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Z Panią Bożeną i jej córką Małgorzatą 
spotykam się w ich domu w jednym z blo-
ków, które w Serocku powstały jako pierw-
sze. Charakterystyczne dla okresu PRL pro-
ste, kilkukondygnacyjne budowle jakich 
wiele w całej Polsce i charakterystyczna, jak 
w wielu innych miastach, nazwa osiedla 
- Tysiąclecia. Jeszcze kilka lat temu kilku-
pokojowe mieszkania ogrzewane były pie-
cami kaflowymi, opalane węglem. Przy tym 
piecu grzało się zmarznięte na zabawach 
zimowych ręce, przed Bożym Narodze-
niem suszyło się na nim jabłka i pomarań-
cze na choinkę, rozwieszało uprane ubrania.  
Kiedy rodzina Państwa Skoszkiewiczów 
przeprowadziła się tutaj z Woli Kiełpińskiej 
w 1964 roku, w mieszkaniu było zimno, nie 
było wody, światła, ale była ogromna radość, 
że dostali mieszkanie. „Tu wokół było bajo-
ro, błoto i tylko te cztery bloki – wspomina 
Pani Bożena. Pola, gospodarstwa, ziemniaki, 
żyto, krowy, kury i tak dalej. Bliżej szkoły był 
taki plac zabaw prymitywny, bez ogrodzenia, 
chaszcze. Nie było asfaltówki, konne wozy 
jeździły po żwirowej drodze, potem autobusy 
tzw. „ogórki” i furmanki wszelkiego rodzaju, 
które jeździły wte i wewte”. Pani Bożena roz-
poczęła pracę w szkole podstawowej ucząc 

języka polskiego, a potem również plastyki 
i techniki. „Ja wcześniej przez pięć lat praco-
wałam w szkole w Warszawie i jak się prze-
niosłam tutaj, to był dla mnie taki szok tro-
chę jeśli chodzi o warunki. Cała podłoga była 
czarna, od takiego czarnego pyłu – podłogi 
były nim wysypywane, a potem zamiatane. 
WC było oczywiście na polu, więc w prze-
rwach biegało się do latryn. Piece kaflowe 

wanego, gumę, klasy i mnóstwo innych 
gier. „Te czasy dzieciństwa, to były biedne 
takie. Dzieci nie miały takich dóbr jak te-
raz – wiadomo - więc wymyślało się zabawy 
z kolegami, z koleżankami – opowiada Pani 
Małgosia. Pamiętam jak na końcu miasta, 
tam jak teraz  jest komisariat, trochę nawet 
dalej, była taka budka Frani, tam się kupo-
wało takie słodkości z bezy, słodycze, ciast-
ka z kremem - były pyszne. To była taka 
mała drewniana budka. Frania miała w niej 
mnóstwo kotów, ich sierść była wszędzie, 
również na owocach, na winogronach, ale 
to nam nie przeszkadzało. Jak się miało kil-
kadziesiąt groszy, to się biegło do Frani po 
coś dobrego”. Wspomnieniami z dzieciństwa 
Pani Małgorzaty wytyczamy szlak, próbując 
odtworzyć topografię ówczesnego Serocka. 
Po przeciwnej stronie, w okolicy dzisiejsze-
go gabinetu weterynaryjnego znajdował się 
sklep Pana Belego, gdzie chodziło się po wa-
rzywa, oranżadę, kiszone ogórki i nabijało 
się syfony z gazowaną wodą. Obok Wodni-
ka, opodal budynku gdzie jeszcze niedaw-
no znajdowała się cukiernia, i punkt banku 
PKO stała drewniana, zielona budka gdzie 
się kupowało mleko, sery, nabiał – wyro-
by miejskiej mleczarni, mieszczącej się na 
obrzeżach miasta, w kierunku do Pułtuska. 
„Przed tą budką z mlekiem stał kiosk drew-
niany, kiosk Ruchu. Ojciec mnie tam wy-
syłał po papierosy, to pamiętam dokładnie. 
W tym kiosku Ruchu pracowała pani Ja-
niszewska”. Jedną z charakterystycznych 
budowli współczesnego Serocka, stano-
wiącą również niejako punkt odniesienia 
w mieście, kiedy na przykład tłumaczy się 
przyjezdnym, jak dotrzeć do poszukiwane-
go przez nich miejsca, jest dom handlowy 
Wodnik, który powstał w latach siedemdzie-
siątych. Moje rozmówczynie wspominają, 
że wcześniej na tym placu był ogromny dół, 
wokół krzaki, pełno błota i śmieci. Wodnik, 
natomiast, „to był powiew nowoczesności. 

