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Posesja, na której znajduje się dom Pani 
Bożenny Majewskiej, z domu Wendy, ocza-
rowuje malowniczym położeniem,  kamien-
nymi tarasami, które w latach powojennych 
zbudował tutaj jej tata oraz przydomową ka-
pliczką, przy której zatrzymują się przechod-
nie zmierzający na plażę miejską. Rodzina 
Pani Bożenny mieszkała w Serocku przed 
wojną, ale kiedy zaczęła się okupacja uciekła 
do Przasnysza, do rodziny ojca. Na działce 
nad rzeką zakopali większość dobytku, za-
bierając ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Pani 
Bożenna miała wówczas sześć miesięcy, jej 
siostra – dwa i pół roku. „Mama opowiadała, 
że byłam taka chora, wychudzona, taka słaba, 
że ona myślała, że mnie pochowa po drodze. 
Mama nie miała prawie pokarmu, ja przecież 
nic innego jeszcze nie jadłam. Cudem prze-
żyłam tę ucieczkę”. Po przejściu frontu, kiedy 
ojciec przyjechał do Serocka, żeby zobaczyć, 
czy jest gdzie wrócić okazało się, że dom był 

w większości zburzony, najwidoczniej spadła 
na niego bomba. Dalsza wędrówka zaprowa-
dziła Pana Wendę aż do Ustki i podobno był 
trzecim obywatelem tej miejscowości. Tam 
ściągnął rodzinę, odkupił dom z pracownią, 
która była odpowiednia dla jego zawodu cu-
kiernika i piekarza. Do Serocka Wendowie 
powrócili w roku 1950, za namową rodziny.

Pani Bożenna ze wzruszeniem wspomina 
swoją babcię Franciszkę, która z nimi miesz-
kała. Była dla niej jak mama, to ona w głównej 
mierze się nią opiekowała. O dziadku – hula-
ce – można by książki pisać. Jeden z epizo-
dów jego życia rozegrał się na Wołyniu, pod-
czas trwającej tam w latach 1943 – 1944 rzezi. 
Schowany w sianie został przebity bagnetem, 
lub widłami, oprawcy dźgali w siano na ślepo, 
zakładając, że ktoś mógł się tam ukryć. Urato-
wał go sweter z owczej skóry, który przywie-
rając do rany, zatamował krwawienie. Ukra-
ińska kochanka, z którą miał syna, pomogła 
mu nocą przedostać się w bezpieczne miejsce. 
Do żony już nie wrócił, a ona jego jedynego 
kochała do końca życia.   

Pani Bożenna wspomina, że kiedy prze-
prowadziła się do Serocka – początkowo 
z babcią, bo rodzice zostali jeszcze na krótki 
czas w Ustce – zastała zgliszcza, „kołtuń-
skie miasto, cztery ulice na krzyż”. Mnóstwo 
domów zniszczonych, droga piaszczysta, 
kurz… i zdawało się, że tylko w rzece tęt-
ni jakiekolwiek życie. Dzieci jednak miały 
w sobie naturalną beztroskę. Ona sama – po-
mimo dorastania pod żelazną ręką matki – 
do najspokojniejszych w klasie nie należała, 
raz po raz wylatywała za drzwi za śmiechy 
i gadanie na lekcjach. Nie było dla niej rze-
czy niemożliwych do wykonania. Podpusz-
czana przez kolegów wchodziła do najstar-
szych, zniszczonych grobowców, zbierała 
robaki, a w liceum podrzuciła koleżankom 
zdechłe szczury do plecaków. Któregoś razu, 
jako nastoletnia dziewczyna, założyła się 
z koleżankami, że uda jej się dostać do kina 
na film, na który wpuszczano od osiemna-
stego roku życia. Odzianej w ubrania mat-
ki, płaszcz i „kalosze” na obcasie, udało się 
zmylić bileterkę, która znała przecież w mie-
ście każde cwane dziecko. 

