
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW 
KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY 

Krzyż Oświęcimski – z prywatnych zbiorów Danuty i Bogusława Piotrowskich 

14 czerwca ustanowiony został przez Sejm RP w 2006 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.  Upamiętnia on datę 
przybycia pierwszego transportu więźniów w 1940 roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. 

Ta rocznica jest symbolem i przypomnieniem milionów ofiar, które straciły życie w niemieckich 
obozach, a zwłaszcza Polaków. 

14 czerwca 1940 roku niemieckie władze skierowały z więzienia w Tarnowie do nowo powstałego 
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 728 osób- głównie młodych ludzi.  Byli 
to m.in. żołnierze Kampanii Wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, 
osoby cywilne oraz grupy Żydów i Romów.   Dzień ten uznaje się za początek funkcjonowania obozu. 

Niemiecki obóz w Auschwitz-Birkenau, do końca swojego istnienia był prawdziwym piekłem, a życie 
ludzkie nie miało żadnego znaczenia. 

81 lat temu 14 czerwca 1940 roku do Auschwitz został przewieziony Stanisław Ryniak- pierwszy polski 
więzień polityczny niemieckiego obozu zagłady: 



“W chwili wyzwolenia ważyłem 40 kg. Pomimo wyczerpania zdecydowałem się od razu wracać do 
Polski. Gdy wreszcie dotarłem do rodzinnego domu w Sanoku, moja mama nie mogła uwierzyć, że 

żyję, chociaż stałem przed nią.” 

Po wojnie mieszkał we Wrocławiu, gdzie ukończył Politechnikę Wrocławską i został architektem.  

Był przyjacielem naszej rodziny!   

Skończył Politechnikę Wrocławską wspólnie z Ryszardem Pilujskim- członkiem naszej rodziny- również 
więźniem politycznym, więźniem obozu koncentracyjnego. 

We Wrocławiu, gdzie wspólnie z mężem urodziliśmy się, a później jako para chodziliśmy po 
cmentarzach wrocławskich, badając historię naszego miasta, nigdy nie kojarzyliśmy grobu Stanisława 
Ryniaka z piekłem, jakie przeżył w obozie koncentracyjnym. 

Dlatego, z wielką przyjemnością przyjęliśmy informację, że przedstawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej złożyli kwiaty na grobie Stanisława Ryniaka i kilkanaście alejek dalej na grobach 
zaangażowanych czynnie w walce o niepodległość innych polskich bohaterów. 
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