
KALENDARIUM GĘBICKIE - STYCZEŃ 

 

 

1 stycznia 1818 r. - Gębice znalazły się w nowoutworzonym powiecie mogileńskim. 

1 stycznia 1919 r. – wyzwolenie Gębic spod jarzma pruskiego. 

1 stycznia 1955 r. – wprowadzono nowy podział administracyjny. W skład gminy 

Gębice weszły 4 gromadzkie rady narodowe tj. w Gębicach, Kwieciszewie, Procyniu 

i w Orchowie. 

1 stycznia 1973 r. – w Gębicach utworzono gminę wiejską, która funkcjonowała do 

połowy marca 1976 r. 

2 stycznia 1836 r. – w „Gazecie Wielkiego Xsięstwa Poznańskiego” ukazał się anons: 

„Dobra szlacheckie miasto Gębice Nr 52 wraz do tego należącą wsią Dzierżążno Nr 38  

w Powiecie mogileńskim przez Dyrekcyę ziemstwa oszacowane na 16504 Talary (…) 

mają być dnia 7 maja 1836 r. przed południem o godzinie 10–ej w miejscu zwykłem 

posiedzeń sądowych sprzedane. Niewiadoma z pobytu wierzycielka realna Rozalia 

Kwiatkowska zapozywa się niniejszem publicznie”. 

2 stycznia 1936 r. – „Pałuczanin” z dn. 2.01.1936 r.: „Ostatnio przy szkole powszechnej  

w Gębicach została otwarta bezpłatna kuchnia dla biednych. Dziennie wydaje się ok. 100 

porcyj”. 

6 stycznia 1905 r. – wg „Gazety Toruńskiej” w Strzelnie zaobserwowano dziwne 

zjawisko: „wieczorem o godzinie 5 i pół spostrzeżono niezwykłą jasność w naszem 

mieście. Z wysokiego nieba widziano jakoby spadającą na ziemię gwiazdę czy inną jakąś 

jasność w kształcie potężnego miecza. Tego dnia wieczór był bardzo pochmurny  

i ciemny, a jasność spadająca tak wszystko oświeciła, że można było najdrobniejsze 

rzeczy rozpoznać. Objaw ten krótko trwający przestraszył wszystkich, którzy byli jego 

świadkami”. 

8 stycznia 2009 r. – w wieku 72 lat zmarła Irena Sygnecka–Babińska, lekarz 

stomatolog. Przez kilkanaście lat do 1984 r. pracowała w Wiejskim Ośrodku Zdrowia 

w Gębicach wraz ze swym mężem, lekarzem pediatrą Włodzimierzem Babińskim. 

12 stycznia 1936 r. – „Pałuczanin” z dn. 16.01.1936 r. opisuje imprezę Koła 

Rodzicielskiego przy szkole powszechnej w Gębicach, które urządziło 

„w Sali p. Sobierajskiego wieczorek, połączony z przedstawieniem amatorskim 

pod tyt. »Na rozkaz zimy«. Mali amatorzy wywiązali się ze swych ról ku ogólnemu 

zadowoleniu licznej publiczności. Na dalszy program złożyły się deklamacje i dziarski 

»krakowiak«, wykonany przez dzieci szkolne oraz zabawa taneczna. Dochód z imprezy 

przeznaczono na fundusz ubogich dzieci szkolnych”. 



15 stycznia 1888 r. – w Gębicach urodził się Mieczysław Łagiewski, kupiec. W maju 

1940 r. gestapowcy zabrali go z mieszkania i przewieźli do obozu w Szczeglinie. Potem 

wywieźli go do obozu koncentracyjnego do Dachau, a stamtąd do Mauthausen – Gusen, 

gdzie zmarł 25 listopada 1940 r. Osierocił pięcioro małoletnich dzieci. 

15 stycznia 1900 r. – w Kukulinie, w powiecie wągrowieckim, urodził się Antoni 

Wiśniewski. Od 1938 r. organista przy kościele p.w. św. Mateusza w Gębicach. W dniu  

9 maja 1940 r. został wywieziony z Gębic przez okupantów niemieckich do obozu 

koncentracyjnego w Dachau jako więzień polityczny, a 2 sierpnia 1940 r. przeniesiono 

go do obozu w Mauthausen – Gusen. Po oswobodzeniu obozu, w dniu 5 maja 1945 r. 

przez wojska amerykańskie, powrócił do domu. Do śmierci w 1969 r. był organistą  

w Gębicach i kierownikiem chóru „Lutnia”. Za swą ofiarną pracę dla parafii gębickiej 

został uhonorowany medalem papieskim. 

21 stycznia 1945 r. – wycofujący się z Gębic żołnierze niemieccy podpalili magazyn 

odzieży wojskowej mieszczący się w budynku kościoła św. Mateusza w Gębicach. Jednak 

ofiarni gębiczanie zdołali uratować kościół. Pożar zniszczył wnętrze świątyni, które 

zaraz po wojnie zostało odrestaurowane. 

22 stycznia 1945 r. – do Gębic wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. 

23 stycznia 1960 r. – zostało zarejestrowane gębickie Koło Łowieckie „Gwardia” 

złożone z oficerów i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 

w Bydgoszczy, tzw. Koło Milicyjne obejmujące obwody „Gać” i „Kawka”. 

29 stycznia 1934 r. – „Nowy Kurier” podał: „Ksiądz proboszcz Wierbiński dokonał 

poświęcenia nowej apteki. Właścicielką i kierowniczką apteki jest p. Kruszczanka  

z Gniezna. (…) W ubiegłym tygodniu osiedlił się w Gębicach lekarz, p. Kazimierz Faliski  

z Poznania”. 

Nie udało się ustalić daty dziennej następujących wydarzeń. 

Styczeń 1773 r. – wkroczenie wojska pruskiego do Gębic i ustanowienie administracji 

pruskiej trwającej do 31 grudnia 1918 r. 

Styczeń 1948 r. – otwarcie Biblioteki Publicznej w Gębicach 

Oprac. Irena Tupalska 

 