Pierwszy sklep samoobsługowy. A potem, 
w stanie wojennym, były tam pustki, tylko 
ocet i goździki”.

Idąc dalej wzdłuż obecnej ulicy Pułtu-
skiej w budynku, w którym teraz znajduje 
się pizzeria był sklep, a za nim długi drew-
niany barak, budynek mieszkalny. W całym 
zresztą Serocku pełno było takich drewnia-
nych budek, baraków, domów i sklepów – 
na przykład przy obecnym osiedlu Nowy 
Świat „stał taki budynek długi, drewniany 
ze schodkami, tam były buty i jeszcze coś. 
I tu na rogu, gdzie sklep Pana Wroniaka 
również był drewniany barak, do którego 
przylegał drugi – mieszkalny”. 

Smaki
 dzieciństwa

Pani Bożena wspomina, że sklepów było 
wówczas niewiele. Sklep Frani, Belego, bud-
ka z mlekiem przy Kościuszki, no i piekarnia, 
gdzie chodziło się po pyszny, aromatyczny 
chleb. „Pan piekarz wrzucał na łopatach chleb 
do takiego wielkiego, pięknego pieca – wspo-

mina jej córka. Tam się nosiło  ciasta w blasz-
kach do pieczenia - w domu się nie piekło 
ciast tylko się przygotowywało. Pamiętam, 
nieraz bardzo długo czekało się na pieczywo 
i niosło się do domu gorące, chrupiące, pysz-
ne. Nie potrzeba było nic do chleba, wystar-
czył sam, był tak dobry. Zresztą po drodze nie 
raz się zjadło kawał, a potem była awantura 
w domu, że nic dla innych się nie przyniosło”. 
Niemal wszystko kupowało się od pobliskich 
gospodarzy lub na targu: „targowiska tutaj na 
rynku były odkąd pamiętam, tak zwane ba-
zarki. Wtedy to były takie stragany i konne 
wozy - kupowało się z tych konnych wozów  
najrozmaitsze produkty” – wspomina Pani 
Bożena. Natomiast przy budynku obecnej 
izby pamięci niektórzy mieszkańcy mieli 
swoje ogródki, w których wysiewali i sadzili 
warzywa, krzewy, kwiaty. 

Nie trudno domyślić się, że wachlarz 
rozrywek wówczas również był dużo uboż-
szy niż obecnie: organizowane przez szko-
łę teatrzyki, w których występowały dzie-
ci, przedstawienia w remizie, dzień kobiet 
i rozgrywki szachowe w tak zwanej Pilawie, czy 
mecze piłki nożnej. Latem bawiło się w nowo 
powstałym Zalewie Zegrzyńskim, zimą jeździło 
na łyżwach. Zjeżdżało się również na sankach 
z Brukówki, lub co mniej odważni z ulicy Zdro-
jowej lub Radzymińskiej. Zalew Zegrzyński 
służył mieszkańcom również jako miejsce do 
kąpieli, z których wiele rodzin uczyniło rytuał: 
„latem wszyscy mieli w zwyczaju chadzać do 
Zalewu na takie cotygodniowe kąpiele. Brało 
się mydło, ręcznik, grzebień, ciuchy na zmianę 
i się szło – opowiada Pani Małgosia. Jak byliśmy 
mali, to chodziliśmy z ojcem. Woda była bardzo 
czysta, bo to dopiero co zalew powstał. Cóż, 
w domu wodę się oszczędzało, oszczędzało się 
ogrzewanie – takie były czasy. Przy tych kąpie-
lach było mnóstwo zabawy…”.

Do Frani chodziło się po bezy
– czyli opowieść o ludziach, smakach i barwach peerelowskiego Serocka

To mogła być historia o szarym miasteczku, niczym niewyróżniającym się spośród 
tysięcy innych polskich peerelowskich miast - pozbawionych szans na rozwój, wciąż 
dźwigających jarzmo powojennych zniszczeń. O jego szarych mieszkańcach w szarej 
rzeczywistości. Nasza opowieść nabrała jednak innych barw, kiedy zaczęły się w niej 
przeplatać historie  ówczesnych mieszkańców – stawiających czoła niewesołej codzien-
ności i tworzących ze zwyczajnych zdarzeń niezwyczajne wspomnienia. 

