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Oprócz fragmentów bra-
              my wejściowej i resz-
               tek fundamentów  ba-
raków obozowych w zasadzie
nic nie ostało się z byłego obo-
zu koncentracyjnego w Gro-
mowie/Hohenbruch koło Sław-
ska nad Zalewem Kurońskim w
Obwodzie Kaliningradzkim.
Dziś całą wielohektarową po-
wierzchn ię zarastają d rzewa i
krzewy.  Tu taj  w  bagn is tych
nadbałtyckich lasach, parę ki-
lomet rów od  ws i  Gromowo,
pod kon iec lat 30 ub ieg łego
wieku królewieckie gestapo za-
łożyło obóz koncentracyjny dla
więźniów politycznych, przede
wszystkim Polaków.

Bardzo trudno doszukać się
informacji na temat tego miejs-
ca martyrologii i wiemy tylko,
że  uwięzien i,  któ rych  liczba
dochodziła do kilku tysięcy, w
niewoln iczej pracy przy osu-
szan iu  miejscowych  bag ien,
tracili tutaj życie aż do stycznia
1945 r. W tym obozie w dniu
24 lutego 1940 r. rozstrzelany
zos ta ł Seweryn  Pien iężny-
młodszy.

Rodzina Pieniężnych
Seweryn Pieniężny, syn Se-

weryna-s en iora, zało życiela
„Gazety Olsztyńskiej”, i Joan-
ny z Liszewskich, urodził się w
Olsztynie 25 lutego 1890 r. i tu-
taj otrzymał wykształcenie. Nie

WSPOMNIENIA  ZADUSZKOWE:

Seweryn  P ien iężny
Polski dziennikarz, redaktor i wydawca «Gazety Olsztyńskiej» został stracony w obozie

Gromowie/Hohenbruch nad Zalewem Kurońskim.

bez wpływu na jego przys złą
drogę życia był proces sądowy
wytoczony jego ojcu przez nie-
mieckiego nauczyciela opisa-
nego w jednym z artykułów za-
mies zczonych w „Gazecie Ol-
sztyńskiej”. Ojciec p rzedsta-
wiał w nim owego nauczyciela
jako zdeklarowanego prześ -
miewcę  i p rześ ladowcę  pols-
kich uczniów i ich rodzin. Jak

w wielu podobnych przypad-
kach,  sąd ukarał autora artyku-
łu i zasądził jego ares zt. Se-
weryn-s yn  zeznawa ł w  tym
procesie jako świadek.

Jako dwudziestolatek Sewe-
ryn Pieniężny rozpoczął pub-
liczną działalność w zarządzie
Polsko-Katolickiego Towarzy-
stwa Ludowego „Zgoda” w Ol-
s ztyn ie.  W czas ie  I  Wojny
Światowej służył dwa lata na
froncie jako żołnierz piechoty.
W 1918 r. w pełni przejął wyda-
wanie „Gazety Olsztyńskiej”, a
po  p rzegranym przez  Po ls kę
plebiscycie, od 11 lipca 1920
dodatkowo wydawał także zlik-
widowanego w Szczytnie „Ma-
zura”.  By ł zaangażowanym
działaczem Związku Po laków
w Niemczech. Dzięki jego ta-
lentom i uporowi „Gazeta Olsz-
tyńska” wydawana była aż  do
1939 r.

W 1920 r. ożen ił się z Kazi-
mierą Wandą Dembińs ką  i z

tego związku urodził s ię s yn
Konstan ty i t rzy córki: Ewa,
Maria i Halina. W okresie mię-
dzywojennym Seweryn Pienię-
żny był wielokrotnie sądzony
za rzekomą  działalność  anty-
niemiecką.

Pozos tawił po sob ie cykl
felietonów nap isanych gwarą
warmińs ką  p t : „Kuba s pod
Wartemborka gada”. Rodzina
Pieniężnych to jeden z przykła-
dów ludzi oddanych zachowa-
niu polskiej tradycji, języka,
ku ltury, h isto rii i wiary kato-
lickiej na Warmii i Mazurach.

„Intelligenzak tion”
W dniu 1 września 1939 r.

ges tapo  o toczyło  budynek
„Gazety Ols ztyńs kiej”. Cały
sprzęt drukarski wywieziono i
przekazano firmie druku jącej
„Allensteiner Zeitung”, a archi-
wum redakcyjne, księgarnię i
roczn iki  „Gazety  Ols ztyńs -
kiej” oddano na przemiał. Na
Seweryna Pieniężnego i jego
rodzinę nałożono areszt domo-
wy. Po kilku dniach zes łano
Pien iężnego  do  Gromowa/
Hohenbruch, a jego żonę w gru-
dniu 1939 do obozu Ravens-
bruck.  Rodzina  Pien iężnych
była tylko jedną z represjono-
wanych.

„Akcję inteligencja” – plan
eksterminacji – zaplanowała w
najdrobniejszych szczegółach
policja niemiecka i służba bez-
pieczeństwa. „Inteligencja”  nie
obejmowała tylko ludzi wyk-
ształconych, lecz tych wszyst-
kich , którzy pe łnili funkcje
przywódcze w polskiej społe-
cznoś ci  w  by łych  Prus ach
Wschodnich.

Od  9 września 1939 r. inter-
nowanych Polaków z Warmii,
Powiśla i Mazur zs yłano do
Gromowa/Hohenbruch oraz
Tapiawy/Tapiau nad Prego łą
(dziś Gwardejs k)  i  Grunhof
koło Królewca.
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