarańcze. Wtedy takich 
owoców nie było w naszych sklepach. 
Miał tylko jedną prośbę. Chciał, żeby 
ojciec pozwolił mu przejść się po 
obozie. Potem opowiadał, że tę trasę 
pokonywał każdego dnia, kiedy był 
tu jeńcem.

Ojciec pani Wandy Władysław  
Maciejewski przez lata starał się, by 
przy dawnej bramie obozowej stanął 
pomnik upamiętniający wszystkie 
ofiary represji: aliantów, Polaków 
i Niemców, a także Żydów.  Kiedy 
jego nawoływania pozostały bez 
echa, sam ustawił ogromny głaz, 
na którym miała zawisnąć tablica 
pamiątkowa. Niestety, zanim do tego 
doszło, kamień skradziono.

– Upamiętnienie tego miejsca 
i jego ofi ar było dla ojca bardzo 
ważne – mówi W. Nawrocka. –  
Chcemy wypełnić jego ostatnią 
wolę i dlatego walczymy razem 
z mamą o ekshumację i godny po-
chówek ludzi, których ciała znaj-
dują się ciągle na terenie obozu.  
Byłoby dobrze, gdyby w miejscu 
dawnej bramy obozowej postawić 
pomnik ofi arom  terroru wszystkich 
narodowości.

Pani Anna wystosowała w tej spra-
wie listy do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz 
do Andrzeja Przewoźnika, sekretarza 
Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa 
w Warszawie. Na razie pozostają one 
bez odpowiedzi.

Skontaktowaliśmy się telefo-
nicznie z obecnym właścicielem 
nieruchomości po fermie drobiu 
– Dolnośląskim Centrum Doradz-
twa Gospodarczego we Wrocławiu. 
Jak nam powiedziano, jedyną osobą 
upoważnioną do kontaktu z mediami 
jest pani prezes, która przebywa na 
zwolnieniu lekarskim.   

LIDIA LEWANDOWSKA
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Pamięć o ofi arach z Gronowa nie może zaginąć

 Fot. archiwum E. Baldys 
 Nieżyjący już Władysław Maciejewski przez lata starał się o postawienie 

pomnika ofi arom obozu w Gronowie. Sam ustawił ogromny głaz, na którym 
chciał powiesić tablicę pamiątkową. Nie zdążył, bo kamień skradziono.

W Muzeum Okręgowym w Lesznie czynna jest 
wystawa pt. „Rok 1939 w południowo-zachodniej 
Polsce”. Powinna zaciekawić każdego, kto interesuje 
się najnowszą historią – szczególnie młodzież.

 Wystawa została podzielona na 3 części: pierwsza uka-
zuje miesiące poprzedzające wybuch wojny. Interesujące 
są szczególnie materiały dotyczące Polaków narodowości 
niemieckiej, prowadzących działalność antypolską. 

Druga część ekspozycji obrazuje akcje zbrojne w re-
jonie Leszna i Rawicza. Szczególną uwagę poświęcono 
wypadowi pod Wschowę. Obejrzeć można m.in. fotografi e 
zniszczonych zabudowań w Dębowej Łęce. W trzeciej 
przedstawiono działania okupanta – obwieszczenia władz 
okupacyjnych oraz dokumenty dotyczące egzekucji 
z października 1939 roku. Pokazano także materiały 
o wywozach i wywłaszczeniu Polaków.

Wystawie towarzyszy publikacja wydana przez Archi-

wum Państwowe w Lesz-
nie. Zawiera wiele zdjęć 
oraz skanów archiwal-
nych dokumentów. Tekst 
autorstwa historyka dr. 
Eugeniusza Śliwińskiego 
przybliża nieznane często 
epizody rozgrywające się 
w regionie leszczyńskim, 
towarzyszące wybuchowi 
II wojny światowej.

Dla naszych czytelni-
ków mamy 5 publikacji 
towarzyszących wystawie. 
Otrzymają je te osoby, które dziś, w piątek, jako pierw-
sze zadzwonią pod nr 065 529-47-27.   

 (and)

Zadzwoń – wygraj książkę

O dramacie 1939 roku

Niech zmarli zaznają spokoju
Mieszkańcy Gronowa są oburzeni. W miejscu, gdzie w czasie drugiej wojny światowej 
istniał niemiecki ofl ag dla ofi cerów alianckich, po wojnie – obóz pracy dla Niemców, 
a w latach 50. – więzienie dla kobiet, może powstać osiedle domów jednorodzinnych. 
– To miejsce naznaczone jest krwią i męczeństwem ludzi wielu narodowości – mówi 
Anna Maciejewska z Gronowa. I apeluje, by upamiętnić tragiczny los ofi ar.

Spółdzielnia Pracy Usług Pralniczo-Farbiarskich 

BARWA
w Lesznie

ogłasza:
          

PRZETARG
 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości o powierzchni 0,0392 ha, położonej w Gostyniu 
przy placu Marcinkowskiego, oznaczonej działki gruntu 
nr 1025/2, arkusz mapy 15, dla której Sąd Rejonowy w 
Gostyniu prowadzi Księgę Wieczystą PO1Y/000023287/2 
oraz prawa własności budynku handlowo-usługowego o 
powierzchni usługowej 148,71 m2 i budynku gospodar-
czego o powierzchni użytkowej 11,93 m2 pobudowanych 
na tym gruncie.
 
Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 460 000 zł (czte-
rysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 46.000 zł 
(czterdzieści sześć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto 
Spółdzielni nr 88 1060 0076 0000 4023 6000 1260 w Banku 
BPH O/Leszno, a dowód wpłaty należy przedstawić w siedzibie 
Spółdzielni na godzinę przed otwarciem przetargu. Oferty kupna 
należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: PRZE-
TARG w siedzibie Spółdzielni 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 
19 do dnia 29.09.2009 r. do godz.9.
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29.09.2009 r. o godz. 10 w 
siedzibie Spółdzielni. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem, z 
którym wszyscy oferenci winni się zapoznać.
Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje można otrzy-
mać w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. 
9-11. Informacji telefonicznych udziela się pod tel. 065 520 54 
63  lub 0-691 210 943.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.
 

Informacja o przetargu dostępna również
na www.gazetaabc.pl

 po1259

W październiku 2007 roku jako 
pierwsi opublikowaliśmy w gazecie duży 
tekst poświęcony obozowi w Gronowie. 
Kilka dni później był 1 listopada – Święto 
Zmarłych. Grupa leszczyńskich radnych 
z SLD i PO, zainspirowana naszym ar-
tykułem, udała się pod bramę dawnego 
obozu i zapaliła tam znicze. Padły wtedy 
z ich ust deklaracje, że miejsce to należy 
upamiętnić, a jego ofiarom poświęcić 
choćby tablicę. Niestety, choć minęły już 
prawie 2 lata, nic takiego się nie stało. 

 LIDIA MATUSZEWSKA
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