
Konkurs – „Młodzi XXI wieku o  żMłodzie y Ponarskiej 1942“

Nie pytajcie

                                                                 Odszedłem

             Odeszliśmy wszyscy

Pamiętajcie.

                                                      (Fragment z wiesza Anny Marzec „Odszedłem”)

Postanowiliśmy z  wychowawczynią  przejść  drogę  od więzienia  na  Łukiszkach do

Ponar.  Nie  wiem  czy  nam się  uda.  Oni  musieli,  nasi  rówieśnicy  ze  Związku  Wolnych

Polaków: Leonard Syrnicki, Jeży Szysz, Czesław Szymulewicz i dziesiątki innych.  Pierwsze

kroki i  już jestem w maju 1942 roku. Widzę jadące ciężarówki  wypełnione ledwie żywą

młodzieżą  należącą  do  ZWP.  Wykrzykują  swoje  nazwiska,  śpiewają  piosenki.  Czy

potrafiłabym zachować się tak jak oni? Cierpieć dla ojczyzny? Myśleć o innych, o wolności?

Skąd brali siły? Jak wytrzymali tortury?

Patrzę na przyjaciół z klasy. Mamy prawie tyle samo lat, co oni. Idziemy śmiejąc się,

głośno rozmawiamy. Kilka osób zachowuje się inaczej, tak jak ja są myślami gdzieś indziej.

Co widzą? Może klasy, skąd zabierano młodzież, cele, gdzie ich katowano?

   Idziemy pod górę. Znów jestem w Wilnie z 1942 roku. Ludzie tą samą drogą szli na

kaźń. Wiedzieli o tym. Widzę ich idących, są to osoby w różnym wieku. Młodzież, dzieci,

ludzie w starsi, niemowlęta.

   Wśród tego tłumu idzie dwoje zakochanych nastolatków.  Trzymają się mocno za

ręce, o czymś rozmawiają. Nie myślą o dzisiejszym dniu, fruwają w swoich fantazjach. Stoją 

w szeregu, czekając na swoją kolejkę. Przeżywają wielki strach i ból, lecz są razem, a to

znaczy mniej  się boją. Podchodzi ich kolej. Trzęsą się z zimna i strachu.  Ostatni uścisk,

ostatnie słowa. Trzymają się za ręce, ściskając je tak mocno, że dłonie aż pobielały. Obok

nich  stoi  matka  

z dzieckiem i starszy pan, który patrzy w dal. Przyjął swoją śmierć już dawno. 

  Wystrzał. Staruszek upadł. Małe dziecko zaczęło okropnie płakać. Krzyk dziecka stawał się

wciąż głośniejszy i  głośniejszy.  Pijani  oprawcy strzelali  dalej.  Byli  tak pijani, że trafiali  



z drugiego lub trzeciego razu.  Nad dołem zostało tylko dwoje nastolatków. Gdy Niemiec

wystrzelił, w oczach dziewczyny można było zobaczyć każdą emocję, każde uczucie, widać

było  kulę  lecącą  w  serce.  Koniec.  Wszystko,  nie  ma  więcej  niczego.  Pustka.  Wieczna

ciemność. Wielka, ogromna kropka. Nie ma więcej ich przyszłości, celów, dążeń.  

Nie wiem, czy będę taką patriotką jak oni, ale wiem, że już nigdy nie zapytam pani:

„Po co my kolejny raz jedziemy na Ponary?“ Zrozumiałam, że jesteśmy ich najbliższymi

krewnymi.  Nie  mają  innych.  Nie  ma  kto  wymienić  ich  imienia,  musimy  robić  to  my,

młodzież z XXI wieku.                                                                                                                      

                                                                             Beata Ławrynowicz

                                                                             uczennica 8 a klasy

                                                                             Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

                                                                             Nauczycielka Wanda Andruszaniec


