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CECYLIA 
Drugi tom cyklu powieściowego „Na Podlasiu” rozgrywającego się  

w Białej Podlaskiej w drugiej połowie XIX wieku. Bohaterkami powieści są 
kolejno: Antonia, Cecylia i Aleksandra. Ale „Na Podlasiu” to również opowieść  

o mieście i jego mieszkańcach. 
 

Podlasie w 1874 roku. Mieszkający tu Polacy mierzą się  
z represjami carskiego zaborcy. Wierni Kościoła unickiego cierpią 
prześladowania. W tych trudnych czasach do panny Cecylii 
Turawskiej z Białej los wreszcie się uśmiecha. 
 
Cecylia, uważana za dziwaczkę z powodu wielkiej nieśmiałości, 
postanawia odmienić swoje życie, otwierając się na świat  
i ludzi.  Dołącza do podziemnego seminarium nauczycielskiego. 
Rusza z pomocą represjonowanym unitom. Odkrywa w sobie 
pokłady macierzyńskiego ciepła, otaczając serdeczną opieką 
pozbawioną miłości półsierotę, syna carskiego urzędnika.  
Z odwagą podejmuje się niebezpiecznych wyzwań. Czy jednak na 
tej pełnej przygód drodze spotka mężczyznę, któremu będzie 
chciała oddać serce? 
Na kartach powieści  cyklu „Na Podlasiu” pojawiają się 

autentyczne, choć często zapomniane postaci z historii Białej Podlaskiej. Nagrobki  bohaterów 
– ziemian, lekarzy, duchownych, sklepikarzy, nauczycieli, rzemieślników czy urzędników 
można odnaleźć   w najstarszej części cmentarza parafialnego w Białej Podlaskiej.   
 
Agnieszka Panasiuk, z wykształcenia nauczyciel historii, pracę zawodową związała  
z administracją. Jest laureatką konkursów literackich. Czas najchętniej spędza z rodziną  
w domu na wschodzie Polski. Pasjonuje się ogrodnictwem, dobrym filmem i nie wyobraża sobie 
dnia bez pisania o przeszłości ukochanego południowego Podlasia.  

Patronat: Polskie Radio Białystok, Dziennik Wschodni, Słowo Podlasia. Ambasadorki: 
Zaczytana Ewelka, Przystanek Szczęścia, Recenzje Agi. 

Agnieszka Panasiuk i Wydawnictwo 
Szara Godzina zapraszają do czytania. 
Powieść „Na Podlasiu. Cecylia” będzie 
dostępna w księgarniach stacjonarnych  
i internetowych od 5 marca 2021 r. Tom 
pierwszy sagi „Na Podlasiu. Antonia” 
ukazał się we wrześniu  2020 r. Premiera 
tomu trzeciego - „Na Podlasiu. 
Aleksandra”, odbędzie się w czerwcu 
tego roku. 
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Szara Godzina jest systematycznie rozwijającym się, rodzinnym wydawnictwem, założonym w 2012 roku. Od początku działalności 

publikuje książki polskich autorów, także debiutantów. Specjalizuje się w literaturze obyczajowej i obyczajowo-historycznej, ale ma w 

portfolio  również tytuły sensacyjne i thrillery. Dokłada wszelkich starań, by wydawane książki budziły pozytywne emocje i skłaniały do 

refleksji.  
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