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ŚWIADEK 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.



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, później do szkoły podstawowej, którą 
ukończył w roku 1928. Rok szkolny 1928/29 musiał spędzić w domu i 
pomóc matce.

 Głód wiedzy zaspokajał  w miejscowej bibliotece Polskiej Macierzy 
Szkolnej.

ŚWIADEK HISTORII
Dokumenty i relacja rodziny



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" utkwił mu 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 pomógłmuMarszałek 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.



Lata 50 XX wieku, 

pierwsze .budynki 

Szkoły..



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
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 zawodów międzyszkolnych osiągała w rozgrywkach 
najwyższe miejsca.



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.



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..



Mikołaj Górczyński – prawnuk na ulicy imienia pradziadka.



W pięćdziesiątą rocznicę 
powstania szkoły, obecna nazwa 
Zespół Szkół Mechanicznych, 
społeczność szkolna ufundowała 
w hallu głównym szkoły tablicę 
pamiątkową. 

W dowód uznania wkładu w funkcjonowanie 
sportu w Radziejowie  nazwano Jego 
imieniem  Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji 
oraz ufundowano tablicę pamiątkową na 
stadionie.



Geschichtszeugen 
Übersetzung der Präsentation polnische Gruppe 2015 

 
Ein Mensch, der sich für die Stadt und den Landkreis Radziejow verdient gemacht hat ist Jozef 
Gorczynski, Patriot, Lehrer, Gewerkschaftsfunktionär, Kulturverbreiter und Liebhaber der Region 
Kujawen und dem Land Radziejow. Sein Leben ist eng mit der Entwicklung der Stadt und 
Landkreis und Polen verbunden. 
Betrachten Sie einen Lebenslauf aus Erzählungen von Menschen und Familienmitgliedern. 
 

Geschichtszeugenbericht der Schwiegertochter 
 

Geboren am 23. Mai 1912 
1914 verliert er als Zweijähriger seinen Vater, der in die russische Armee einberufen wurde und im 
Jahr 1917 fiel. 
Er wurde von der Mutter erzogen, welche für die jüngere Schwester und Schwiegermutter durch 
die Vermietung der Mühle und 2 ha Land das Leben finanzierte. 
Sein Leben war schwer. Er besuchte die Grundschule, die er 1928 beendete. Im Schuljahr 1928/29 
blieb er zu Hause, um seiner Mutter zu helfen. 
Seinen Wissensdurst stillte er in der Bibliothek der polnischen Macierzy Schule. 

 
Jozef Gorczynski 1912 – 1994 

 
Er nahm an Theatervorstellungen teil unter Regisseur Pastor Jan Wieczorek, die für den 
Wiederaufbau der Kirche am 600. Jahrestag der Schlacht in Plowa dienten. 
Er trainierte auch in einem Gymnastikkreis „SOKOL“ für die Teilnahme am internationalen Treffen 
in Poznan im Jahre 1929. 
Das Bild von ein paar Tausend „Sokolow“ bei der Oginski Polonaise „Abschied vom Vaterland“ ist 
ihm für immer im Gedächtnis geblieben. 
Im Jahr 1929 Eintritt in das staatliche Lehrerseminar in Nieszawa. 
1934, bei seinem Abitur-Examen, stirbt seine Mutter. 
In diesen Zeiten ist es verboten, Absolventen der Lehrerfortbildungsseminare ohne zusätzliches 
Jahr Erfahrung kostenlos zu beschäftigen, er bekommt Arbeit durch das Ministerium für Religion. 
Durch die Hilfe des Marschalls Jozef Pilsudski hat er eine Lehrerstelle im Kreis Pultuskim. 
 
Der Krieg erreichte ihn mit der Familie in Radziejow. Er vermied seine Verhaftung in Wyszkow am 
Bug. 
Er wurde auch in Radziejow von Deutschen gesucht, darum mußte er sich verstecken. 
Trotzdem unterrichtet er versteckt in der Grundschule. Die Nächte verbringt er in verschiedenen 
landwirtschaftlichen Gebäuden (Stall, Kuhstall, Scheune). 
Er arbeitet wie ein Bauer, Zimmermann, Buchbinder, und auch als Buchhalter in einem Lager für 
Baumaterialien. 
Die Befreiung von Radziejow am 20. Januar 1945 begrüßt er mit großer Freude und Enthusiasmus,  
gerade als die Schulen in seiner Stadt abgebaut werden. 
Er nimmt daran teil, Ordung im Gebäude der Grundschule zu schaffen, die am 22. Februar 1945 
wieder seine Tore öffnet. 
Engagement (Beteiligung) zur Eröffnung des Gymnasiums in Radziejow im September 1945, wo er 
Geschichtslehrer war. 
 