I tylko jedno było w stanie Panią Bożen-
nę w stanie przestraszyć - zapustowe Dzia-
dy, których nazywa przebierańcami: „kiedyś 
wracałam z kina, to była gdzieś 16-17 godzi-
na, ale już wtedy było ciemno i zapomniałam, 
że to zapusty i spotkałam tych przebierańców 

po drodze. To wpadłam w taki popłoch, tak 
szybko biegłam, skrótami najróżniejszymi, 
z tej skarpy to na tyłku zjeżdżałam po glinie, 
to jak wpadłam do domu, to ledwo żyłam, tak 
się ich bałam okrutnie. Nie daj Boże, żebym 
jakąś gębę pomalowaną w oknie zobaczyła, 
musiałam mieć wszystkie okna pozasłaniane, 
nie wiem skąd mi się to wzięło”. 

Pani Bożenna wspomina, że Serock długo 
stał w miejscu, nic się tu nie budowało, nie 
zmieniało. Dopiero powstanie Zalewu dało 
nadzieję na jakieś ożywienie społeczne i go-
spodarcze, ale i na to trzeba było jeszcze po-
czekać. „W latach 60-70 to były jeszcze stare 
budynki na rynku. Wiele filmów tam kręcili, 
ja pamiętam „Partitę na instrument drewnia-
ny” z takimi wisielcami, szubienice stały na 
rynku, to chyba po 50 złotych dawali temu, 
kto się dał powiesić” – wspomina.  

Mama Pani Bożenny niejednokrotnie na-
rażała siebie i swoją rodzinę na niebezpieczeń-
stwo. Była nonkonformistką, nigdy nie zga-
dzała się na niesprawiedliwość, stawiała czoła 
zagrożeniom. Na przykład jeszcze w Ustce, gdy 
systematycznie kontrolowano dzienny utarg 
w piekarni w godzinie szczytu, kiedy sprze-

dawano chleb („to nic, że do tej godziny i po 
niej nic nie sprzedano, właśnie z tej godziny 
szacowano dzienny przychód piekarni i za-
bierano z kasy pieniądze”), zabierała wcześniej 
znaczną sumę pieniędzy i chowała je w specjal-
nie uszytej spódnicy z głębokimi kieszeniami. 
„Moja mama wielu osobom z Serocka pomo-
gła uciec (w czasach powojennych powszech-

ne było tzw. donosicielstwo, nawet wśród są-
siadów i bliskich) – opowiada Pani Bożenna. 
Tutaj po wojnie komendantem był Niemiec 
czeskiego, chyba, pochodzenia, bardzo ludz-
ki. Moja mama się z nim przyjaźniła, chociaż 
ludzie gadali, że mają romans, co było bzdurą. 
On przychodził, często wieczorem, wywoływał 
ją, przekazywał, żeby uprzedziła tego i tego, że 
będą ich wywozić. I mama ostrzegała ich, więc 
uciekali i przeżywali. On pokazywał jej dono-
sy, jakie sąsiad na sąsiada pisał, na nią też ktoś 
napisał. On co mógł, to zabierał, niszczył, nie 
chciał nikomu krzywdy zrobić”. 

Życie ówczesnych mieszkańców Serocka 
diametralnie różniło się od współczesnego. 
Mimo to Pani Bożenna mówi, że nie zamie-
niłaby swoich lat młodości na inne. „Miałam 
fajne dzieciństwo, fajną klasę, nauczycieli. 
Chodziło się do kina na filmy, w niedzielę na 
mecze piłki nożnej (boisko było tutaj, gdzie 
teraz park miejski, a wszystkie dziewczyny 
podkochiwały się w piłkarzach), były czasem 
zabawy w remizie (na które ja nie mogłam 
chodzić do osiemnastego roku życia i o ósmej 
musiałam być w domu, a i później maksymal-
nie o dwudziestej drugiej), organizowało się 
prywatki. W całym Serocku były dwa tele-
wizory – jeden miał ksiądz, a drugi moja ko-
leżanka – Basia, pamiętam że chodziłam do 
niej na Zorro”. 

Pani Bożenna opowiada, że aby dojechać 
do swojej pierwszej pracy w Warszawie na 
siódmą, wstawała o wpół do czwartej: „przy-
stanek był naprzeciwko Wodnika, autobus 
odchodził o piątej pięć, to zimą ja musiałam 
wyjść czasem po czwartej, bo Brukówka była 

Mostek przez parów przy grodzisku „Barbarka”.
Od prawej Lucjan Wenda, trzecia w pierwszym rzędzie Stanisława Wenda. Serock 1944 r.