ogrzewały sale, a i tak było zimno. Były takie 
momenty, że siedziało się w kurtkach, pal-
tach, szczególnie jak się miało zajęcia w sute-
renach. Ale kiedyś to były zimy potężne, nie to 
co teraz” – wspomina Pani Bożena.  „W szkole 
obowiązywały przeglądy higieny - dodaje Pani 
Małgorzata, która naukę w szkole rozpoczęła 
jako sześciolatka. To były czasy kiedy niestety 
popularna była wszawica, świerzb, więc przy-
chodziła do klasy higienistka, za moich czasów 
była nią Pani Zofia Rempalska, i sprawdzała, 
czy każdy ma świeżą chusteczkę – szmacianą 
oczywiście, bo przecież nie było jeszcze hi-
gienicznych. Trzeba było pokazać z obu stron 
ręce, czy są czyste, no i od razu widać było czy 
ktoś nie ma jakichś zmian na skórze, bo cho-
roby skóry, właśnie świerzb – były bardzo po-

pularne w tym okresie. Trochę później wpro-
wadzono również obowiązkowe przeglądy 
stomatologiczne. W szkole był gabinet denty-
styczny i były regularne kontrole zębów”. 

Mapa
wspomnień

Czas wolny po szkole mijał młodym zu-
pełnie inaczej niż dziś. Nie było przecież tylu 
urządzeń, które dla współczesnych dzieci 
zdają się być niezbędne – komórek, tabletów, 
komputerów. Obowiązków również było 
jakby mniej, a czasu na prawdziwą zabawę 
jakby więcej. Popołudnia spędzało się na 
podwórku, ganiając w berka, grając w cho-
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RRozrywki
na wyciągnięcie ręki

Największą atrakcją miejską było bez 
wątpienia kino, które znajdowało się u skrzy-
żowania współczesnych ulic: Pułtuskiej, War-
szawskiej i Zakroczymskiej: „kino ”Nowość”  
było bardzo długo w Serocku. Chodziło się 
tam na Poranki… Wielkim wydarzeniem 
było jak puścili film Krzyżacy. Oczywiście 
były też, a może przede wszystkim, tzw. filmy 
z przydziału - pamiętam jak poszliśmy kiedyś 
całą paczką na film pt. Dzielny wojak Watasz-
ka, to nie mogliśmy wysiedzieć, taki nudny, 
ale nic innego nie można było wtedy oglądać, 
więc się chodziło” – wspomina Pani Małgo-
rzata. 

Serock z czasów jej młodości był szary, 
„ulice były takie nierówne, brudne, były takie 
płyty betonowe, nie było koszy na śmieci. Bu-
dynków w centrum było bardzo mało, ale za 
to różnych nieciekawych typków na ulicach 
sporo”.

Jej pierwszym zawodowym zajęciem była 
praca w sekretariacie szkoły podstawowej. Za 
pierwsze zarobione pieniądze Pani Małgo-
sia kupiła komplet kryształowych szklanek, 
które do dziś są jej wielką dumą - „zjeździ-
ły ze mną pół Polski, przetrwały wszystkie 
przeprowadzki. Nie pamiętam ile kosztowa-
ły, natomiast pamiętam, że wydałam na nie 
pół pensji. Chodziłam je wcześniej regular-
nie oglądać do sklepu, takiego blaszaka przy 
obecnym osiedlu Nowy Świat, ale one zawsze 
były dla mnie cenowo nieosiągalne. Więc kie-
dy dostałam pierwszą pensję, chciałam sobie 
z niej kupić coś na pamiątkę, spektakularne-
go i od razu poszłam po te szklanki”. Potem 
Pani Małgosia pracowała w księgarni, znaj-
dującej się w budynku, na miejscu którego 
stoi dzisiaj kwiaciarnia pomiędzy sklepem 
nocnym, a salą widowiskową. Kierownikiem 
tej księgarni była Pani Wierzbicka. W pawi-
lonie z eternitu i blachy znajdował się dom 
książki, chętnie uczęszczany przez ówcze-
snych mieszkańców. „To były takie czasy, że 
ludzie naprawdę czytali książki, interesowali 
się tym, co się dzieje. Natomiast wydarzeniem 
ożywiającym społeczeństwo było również do-
starczenie… papieru toaletowego. W księgar-
ni nie tylko sprzedawano książki i gazety, ale 
także artykuły papiernicze i higieniczne. Jak 
się niechcący wygadałam, że będzie dostawa 
papieru toaletowego, to od piątej rano ludzie 
potrafili stać i wyczekiwać na ten papier. Taki 
wianuszek się nosiło szarego papieru, każ-
dy brał wydzieloną ilość, bo zaczynała się 
tzw. reglamentacja, więc wszyscy dostawali 
wszystkiego po równo i nawet papieru wszy-
scy dostawali tyle samo. I nie było mowy, żeby 
ktoś jakoś zakombinował - wszyscy się pilno-

