
II nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd” 
dla Nicoli Leończyk 

z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku 
za wiersz pt. „W pokoju własnych ideałów” 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – wiersz 
 
 

W pokoju własnych ideałów 
 
Idzie wyprostowana, chociaż popękane myśli 
Kaleczą jej stopy 
Krople krwi na dywanie – krótkie chwile refleksji 
Zastępujące czekanie. 
 
Jak zawsze wieczorami, na wstrząśniętej poduszce 
Leżą listy do Boga 
W podzięce za te chwile, 
W których czuła, że żyje, że jest Polką, która walczy 
I wśród chwil niespokojnych 
Potrafiła prawdą zaleźć innym za skórę. 
 
Często boi się spojrzeć na wskazówki zegara, 
Bo odmierzają godziny spędzone w samotności 
A zabrakło w nich miłości. Chwile honorem nasiąknięte 
Malują cztery ściany własnej rzeczywistości. 
 
Wie, że nie mogłaby być jak pozostali, 
Jak ci, co na kolanach ze wstydem zamiatający 
Pod tapczany nieba odwagi swej gesty. 
 
Wie, że lepiej jest krzyknąć 
Niż po cichu umierać ku uciesze tych, 
Którzy mówią – nie dasz rady. 
 
I za każdym razem kiedy zrywa zasłony, 
By wpuścić do pokoju nadziei promienie 
Rodzi się postać cichego bohatera, 
Który walczy, kocha, zmartwychwstaje, znów umiera – 
- daje świadectwo. 
 
                                      Mojej ukochanej Babci - Joannie Kocięckiej 
 



 
ANEKS DO WIERSZA 

 
Moja babcia. Pochylona nad książką, zaczytana, wciąż we własnym świecie. Gojąca 

uśmiechem każdą porażkę, dumna z sukcesów. Nauczyła mnie, jak stać się dobrym, 
wrażliwym człowiekiem. Zawsze powtarza: „Nie marnujcie chwili, ona ucieka nieubłaganie. 
Idźcie – zdobywajcie świat.” 

Pewnego dnia poprosiła mnie do siebie, opowiedziała przejmującą historię. Okazało się, że 
w swoim życiu odznaczyła się niebywałą odwagą. Już jako dziecko, podczas II wojny 
światowej, mieszkając na Polesiu, przeprowadzała przez tereny zabagnione partyzantów. 
Jedynie miejscowi znali przejścia niezagrażające życiu. Nie ugięła się pod groźbami 
surowych kar. Walczyła. Rodzinny dom mojej babci był schronieniem dla żydowskiej 
dziewczyny. Swój schowek miała ona w babcinym pokoju. To właśnie ten pokój stał się 
symbolem niebywałego oddania. Umieszczając go w wierszu, pragnęłam ukazać z jakim 
poświęceniem i uporem broniła własnych ideałów. Nie lękała się, bo prawda była ważniejsza 
od strachu. 

Mając 16 lat, została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Cierpiała tam głód i 
poniżenie. Dopiero po wyzwoleniu z rąk okupanta miała możliwość wyjechania do Ameryki 
– lepszego świata. 

Została, gdyż kochała ojczyznę. Nie wyszła z pokoju własnych ideałów. Dała świadectwo. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