Bożenna Majewska z domu Wenda

Narew w Serocku 1963 r. widok na rzekę 
przed utworzeniem Zalewu Zegrzyńskiego

Opowieści, których chce się słuchać bez końca
– wspomnienia pani Bożenny Majewskiej z Serockiem w tle

To będzie historia o miłości,
która „nie wybiera”, radości,
która zaklina metrykę i o życiowej mądrości,
która niejednego rozmówcę potrafi zawstydzić
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tak zamarznięta, że się nie dało pod nią po-
dejść, to się drutu kolczastego trzymałam. 
Dojeżdżałam autobusem do Legionowa, po-
tem się stało pod szlabanem i godzinę, pocią-
giem  do Gdańskiego i stąd trolejbusem do 
pracy. I ani myślałam narzekać, cieszyłam się 
jak nie wiem, że mam pracę, zresztą – ja całe 
życie byłam szczęśliwa”. 

Decyzję o rychłym ślubie podjęła na 
złość mamie, o której mówi, że była apo-
dyktyczna i zawsze jej się coś nie podobało, 
również to, że druga córka spotyka się z ofi-
cerem. Któregoś razu młoda Bożenka popły-
nęła z ukochanym łódką narażając się ma-
mie, której obiecała pomoc w obowiązkach 
domowych. Otrzymała stanowczy nakaz 
niespotykania się z chłopakiem, o czym po-
wiedziała mu w drodze na przystanek. „On 
przyjechał tutaj na ostatnie egzaminy, sie-
dzieliśmy tak na tym przystanku i on nagle 
mówi: wiesz co, weźmy ślub - wyjdziesz za 
mnie? Mówię – wyjdę. - No to chodź – na-
przeciwko było prezydium i żeśmy tam po-
biegli, zamówiliśmy ślub na 7 września, a to 
był początek sierpnia. Ale nic nikomu jesz-
cze nie mówiliśmy. I jak on za tydzień przy-
jechał się oficjalnie oświadczyć, to mama 
była w szoku – a po co jej tak wcześnie za 
mąż iść, a po co to – burzyła się. A ja mówię: 

to przez ciebie, bo żeś mi zakazała się z nim 
spotykać”. 

Przyszły mąż Pani Bożenny - Rysiek był 
uczniem Oficerskiej Szkoły Łączności w Ze-
grzu. Historia ich poznania jest wzruszająca. 
Pani Bożenna miała 19 lat, jej przyjaciółka, 
z którą też pracowała, była już mężatką i spo-
dziewała się dziecka. „Ja ją otaczałam opieką, 
bo miała zwyczaj mdleć i źle się czuć. A wte-

dy wchodził i robił się modny twist. To był 
początek lat sześćdziesiątych”. Na prośbę tej 
przyjaciółki dziewczyny poszły na organizo-
waną u znajomych, w jednej z kamienic na 
rynku, prywatkę, żeby zobaczyć jak się tego 
twista tańczy. „No – mówię – tobie teraz to do 
tego twista faktycznie niczego nie potrzeba” 
– żartowała Pani Bożenna. „Ale ona obiecała, 
że tylko wejdziemy, zobaczymy, pół godziny 
posiedzimy i wyjdziemy. Nie chciałam jej sa-
mej zostawić, bo było ślisko i nieprzyjemnie 
na dworze, bałam się, żeby sama wracała”. 
Pani Bożenna opowiada, że została wtajem-
niczona w  plan, który zakładał, że na tej pry-
watce pojawią się dwaj chłopcy, oficerowie, 
którzy mieli się bawić z dwiema dziewczy-
nami organizującymi tę prywatkę. „Ta szkoła 
podchorążych – co tu dużo mówić - nęciła se-
rockie dziewczyny, one wydzwaniały do nich, 
jeździły tam, no cuda się działy”. Zabawy 
odbywały się również w szkole, organizowa-
ne przez poszczególne roczniki. Przyjeżdża-
ły na nie autokarami dziewczyny z żeńskich 
szkół – nauczycielskich czy pielęgniarskich. 
Zasada była taka, że dziewczyn mogła wejść 
dowolna ilość, natomiast o tym, ilu mężczyzn 
może znaleźć się na sali, decydował rocznik 
organizujący zabawę. „Jak ja weszłam na 
tę prywatkę, to zobaczyłam przeuroczego 
mężczyznę, no bo naprawdę był bardzo ład-
ny. Szpakowate skronie, takie dobre oczy”.  
Plan dziewcząt – organizatorek prywatki - 
legł w gruzach, bo Rysiek do tańca prosił tyl-
ko ją. Ona jednak – widząc niezadowolenie 

