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  Czasy się zmieniaj¹. Dzisiaj Sokó³ka 
leży w woj. bielsko-podlaskim, ma 
oko³o 30 tys. mieszkańców; przemysł
mys³ tamtejszy ten sam, co i kiedyś: 
zak³ady stolarki budowlanej, zak³ady 
przemys³u spożywczego, zak³ad wy-
lęgowy drobiu. Ponadto Sokó³ka jest 
ważnym węz³em komunikacyjnym.
  Tyle suchych informacji o tym mie-
ście. Dla mnie jest ono jednak czymś 
dużo więcej niż tym, co stoi w ency-
klopedii. To moje dzieciństwo i czę-
ściowo m³odość. To tam – pod czu³¹ 
opiek¹ mamy, babci i dziadka nauczy-
³am się chodzić, czytać, pisać; tam po-
znawa³am świat, jego blaski i cienie.
Myśla³am, że wszędzie jest podobnie. 
Różne narodowości egzystuj¹ zgodnie 
obok siebie: Polacy, Bia³orusini, Ta-
tarzy, ¯ydzi, Ukraińcy...  ¯eby bawić 
się z dziećmi w zajmowanych w cza-
sie wojny przez Niemców koszarach, 
trzeba by³o chociaż parę s³ów w tych 
innych językach znać.
 Środek miasta zajmowa³a piękna cer-
kiew. Polskie dzieci zagl¹da³y czasami
do niej w czasie „ichniejszej mszy”.
Interesowa³o nas bardzo, co robi pop
za przepięknymi „z³otymi wrotami”, 
które pozostawały zamknięte przez
większ¹ część ceremonii.

MIROSŁAWA KOCH

Moja Sokółka
   Dane z Encyklopedii Powszechnej PWN (Warszawa 1976) o Sokó³ce:  
Miasto w woj. białostockim, leży na Nizinie Podlaskiej. Pierwsza wzmianka o nim 
miała miejsce w roku 1524; prawa miejskie otrzymało w roku 1608. W roku 1679 
koło Sokółki powstała osada tatarska (obecne Bohoniki). Do roku 1975 było to 
miasto powiatowe, liczyło wtedy około 13 tys. mieszkańców.

  Na obrzeżach Sokó³ki sta³ olbrzymi 
katolicki kośció³. W niedzielę schodzi-
li się (lub zjeżdżali) wierni z miasta i 
okolic. Piesi wędrownicy często prze-
mierzali parę kilometrów boso. Buty 
nieśli w rękach (dla oszczędności). 
Obok kościo³a sta³o tzw. koryto z wo-
d¹ – tam myto nogi, „nadziewano“ na 
czyste kończyny obuwie i sz³o się na
mszę. Po niej znowu szło się nieobu-
tym do domu.
  Co bogatsi przyjeżdżali furmankami 
zaprzężonymi w konie. Wozy „parko-
wano“ pod murem kościelnym.
 W Bahonikach ko³o Sokó³ki znajdo-
wa³ się meczet – wielka atrakcja (wte-
dy) dla katolików. Szko³a organizo-
wa³a wycieczki do tego przybytku.
  Synagoga zosta³a zniszczona w cza-
sie wojny, ale resztki pozosta³y. Dzia-
dek opowiada³ mi jej historię.

  Mieszka³am najpierw w przepięk-
nym, drewnianym domku stoj¹cym 
na olbrzymim „Grundstücku” (pose-
sji) przy ulicy Dolnej. Kiedy miałam
sześć lat przeprowadziliśmy się na uli-
cę Kryńsk¹ – do równie ślicznej drew-
nianej „pere³ki” (z piecami i koloro-
wymi tapetami).
  W przep³ywaj¹cej przez gród rzece 
³owi³o się raki, a w pobliskim jeziorze 
ryby.
 Sokó³ka mia³a już wtedy – zaraz po 
wojnie – kino. Pamiętam ogl¹da³am 
wtedy „Królow¹ balu” produkcji ro-
syjskiej z piękn¹ A³³¹ Łarionow¹ w ro-
li g³ównej. Siedzia³am podczas tego 
seansu na parapecie okiennym.
 W sypialni, na ścianie wisia³ dziadka 
mundur oficerski („od Pi³sudskiego”), 
a pod nim sta³y buty z pięknej skóry. 
Babcia czyści³a te akcesoria co tydzień 
bardzo dok³adnie. Czasami dzia³o się 
to przy mojej pomocy.
 Wieczorami gra³am z babci¹ i dziad-
kiem w warcaby i loteryjkę. Czasami 
wys³uchiwa³am (musiałam) opowie-
ści Dziunia (dziadka) o tym, jak to by-
³o przed wojn¹ w Wilnie – najpiękniej-
szym mieście świata; co się jad³o, co 
można by³o zobaczyć, co się śpiewa³o. 
Nieraz dziadek pozwala³ nakręcać kor-

bk¹ patefon i wtedy s³ucha³o się z p³yt 
starych piosenek.
  Świat³o elektryczne też nie od razu 
rozb³ys³o – najpierw by³a lampa naf-
towa, ale przy niej też wieczorami 
czyta³o się i bawi³o. Nie by³o (naj-
pierw) ani radia ani telewizora – nie 
mówi¹c o komputerze. Chodzi³o się 
na spacer do lasu (ach, jak tam pach-
nia³o!), zbiera³o się grzyby i poziom-
ki. Chodzi³o się również na cmentarz 
(polski i prawos³awny), do domów, 
gdzie ktoś umar³ i by³ wystawiony 
w trumnie w swoim mieszkaniu.
  Babcia mia³a ogród, a w nim różne 
warzywa, ale także kury i króliki.
  Moim pierwszym „narzeczonym” 
by³ Kostia – o rok starszy ode mnie 
„prawos³awny“. Mieszkaliśmy wtedy 
w tym pierwszym drewnianym domu,
a Kostek zajmowa³ z rodzicami po-

