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ŚWIADKOWIE HISTORII
● Jednym z bardziej zasłużonych 

ludzi dla miasta Radziejów           
i powiatu radziejowskiego jest 
Józef Górczyński, patriota, 
nauczyciel,  działacz 
samorządowy, krzewiciel kultury, 
miłośnik regionu Kujaw i ziemi 
radziejowskiej. Jego losy są 
ściśle związane z rozwojem 
miasta i powiatu oraz Polski. 
Prześledźmy je na podstawie 
własnoręcznie napisanego 
życiorysu, przekazu żyjących 
ludzi oraz członków jego rodziny.



ŚWIADKOWIE HISTORII
relacja  synowej

Urodził się 23 maja 1912.

● Jako dwuletni chłopiec w 1914r stracił ojca,
który został powołany do armii rosyjskiej i zaginął 
podczas działań wojennych, prawdopodobnie w 1917 r.  
● Wychowywany był przez matkę, , która środki
na utrzymanie jego, młodszej córki i matki ojca
czerpała z dzierżawienia wiatraka i 2 ha ziemi.
● Jego życie było ciężkie. Najpierw uczęszczał 
do Ochronki prowadzonej przez Polską Macierz  Szkolną.                                       

Szkołę podstawową ukończył w roku 1928.                                                                
Rok szkolny 1928/29 musiał spędzić w domu i pomagać matce.

● Głód wiedzy zaspokajał  w miejscowej bibliotece Polskiej Macierzy Szkolnej.



Józef  Górczyński 1912 - 1994
Brał udział w amatorskich przedstawieniach teatralnych reżyserowanych przez

ks. Jana Wieczorka, które wystawiane były na rzecz odbudowy kościoła klasztornego w

związku z 600‐ną rocznicą bitwy pod Płowcami. Ćwiczył także w miejscowym

Towarzystwie Gimnastycznym „SOKÓŁ", aby wziąć udział w światowym Zlocie członków

tej organizacji w Poznaniu w 1929 r. Obraz ćwiczących kilku tysięcy „Sokołów" przy

dźwiękach Poloneza Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny" utkwiłmu na zawsze w pamięci.

We wrześniu 1929 r. wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w

Nieszawie. W 1934 roku, podczas zdawania matury zmarła mu matka. W ówczesnych

latach obowiązywał zakaz zatrudniania absolwentów seminariów nauczycielskich bez

dodatkowej rocznej praktyki bezpłatnej, wydany przez ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego. W uzyskaniu pracy pomógł mu Marszałek Józef Piłsudski.

Podjął pracę nauczyciela w powiecie pułtuskim.

.



Wojna zaskoczyła go podczas pobytu z rodziną w Radziejowie.

Dzięki temu uniknął aresztowania w Wyszkowie nad Bugiem.

Niemcy rozpoczęli poszukiwania jego w Radziejowie dlatego musiał ukrywać się. 

Pomimo to prowadził tajne nauczanie w zakresie szkoły powszechnej. Noce 

spędzał w różnych zabudowaniach gospodarczych (stajniach, oborach, a latem 

w stodołach). Pracował dorywczo jako robotnik rolny, cieśla, introligator a 

wreszcie jako księgowy w prywatnym składzie materiałów budowlanych.

Wyzwolenie Radziejowa 20 stycznia 1945 roku przywitał z ogromną radością     

i entuzjazmem, szczególnie w zakresie reaktywowania szkolnictwa w rodzinnym 

mieście.

Uczestniczył w porządkowaniu gmachu szkoły podstawowej, która rozpoczęła 

działalność 22 lutego 1945 roku. Zaangażował się w powstanie, we wrześniu 

1945r,  Samorządowego Gimnazjum Koedukacyjne w Radziejowie,  w którym 

uczył historii.



ZASADNICZA SZKOŁA 
ZAWODOWA

W 1947 r. na wniosek Kuratorium Okręgu Pomorskiego w Toruniu rozpoczął 

organizację pierwszej w historii Radziejowa szkoły zawodowej. Przy szkole 

powstały warsztaty szkolne, internat, sala gimnastyczna, kuźnia, działała także 

orkiestra szkolna oraz klub sportowy "Zryw".   W powstawanie szkoły bardzo 

zaangażowani byli nauczyciele, wykonujący po lekcjach, razem z młodzieżą, 

prace społecznie użyteczne w 5 punktach miasta, gdzie znajdowały się 

pomieszczenia szkolne  dostosowywane do potrzeb szkoły, bądź wznoszone od 

fundamentów.  Dyrektorując w „Zawodówce" i ucząc w Gimnazjum 

kontynuował studia wyższe w Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, który 

ukończył w roku 1951 r.



