
Konkurs Ponarski
„Młodzi XXI wieku 

o Młodzieży Ponarskiej
1942”



Krótka historia Ponar 
Ponary…Malownicze górzyste okolice, dookoła sosnowy las. 

Przed wojną znana wilnianom miejscowość letniskowa, 
miejsce młodzieżowych majówek i wypraw włóczęgów. 

Dziś wcielone w obręb stolicy.



Wszystko się zmieniło w 
roku 1941.  Niemcy 

wybrali miejscowość na 
miejsce nieludzkiej 

zbrodni. Głębokie doły 
nie dokończonej budowy 

bazy paliw płynnych 
przyjęły ciała ponad 100 

tys. istnień ludzkich. Leżą 
tu Żydzi, Cyganie, 

Tatarzy. 



Ponary – wileńska Golgota. 
Miejsce zagłady dla wielu tysięcy patriotów 

Polaków Ziemi Wileńskiej:



Związek Wolnych Polaków 

Przedwojenna organizacja Liga Wolnych 
Polaków, nazwę swoją zmieniła w dniu 17 

września 1939 w Związek Wolnych  Polaków, 
skupiała w swych szeregach najbardziej ofiarną i 
patriotyczną młodzież wileńską. Jej działalność 

podczas okupacji  polegała na informacji , 
zdobywaniu przysposobienia wojskowego, 

wydawaniu pisma „Za Naszą i Waszą Wolność”. 



Związek Wolnych Polaków

Związek złożony był głównie z uczniów bądź
absolwentów wileńskich gimnazjów i liceów, 

przede wszystkim Gimnazjum im. Króla
Zygmunta Augusta, Gimnazjum im. Adama

Mickiewicza, Liceum im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich.



Jan Kazimierz Mackiewicz -
założyciel Związku Wolnych 

Polaków,  był studentem USB,  
ps. „Konrad” (1921 -1942)

Dzieci 
międzywojennego 
Wilna, wychowani 

w rodzinach o 
bogatych 

tradycjach 
patriotycznych,

religijnych i 
kulturowych. 



Pierwsze pokolenie 
młodzieży 

niepodległej Polski
Kazimierz Sakowicz - polski 
dziennikarz, oficer i członek 

ruchu oporu, świadek zbrodni w 
Ponarach. Był najważniejszym 

świadkiem ludobójstwa w lasach 
ponarskich. On dokonał zapisów, 

będących prawdziwym, 
niekłamanym dokumentem. 

Dokumentował prawie do chwili 
śmierci



Wiedzieli, że za przynależność do tajnych 
organizacji grozi śmierć. Mogli przeczekać, schować 

się, stłumić w sobie uczucie sprzeciwu. Mogli?

Henryk Pilść
Został zamordowany 12 
maja 1942 r. w Ponarach 

w wieku 17 lat. 

Symboliczny pomnik Henryka Pilścia na 
cmentarzu bernardyńskim



Świadomość swojej tożsamości narodowej, godność, duma, 
wiara były silniejsze od strachu o własne życie.

Członek Związku 
Wolnych Polaków

Leonard Kowalewicz ps. 
„Boy” zamordowany w 
Ponarach 12 maja 1942 

roku



Wpisali swoją ofiarę w historię walki z totalitaryzmem:
Zdzisław Konrad Nardy, Jan Siwiec

zamordowani w Ponarach w 1942 roku



Tadeusz Chudyba Halina Kopeć



Bronisław Komorowski, ps. „Korsarz”, 
zamordowany w Ponarach. 



Więzienie na Łukiszkach, budynek gestapo przy 
ul.Ofiarnej – miejsce przetrzymywania i katowania 

członków Związku Wolnych Polaków



Młodzi ludzie zginęli w przekonaniu, że „oddajemy 
życie za Boga i Ojczyznę. Wierzymy, że to, o co 

walczyliśmy , nie zginie… Polska powstanie wolna i 
niepodległa”



W Ponarach zginęli kapłani, powiązani z ruchem oporu, 
profesorowie USB 

Ks. Romuald Świrkowski

Kazimierz Pelczar
Ks. Tadeusz Zawadzki

Mieczysław Gutkowski



Memoriał w Ponarach
(Stan obecny) 















Dziś, my młodzi XXI wieku o naszych 
rówieśnikach z 1942 roku:

Cel ich życia i walki spełnił się, był ważny, a 
naszym celem jest, żeby  nie zginęli dwukrotnie. 

Raz zginęli od kuli, druga śmierć to jest 
niepamięć. Pamiętajmy o bohaterach, dzięki, 
którym, my ludzie młodzi, możemy cieszyć się 

wolnością. 



Prezentacja multimedialna wykonana przez 
uczennicę IIIG klasy Iwetę Rynkiewicz z gimnazjum 

im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach.( rej. 
wileński)


