
Cieszę się, że urodziłam się i mieszkam w Gniewie 
 

Jestem rodowitą gniewianką. Moim domem rodzinnym, w którym spędziłam całe 

dzieciństwo, był budynek przy ul. Sobieskiego 2. Obecnie znajduje się tu zakład fryzjerski 

„Brygidka”. Stare Miasto jest mi więc bardzo bliskie. W tamtych czasach tętniło życiem.  

Na rynku z koleżankami grałam w klasy, gumę, berka, zaś z kolegami grałam w noża i klipę. 

 Zimą zjeżdżało się na sankach z góry ulicy Sobieskiego, aż do samego rynku.  Wtedy 

takie zjeżdżanie było bezpieczne, ponieważ tylko sporadycznie jeździły tam samochody.  

Na Rynku odbywały się różne imprezy i zabawy z okazji świąt narodowych. Ludzie tańczyli  

i bawili się do taktów muzyki granej na żywo przez gniewskie kapele, np. „Błękitne Bluzy”. 

 Najbardziej utkwił mi w pamięci piękny kolorowy korowód, który w 1962 roku 

przeszedł ulicami miasta z okazji Gniewinek. Na jego czele na koniu jechał król Jan III 

Sobieski wraz z Marysieńką, a za nimi damy dworu oraz panowie we frakach i cylindrach. 

Mam to wydarzenie w pamięci po dzień dzisiejszy. Pięknie prezentowali się wszyscy na tle 

zniszczonych po wojnie budynków Starego Miasta. 

 Nastąpiły lata 60-te. Rozwijała się technika. W Gniewie pojawił się pierwszy 

telewizor. Zakupiła go Fabryka Maszyn i Odlewnia (obecna Fama). Telewizor znajdował się 

w nieistniejącej już dziś świetlicy, na miejscu której FAMA obecnie buduje nowy oszklony 

biurowiec. A wtedy dzieci z całego miasta przychodziły, aby obejrzeć czarno – białe 

kreskówki. Były one transmitowane codziennie przez godzinę. Były to pierwsze bajki 

Disneya z Myszką Miki i psem Pluto. Wieczorem filmy i spektakle w TV oglądali dorośli. 

Świetlica była miejscem spotkań i imprez wszystkich mieszkańców. Odbywały się tu też 

zabawy sylwestrowe oraz non stopy (dzisiejsze dyskoteki). Czasami przyjeżdżały znane 

wtedy gwiazdy estrady. Pamiętam, że występował Edward Hulewicz, Jerzy Połomski, zespół 

Kombi i inni. W świetlicy działało również kółko teatralne. 

 Wspominam również pochody z okazji 1 Maja, w których uczestniczyli wszyscy 

mieszkańcy. Było hucznie i kolorowo. Dzieciaki ze szkoły i przedszkola maszerowały  

z chorągiewkami. Szli także pracownicy gniewskich zakładów pracy, rolnicy. Wszyscy 

śpiewali pieśni patriotyczne. Po pochodzie w Parku Miejskim odbywały się festyny. Dorośli  

i dzieci chętnie uczestniczyli w grach i zabawach organizowanych przez miasto. Ludzie 

kręcili kołem fortuny, skakali w workach, na skakankach, przeciągali linę. Na parkowej 

scenie odbywały się występy zespołów muzycznych. Stare Miasto od rana do wieczora tętniło 

życiem. Dwa razy w tygodniu było czynne targowisko miejskie. Kramy rozstawiano pod 

lebami. Ówczesny gwar i hałas nikomu nie przeszkadzał.  



 Na środku Rynku stała fontanna, która tryskała wodą. Pamiętam, jak podczas upałów 

razem z moimi braćmi chlapałam się zimną wodą. Teraz na jej miejscu jest tablica 

pamiątkowa i rabaty kwiatowe. Szkoda, że nie ma fontanny. Może władze miasta pomyślą  

o jej budowie? 

 Bardzo miło wspominam tamte lata. Mama, gdy się spytała dokąd idę, odpowiadałam: 

na dwór. Cały dzień przebywałam na dworze. Teraz to rodzice muszą dzieci wyganiać na 

powietrze, bo przesiedziałyby cały dzień przed telewizorem lub komputerem. 

 Cieszę się, że urodziłam się i mieszkam w Gniewie. Tutaj dobrze się czuję, mam 

swoja rodzinę, przyjaciół i znajomych. Mogę aktywnie spędzać czas oraz działać wraz  

z Uniwersytetem III Wieku. 
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