Serockie murale znane są nie tylko w oko-
licy. Jak magnes przyciągają amatorów sztuki 
ulicznej. Stanowią atrakcję turystyczną, ale 
również pełnią funkcję informacyjną i edu-
kacyjną. Do trzech murali znajdujących się 
w mieście już niebawem zaczną dołączać 
kolejne. Tym razem nietradycyjne grafiki 
powstaną na ścianach stacji wodociągowych 
rozmieszczonych na terenie całej gminy, two-
rząc szlak muralowy o nazwie „wodawil”. 
Skąd pomysł na to przedsięwzięcie, kto będzie 
autorem i wykonawcą grafik oraz o ich war-
tości edukacyjnej opowiada Leszek Błachnio 
– dyrektor Miejsko Gminnego Zakładu Wo-
dociągowego. 

 Panie Leszku, czym będą się wyróżniać 
wodawilowe murale?

Przede wszystkim projekt „wodawil” bę-
dzie oscylował wokół wody, jako źródła życia. 
Nawet dziecko wie, że bez wody nie ma życia. 
Chcemy pokazać jej znaczenie dla człowieka, 
jej rolę w przyrodzie, niesamowite właściwo-
ści – stany skupienia, różnorodność – woda 
może być przecież zarówno delikatną rzeką 
jak i niszczycielskim żywiołem. Woda jak 
już wspomniałem jest źródłem życia, a mam 
wrażenie, że my o tym zapominamy, wciąż 
jeszcze zbyt dużo jej marnujemy, zanieczysz-
czamy. Mamy jeszcze sporo do nadrobienia 
w aspekcie edukacji ekologicznej w tym rów-
nież jeśli chodzi o ochronę wody, która jest 
królową przyrody. 

 Skąd pomysł na to przedsięwzięcie?
Zakład wodociągowy administruje sta-

cjami uzdatniania wody, które znajdują się 
w różnych miejscowościach naszej gminy. 
Jesteśmy w fazie ich remontów, modernizacji. 
Pomyślałem że skoro odnawiamy elewacje to 
czy nie zrobić czegoś więcej. Zamiast stawiać 
tablice outdoorowe, możemy potraktować 
ściany budynków jako swoisty nośnik infor-
macji. Przecież na terenie każdego obiektu 
gdzie jest budynek są potencjalnie aż cztery 
ściany do wykorzystania. Murale kojarzą się 
głownie z dużymi osiedlami w miastach. We 
wsiach widzimy głównie tak zwane „graffiti”. 
Dlaczego więc nie wprowadzić tego rodzaju 
sztuki wizualnej właśnie do małych miejsco-
wości, również wiejskich? Tak zrodził się po-
mysł wykonania specjalnych murali, a potem 
wymyśliliśmy nazwę łączącą wszystkie pro-
jekty - „wodawil”, jako nietuzinkowe wariacje 
na temat wody. Pomysł ten dojrzewał przez 

kilka tygodni aż przybrał realne kształty. Wy-
typowałem 11 z 15 obiektów którymi admi-
nistruję. Zostały ustalone pewne zasady spój-
ności projektu np. każda stacja ma swój kolor 
dominujący jako tło (kolor elewacji obiektu). 
Do rysunku wykorzystujemy tylko 3 różne 
odcienie niebieskiego. Chciałbym pokazać 
Państwu gotowe projekty, dlatego pozwólcie, 
że nie będę zdradzał zbyt wielu szczegółów w 
tej chwili. 

 Kto będzie autorem projektów i wyko-
nawcą grafik?

Pierwszy mural w Serocku powstał, jeśli 
dobrze pamiętam, w 2008 roku na budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułtuskiej 
39. Wykonała go grupa artystyczna działają-
ca pod nazwą „Twożywo”, która nota bene w 
2011 roku rozwiązała się.  Nawiązałem współ-
pracę z członkiem byłej grupy „Twożywo” 
Panem Mariuszem Libelem, który wykonał 
w ubiegłym roku murale okolicznościowe w 
związku z jubileuszem 600-lecia nadania Se-
rockowi praw miejskich. Murale te cieszą się 
dużą popularnością, w związku z czym  za-
prosiłem Pana Mariusza do współpracy przy 
„wodawilu”. 