dobny dom stoj¹cy na s¹siedniej pose-
sji. „Narzeczony“ mój mia³ dwie siost-
ry i oni – we trójkę – byli moim pierw-
szym towarzystwem.
  Podziwia³am wisz¹ce w ich domu 
ikony i lampki oliwne – też takie chcia-
³am mieć i nie mog³am zrozumieć, cze-
mu babcia nie chce czegoś podobnego 
kupić.
  Czasami tata Kosti wozi³ nas drabi-
niastym wozem na swoje pole. Co to 
by³a za frajda! Po drodze mijaliśmy 
„święte” kapliczki. Prawie przed wszy-
stkimi sta³y lub leża³y kwiaty. A te 
„kocie ³by”, z których zbudowana by-
³a jezdnia i chodniki, te rynsztoki, któ-
rymi p³ynę³a brudna woda!
  To by³ wschód. Ale przecież nie tyl-
ko to. To by³o również przeczyste po-
wietrze, doskona³e, zdrowe, dziś po-
wiedzielibyśmy „ekologiczne” jedze-
nie.
  Z Kosti¹ rozstaliśmy się kiedy ja mia-
³am pięć, a on sześć lat.
  I zobaczyliśmy się znowu dopiero 
w tym roku. Po pó³ wieku! Wpraw-
dzie przyczyna mojego przyjazdu do 
Sokó³ki by³a inna, niż moja wieczna 
za tym miastem tęsknota. Ktoś z ro-
dziny, mieszkaj¹cej niedaleko Sokó³-
ki odszed³ z tego świata i zażyczy³ 
przed śmierci¹ zaproszenia mnie na 
pogrzeb. Po pogrzebie zosta³am w o-
kolicy jeszcze przez tydzień.
  Mój Boże, jak bardzo to miasto się 
zmieni³o! Czasami to aż szkoda. Na 

miejscu „ciep³ych” drewnianych do-
mów stoj¹ bardziej (lub mniej) piękne 
wille, nie ustępuj¹ce w niczym tym 
nowym, w berlińskim Dahlem.
 Mój Kostia nazywa się teraz Kostek; 
on sam i ca³a jego rodzina (siostry, 
dzieci i wnuki) „pobudowali się”, a ra-
czej “pomurowali siê”. Swego ex-do-
mu przy ulicy, gdzie mieszkałam, nie
rozpozna³am. Dopiero przypadkowo 
napotkany mężczyzna wskaza³ mi, 
gdzie to jest (by³o). Teraz mieszka tam
wujek i wszystko zosta³o przebudo-
wane.
  Bardzo często przed domami – za-
miast wozu z koniem (chociaż i to cza-
sami się zachowa³o) stoi eleganckie 
auto przedniej, zachodniej marki. Ko-
stek – chc¹c mi zrobić frajdę – zorga-
nizowa³ przejażdżkę wozem na gumo-
wych ko³ach, zaprzężonym w śliczne-
go, rasowego sokólskiego konia. Ta-
kie w³aśnie on hoduje od lat. Towa-
rzyszy³a mi w tej wyprawie przesym-
patyczna żona Kostka – Lila.
 Przy pierwszym spotkaniu w Sokó³ce 
(bo by³y ich dwa) wszyscy p³akaliśmy: 
ja, Kostek i jego dwie siostry: Niunia 
i ¯enia (teraz Ania i Gienia). Niunia 
rycza³a jak wó³ w moich objęciach 
i ci¹gle powtarza³a: „moja ma³a Mi-
rusza”. A ja jej wtórowa³am. To jest 
wschód Polski!!!
   Spotka³am dwie szkolne koleżanki 
– razem chodzi³yśmy do szko³y pod-
stawowej w tym mieście. Obie już 

emerytowane nauczycielki (jęz. polski, 
matematyka) Jedna z nich aż z Mazur 
przyjecha³a (wici ogniste zawiadomi³y 
j¹, że Mirka – czyli ja – w Sokó³ce jest), 
żeby się ze mn¹ spotkać. Też by³y ³zy.
  Oprócz dawnego cmentarza s¹ aż 
trzy nowe. No cóż, jedni się rodz¹, inni 
umieraj¹. Kośció³ katolicki i cerkiew 
stoj¹ tam, gdzie sta³y. Synagoga nadal 
nie odbudowana.
  Sklepów pe³no, zaopatrzenie – jak 
wszędzie teraz w Polsce – świetne. 
Handy, czyli komórkę, maj¹ wszyscy 
moi znajomi stamt¹d.
  A znajoma, u której nocowa³am, ma 
oprócz handy „normalne” dzieci, które 
s¹ już doros³e, ale bardzo szanują mat-
kę, radz¹ się jej we wszystkich waż-
niejszych sprawach, korzystaj¹ z jej 
życiowego doświadczenia. Ona nie 
jest dla nich zwapnia³¹ staruszk¹, nie 
maj¹c¹ pojęcia o nowoczesnym ży-
ciu. Zaznaczam, że te dzieci s¹ już po 
30-tce. Coś tam się zatrzyma³o w miej-
scu i to jest cudowne.
  Coraz częściej zastanawiam się: mu-
sia³o mnie nosić po świecie? Nie mo-
g³am tam zostać lub przynajmniej tam 
wrócić po studiach?
  Teraz za późno na wielkie zmiany. 
A im częściej zag³ębiam się w rozwa-
żania o przesz³ości, tym wyraźniej coś
mi mówi: Twoje w³aściwe miejsce jest 
tam, na wschodzie.
  No i co mam teraz robić? Wiecznie 
p³akać?