SAMORZĄD
W latach 1961- 65 przypadł mu 

zaszczyt reprezentowania Ziemi 

Radziejowskiej jako bezpartyjny 

poseł na Sejm PRL III kadencji. 

Brak jego zgody na wstąpienie do 

Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej spowodował 

skreślenie go z listy wyborczej do 

Sejmu IV kadencji w 1965 roku. 

Ponad 20 lat brał udział w 

pracach rad narodowych: 

miejskiej, powiatowej

i wojewódzkiej.



Jako poseł na Sejm PRL uzyskał w Ministerstwie Oświaty, na przełomie lat 

1960/1961, pełną dokumentację nowych budynków szkoły zawodowej.

Już 1 września 1962 roku ponad 500 uczniów z orkiestrą na czele udało się ze starej 

do nowej szkoły, całkowicie wyposażonej w nowy sprzęt i pomoce naukowe, aby 

uczestniczyć w uroczystym otwarciu szkoły i rozpocząć w niej naukę. Potem przyszła 

kolej na nowy internat i warsztaty szkolne, pawilon dla specjalności kucharz oraz 

halę produkcyjną przy warsztatach szkolnych. Boiska sportowe i skwerki wykonała 

młodzież w ramach czynów społecznych.

Dzięki Jego uporowi przy szkole powstała studnia głębinowa, zaopatrująca w wodę 

nie tylko szkołę, ale i miasto. Dało to podstawę władzom do ubiegania się o budowę 

w Radziejowie szpitala i innych obiektów.



STADION SPORTOWY
„ Radziejów jako siedziba władz powiatowych stawał się coraz piękniejszy 

dzięki młodzieży naszej szkoły, która angażowała się chętnie razem z 

wychowawcami w porządkowanie miasta i jego przyozdabianie, 

realizując różne prace w ramach czynów społecznie użytecznych. Szkoła 

nasza stawiała bowiem na wychowanie przez pracę poprzez realizację 

czynów społecznie użytecznych, na temat których m. in. zabierałem głos 

na sesji budżetowej Sejmu w grudniu 1964 r.”

● Rezultatem czynów społecznych jest m. in. stadion sportowy, na którym 

klub sportowy „Start", któremu przewodniczył przez kilka kadencji, 

odnosił wspaniałe sukcesy, a młodzież szkoły zawodowej podczas 

spartakiad międzyszkolnych zdobywała zawsze I-sze miejsce.



TOWARZYSTWO	MIŁOŚNIKÓW		
KUJAW

● W roku 1962 przy szkole zawodowej powstało, społecznie 
działające, Towarzystwo Miłośników Kujaw, staraniem 
którego zorganizowano zespół folklorystyczny „Kujawy" oraz 
wciąż wzbogacana i udostępniana zwiedzającym Izba 
Regionalna nazywana muzeum radziejowskim.



PODZIĘKOWANIE



PAMIĘĆ
● Tablica pamiątkowa  w Zespole Szkół Mechanicznych im Józefa 

Piłsudskiego w Radziejowie

● Tablica pamiątkowa na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
im Józefa Górczyńskiego

● Ulica Józefa Górczyńskiego

● Wieczornica z okazji 100 lecia urodzin.



OŚWIATA  DZISIAJ



SAMORZĄD



BEZPIECZEŃSTWO



KULTURA



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE



Dziękujemy za uwagę:

Świadkowie historii:
● Alicja Górczyńska  o JG

● Wiesława Morawska - organizacje

● Bożena Zasada - oświata

● Wojciech Kotarski - moderator

● Jan Jaworski - bezpieczeństwo

● Wojciech Sobiecki – bezpieczeństwo dzisiaj

● Zygmunt Sosnowski - samorząd

Wojciech Kotarski – moderator
Alicja Górczyńska – opracowanie multimedialne