 Na kiedy planowana jest realizacja 
przedsięwzięcia?

Realizacja projektu będzie związana z re-
montami poszczególnych stacji. Plan jest taki, 
aby do końca lata bieżącego roku wykonać 
projekty grafik 11 obiektów. Natomiast późną 
wiosną 2017 roku wykonać w „terenie” jeden 
projekt. Będzie to budynek stacji uzdatniania 
wody w Serocku przy ul. Pułtuskiej. W tym 
czasie rozpocznie się remont budowlany bu-
dynku na stacji uzdatniania wody w Stasim 

Lesie i po wykonaniu remontu tam wyko-
namy drugi projekt. Zakładam, że będzie to 
późne lato lub jesień tego roku. Następnie 
chcemy utrzymać tempo realizacji dwóch 
murali rocznie. W międzyczasie będziemy 
obserwować, jak projekt jest odbierany przez 
mieszkańców i turystów. 

 Czy stacje zostaną udostępnione do 
„zwiedzania” murali?

Niestety nie, stacje są i muszą pozostać 
obiektami zamkniętymi, jednak  murale 
będą doskonale widoczne z chodnika czy 
ulicy. Główne grafiki będą na tych ścianach, 
które są właśnie dobrze widoczne. Chcemy, 
aby projekt ten oprócz walorów  estetycz-
nych niósł przekaz edukacyjny, symbo-
licznie zwracając uwagę na to czym jest 
woda. W sposób trochę zabawny, trochę 
przewrotny kierować uwagę na otaczającą 
rzeczywistość. Tu uchylę rąbka tajemnicy 
i powiem, że w Stasim Lesie hasłem prze-
wodnim muralu będzie „stan skupienia”.

Poniżej możecie Państwo zobaczyć nato-
miast fragment projektu muralu pt. "Woda do 
radości", który wykonany zostanie na stacji w 
Serocku przy ul. Pułtuskiej od strony stadionu.

 Panie Leszku, trzymam kciuki za „wo-
dawil” i przyznam, że nie mogę się doczekać 
jego realizacji. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę. 

Domyślam się, ma Pani przecież również 
swój udział w projekcie jako autorka hasła 
przewodniego „wodawil”. Również dziękuję 
i zapraszam na stronę zakładu wodociągowe-
go (www.wodociagiserock.pl), gdzie będziemy 
informować o etapach realizacji projektu. 

Agnieszka Woźniakowska

wali, bo nie po to stali od piątej rano, żeby 
ktoś dostał mniej”.

Pracę w księgarni Pani Małgorzata wspo-
mina z rozrzewnieniem przez wzgląd na 
pamięć o Pani generałowej Żeligowskiej – 
Hubickiej, której część domu zajęto i prze-
kształcono na Towarzystwo Pomocy Dzie-
ciom. „Pani Rena mieszkała na przygórku, 
w jednym malutkim pokoju. Żeby dostać się 
do swojego pomieszczenia, musiała przejść 
przez pokoje dziewcząt. W tym malutkim 
przygórku na jednej ścianie było wejście - ta-
kie z desek zbite drzwiczki. Za tymi drzwiami 
była tak zwana toaleta, czyli wiaderko i miska 
- taka blaszana z wodą, a całe pomieszczenie 
pani Reny było wypełnione książkami, pa-
miątkami… To co mogła jeszcze zatrzymać 
dla siebie, to tam miała. Przed wojną była oso-
bą dosyć znaną, najpierw była żoną generała 
Żeligowskiego, potem doktora Hubickiego. 
I Pani Regina od czasów powojennych miesz-
kała tam na tym przygórku. Przychodziła do 
mnie do księgarni i prowadziłyśmy gawędy 
na temat czasów Piłsudskiego. Bo o tych cza-
sach przedwojennych to ona mówiła dużo, 
ale często opowiadała je szeptem. Bała się… 
po prostu się bała. Już w pewnym momencie 
jak straciła wszystko, bała się takiej sytuacji, 
że może ktoś ją obserwuje, może podsłuchuje. 
Trochę żałowała, że nie uciekła do Londynu, 
gdzie mieszkała jej siostra… miała  kilkoro 
przyjaciół w Warszawie, kilkoro tutaj w Se-
rocku. Dożyła późnych lat. Piękna i niezwykle 
barwna była to postać”.  