Berufsschule 
 
Im Jahre 1947 organisierte er auf Antrag des Kuratoriums des pommerschen Kreises Torun die in 
der Geschichte erste Berufsschule von Radziejow. In der Schule befinden sich Werkstätte, 
Orchester, Internat und Sportclub „Zryw“. Beim Bauen der Schule zeigten die Lehrer ein großes 
Engagement, indem sie nach dem Unterricht zusammen mit Jugendlichen in der Freizeit an 5 
verschiedenen Orten in der Stadt alte Schulgebäude auf die Bedürfnisse der Schule angepasst 
haben oder auf Fundamente neu errichtet haben. 
Als Direktor von der Berufsschule und Lehrer am Gymnasium studiert er im Institut für Pädagogik 



in Warschau, welches er 1951 beendet. 
 

Selbstverwaltung 
 

Im Jahre 1961 – 1965 hat er die Ehre, Radziejow als parteiloser als Abgeordneter im Parlament zu 
repräsentieren in III Kadenzen. 
Nach seiner Absage, in die Polnische Partei einzutreten, wird er aus der Kandidatenliste zur IV. 
Kadenz gestrichen. 
Über 20 Jahre beteiligt er sich an der Arbeit im Stadtrat, Kreisrat und Wojewodschaft Radziejow. 
Als  Abgeordneter zum Sejm (Parlament) bekam er aus dem Erziehungsministerium vollständige 
Dokumente für den Neubau der  Berufsschule. 
Am 01. September 1962  gingen 500 Schüler mit Orchesterbegleitung vorneweg von der alten in 
die neue Schule; mit  ganz neuen Geräten und Lehrmitteln zur Eröffnung des neuen Schuljahres. 
Später kamen noch neue Schulwerkstätten, Pavillon speziell zum Kochenlernen, und 
Produktionshalle neben der Schulwerkstatt hinzu. Sportplätze und Grünanlage bauten Jugendliche 
in ihrer Freizeit. 
Dank seiner Beharrlichkeit wurde neben der Schule ein Tiefbrunnen gebohrt, dessen Wasser für 
die Schule und auch für die Stadt genutzt wird. 
Dies war auch ein Grund zum Bau des Krankenhauses und anderer Gebäude. 
 

Sportplatz 
 
 Als Sitz der Bezirksbehörden wird die Stadt Radziejow immer schöner durch Jugendliche unserer 
Schule, die engagiert durch verschiedene Arbeiten in der Freizeit Ordnung halten. Unsere Schule 
erzieht auch durch Freizeitarbeiten. Über dieses Thema sprach ich auch im Dezember 1964 im 
Parlament. Resultat dieser Freizeitarbeit ist auch unser Sportplatz, auf welchem unser Sportclub 
„Star“ - bei welchem er Vorsitzender während mehrerer Kadenzen war – prächtige Erfolge erzielte, 
und Jugendliche der Berufsschule im Wettkampf mit anderen Schulen immer erste Plätze 
erreichen. 
 

Gesellschaft der Freunde von Kujaw 
 
Im Jahre 1962 gründete sich in der Berufsschule die Gesellschaft der Freunde von Kujaw, in der 
auch die Folkloregruppe „Kujawy“ ist. Es existiert auch ein Regionalzimmer – Museum Radziejow. 
 

Dankeschön 
 
Der Vorstand der Gesellschaft dankt herzlich für die bisherige Arbeit in Kujawen – Pommern, 
Gesellschaft für Kultur in Bromberg. 
Wir bedanken uns für die langjährige Tätigkeit am Verbreiten der Kultur, für aktiveTätigkeit und 
Opferbereitschaft an der Arbeit in kultureller Richtung. 
Wir sind überzeugt, dass Eure Erfahrung und das Engagement weiter für neue Initiativen in 
Richung Kultur dienen wird. 
Die besten Glückwünsche für Sie. 

Gedächtnis 
 
Denkmaltafel bei der Mechanischen Schule im Namen von Jozefa Pilsudskiego in Radziejow 
 
Denkmaltafel am Stadion im städtlichen Zentrum für Sport und Freizeit im Namen von Jozefa 
Gorczynskiego. 
Fotos: 
Straßen etc mit Namen von Jozefa Gorczynskiego 


