KALENDARIUM GĘBICKIE - LUTY

1 lutego 1956 r. – w Gębicach zanotowano temperaturę -27⁰C (podobnie 2 II, 11 II, 24 II
i 25 II). Od 30 stycznia do końca lutego 1956 r. przez Polskę przeszła fala silnych
mrozów.
1 lutego 2014 r. – w Gębicach zmarł Jan Łuczak (ur. 18 XI 1940 r. w Gębicach), jeden
z najlepszych piłkarzy KS „Noteć” Gębice oraz długoletni działacz klubowy, bardzo
oddany gębickiej piłce nożnej.
5 lutego 1895 r. – urodził się Aleksander Oborski, uczestnik Powstania
Wielkopolskiego, członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zmarł
15 lutego 1972 r. w Gębicach.
6 lutego 1936 r. – „Gazeta Wągrowiecka” informuje: „W tych dniach zlikwidowano kilka
mniejszych stacji kolejowych zamieniając je w zwykłe przystanki kolejowe, które
obsługiwane będą przez osoby prywatne. Zlikwidowano stację Kunowo na odcinku
Mogilno – Strzelno, stację Kwieciszewo, Różanna i Gębice”.
11 lutego 1957 r. – po latach kolektywizacji wsi i po tzw. „odwilży” 1956 roku, zostało
reaktywowane Kółko Rolnicze w Gębicach. Na jego prezesa wybrano Antoniego
Wojtasińskiego,

funkcję

sekretarza

powierzono

Kazimierzowi

Barczakowi,

a skarbnikiem został Józef Gaziński. Kółko liczyło wtedy 21 członków.
14 lutego 1932 r. – do Gębic przybył ks. biskup Antoni Laubitz na uroczyste
poświęcenie nowych dzwonów przy kościele gębickim. Sumę odprawił ks. kanonik
Bronisław

Greinert

z

Gniezna,

w

latach

1901

–

1930

proboszcz

parafii

p.w. św. Mateusza w Gębicach.
17 lutego 1997 r. – zmarł ks. Henryk Bamber, w latach 1987 – 1997 proboszcz
w Gębicach (ur. 10 I 1927 r. w Trzemesznie, gdzie spoczywa na cmentarzu).

19 lutego 1945 r. – po ponad pięcioletniej okupacji niemieckiej została otwarta Szkoła
Powszechna w Gębicach. Pracę szkolną rozpoczęto uroczystym nabożeństwem, które
odprawił ks. proboszcz Sylwester Kinecki. Po krótkim przemówieniu kierownika, Jana
Wieczorka, dzieci podzielono na klasy.
19 lutego 1948 r. – w Gębicach urodził się Jacek Tupalski – doktor nauk historycznych,
wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, autor książki „Generał
Dezydery Chłapowski 1788 – 1879”.
24 lutego 1993 r. – w Bydgoszczy zmarł ks. Marian Heliński (ur. 12 II 1912 r.
w Żninie), proboszcz w Gębicach od 1 XII 1951 r. do 30 V 1987 r. Został pochowany na
cmentarzu w Gębicach.
Oprac. Irena Tupalska