koleżanek z tego powodu - chciała opuścić 
zabawę, dała się jednak namówić na pozo-
stanie pod warunkiem dołożenia dwudziestu 
złotych na wino, ale kiedy ogłoszono „białe 
tango” – ukradkiem wymknęła się do domu.

Jak się później okazało, ta prywatka 
była początkiem pięknej znajomości. Rysiek 
przyjechał do Serocka tydzień później, tylko 
po to, żeby spotkać się z Panią Bożenną i za-
prosić ją na zabawę do swojej szkoły. Organi-
zował ją młodszy rocznik, ale Rysiek obiecał, 
że będzie tańczył tylko ze swoją partnerką, 
więc zostali wpuszczeni. „Potem słyszałam, 
że sobie męża za dwadzieścia złotych kupi-
łam” – podsumowuje Pani Bożenna. Pry-
watka była na początku lutego, a zaręczyny 
w sierpniu. We wrześniu wzięli ślub cywil-
ny, a w lutym następnego roku – kościel-
ny – w Poznaniu. Zamieszkali w Serocku, 
w domu rodziców Pani Bożenny. Po trzech 
latach Pan Ryszard dostał przydział do Ze-
grza i mieszkanie, w którym zamieszkali 
z nowo narodzonym synem. Resztę wspól-
nego życia spędzili w Legionowie, ale do 

  Ul. Retmańska w Serocku 4 stycznia 1959 r. 
Barbara Kowalik z domu Rogowska

Piekarz Lucjan Wenda z ul. Retmańskiej 11 przygotowuje transport chleba do sklepu.
Z prawej strony Stanisława Wenda z termosami na lody

 Ul. Farna 1956 r.  
Od prawej Bożenna Wenda i Ewa Pintara

Początek ul. Brukowej, lata 50. XX w. Od prawej Bożenna Wenda i Halina Wenda

Serocka przyjeżdżali często na weekendy, na 
urlop, wakacje. Mąż Pani Bożenny rozkochał 
się w ogrodnictwie, z tkliwością dbał o każdą 
roślinkę. Chciał tu zamieszkać, jak będzie na 
emeryturze. Niestety zmarł w wieku 49 lat. 
Pani Bożenna mieszka w Serocku od ponad 
dwudziestu lat, opiekuje się dwoma kotami 
i psem. W wakacje i weekendy przyjeżdża do 
niej rodzina. W domu ma wiele zdjęć swoich 
bliskich, różnego rodzaju pamiątki, którymi 
się z nami podzieliła, wiszące na ścianach 
życiowe przesłania. Podpowiada mi, że-
bym jedno z nich uczyniła i swoim mottem: 
z każdym dniem rośnie liczba osób, które 
mogą mnie pocałować w nos (umówmy się, 
że był to nos, a nie inna część ciała ). Jej 
dom jest taki jak ona – ma wystarczająco 
przestrzeni aby pomieścić życzliwe osoby, 
ale jest zbyt mały dla tych nieprzychylnych. 
Klimatyczny, pełen wspomnień i pozytyw-
nej energii. Jak Pani Bożenna, której podob-
no imię nadał urzędnik, podczas rejestrowa-
nia faktu urodzenia, zapisując jej imię przez 
dwa „n”, bo miał taki kaprys. „Chyba, żebym 
miała w życiu śmiesznie” – podsumowuje 
moja rozmówczyni. 

Agnieszka Woźniakowska