Równie ckliwie Pani Małgosia wspo-
mina swojego dziadka – „przed wojną 
dziadek chodził do szkoły, która mieści-
ła się w starym budynku przy kościele. 
Opowiadał, że tam skończył cztery klasy.  
Dziadek był rybakiem. Któregoś roku wyje-
chał do Ameryki, tam chciał zarobić pienią-
dze jako rybak i, owszem, zarobił piękne pie-
niądze, ale na drugi dzień jak przyjechał do 
Polski z Ameryki, to była denominacja. I ku-
fer dolarów, który przywiózł wystarczył mu 
na… kupno koguta. To był najdroższy kogut 
w historii rodziny”. 

Okiełznana
rzeczywistość

Pani Małgosia i jej mama zdają się być 
pogodnymi, pełnymi optymizmu osobami. 
Swoje wspomnienia przywołują ze wzrusze-
niem, ale również z ogromnym entuzjazmem. 
I nawet kiedy pytam je o momenty trudne, jak 
wprowadzenie stanu wojennego i czasy przed 
zmianą ustroju, ich barwne historie przeła-
mują szarość tamtych dni. „Czuło się, że coś 
wisi w powietrzu, te nastroje były takie nie-

ciekawe. Oczywiście w niedzielę rano każdy 
czekał na Wiadomości, a tu komunikaty, nic 
nie działa. Po pewnym czasie ubrałam się - to 
była spora zima, wyszłam na zewnątrz, przed 
blokiem taki mundurowy z bronią, obok kok-
sownik, żeby nie zmarzł, dalej też. Wszędzie 
rogatki były obstawione przez żołnierzy. No 
i pamiętam, że woziłam z Warszawy tutaj do 
Serocka gazetki Solidarności, cały chlebak 
miałam wypchany”. Brat Pani Małgosi przy-
wiózł ze Śląska, w plecaku, ogromny transpa-
rent Solidarności. Do dziś zastanawiają się, 
jak to możliwe, że nikt go z nim nie złapał. 
Potem ów brat prowadził spotkania z harce-
rzami, chodził na nabożeństwa, odwiedzali 
ludzi, rozmawiali o możliwych zmianach. 
Oboje byli świadomi zagrożenia, ale nie my-
śleli o tym, co się stanie jeśli ich złapią – „to 
było dla mnie takie normalne, że to robię, nie 
jakieś wyjątkowe, byłam wtedy bardzo młoda, 
miałam może inne poczucie ryzyka…”. W sa-
mym Serocku było dość spokojnie. Na przy-
stankach, oczywiście charakterystyczne dla 
tamtego krajobrazu polskich miast koksow-
niki, przy których grzali się żołnierze legity-
mujący wsiadających i wysiadających z auto-
busów. „Trzeba było się pilnować, owszem, bo 
podstawą do aresztowania było nawet to, jak 
ktoś przywoził mięso ze wsi. Nie wolno było 
kupować np. pół świniaka, wozić dużych to-
reb, wszyscy byli kontrolowani. Obowiązywa-
ła godzina policyjna, nie można było wycho-
dzić kiedy się chciało, ale było dość spokojnie 
w Serocku”. Ze znajomymi – jak podkreślają 
panie – szło się dogadać, jeśli chodzi o wy-
mianę kartek. Każdy przecież pewnych pro-
duktów potrzebował bardziej niż inni, tak 
było na przykład z kartkami na alkohol, które 
amatorzy tych napojów wymieniali chętnie za 
kartki na papierosy, cukier, czy środki czysto-
ści. „Takie się robiło wymiany, żeby każdy był 
szczęśliwy” – podsumowuje Pani Małgorzata. 

Obie Panie podkreślają, że pomimo że 
dawne czasy były na pewno w wielu aspektach 
uboższe, to nie były nieszczęśliwe. Wszyscy 
radzili sobie jak mogli, nie zastanawiali się, że 
czegoś im brakuje, każdy cieszył się z tego, co 
ma. Dzieci miały mnóstwo czasu na zabawę, 
dorośli na rozmowy, rozrywki organizowano 
sobie we własnym zakresie, po prostu do-
stosowywano się do sytuacji. Dawny Serock 
natomiast pozostał tylko we wspomnieniach, 
miasto bowiem diametralnie zmieniło swój 
wizerunek.

Chcemy te Państwa wspomnienia o Se-
rocku, przy okazji wielkiego jubileuszu mia-
sta, wysłuchać, spisać, zatrzymać. Dlatego 
serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby 
opowiedzieć swoja historię o kontakt. 
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