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Ze wspomnieñ o ksiêdzu Teodorze Korczu
pierwszym proboszczu w Gorzycach Wielkich
From reminiscences about Fr. Teodor Korcz, the first parish priest of Gorzyce Wielkie

W roku 1936 staraniem rozleg³ej parafii ostrowskiej i jej proboszcza ks. dziekana Leona P³otki przerobiono dotychczasowy gociniec w Gorzycach Wielkich
na koció³ sukursalny. Mia³ on s³u¿yæ za miejsce kultu a¿ do czasu zbudowania
kocio³a parafialnego, poniewa¿ w Gorzycach Wielkich mia³a powstaæ nowa
parafia. Nabyto te¿ oko³o 15 hektarów gruntu na beneficjum i dom z ogrodem na
mieszkanie dla duszpasterza. Do tego domu przyby³ 1 marca 1936 r. ks. Teodor
Korcz, mianowany wikariuszem ostrowskim z obowi¹zkiem rezydowania przy
kociele sukursalnym w Gorzycach Wielkich, a w dwa miesi¹ce póniej (z dniem
1 maja) administratorem nowo utworzonej parafii Gorzyce Wielkie w dekanacie
Ostrowskim.
Kim by³ ten nowy duszpasterz mieszkañców Gorzyc Wielkich, Lamek, Radziwi³³owa, Zalesia i Topoli Ma³ej, którzy od lat modlili siê i przyjmowali sakramenty wiête w ostrowskiej Farze?
* Ksi¹dz Marian Wolniewicz (1919-2005), autor tego tekstu, zas³u¿ony poznañski biblista, by³
wyk³adowc¹ m.in. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, t³umaczem i wspó³inicjatorem Biblii Poznañskiej. Tekst niniejszy siêga
dowiadczeñ z pocz¹tków jego drogi do kap³añstwa. Równoczenie z wiadomoci¹ o przyjêcie do
Seminarium Duchownego otrzyma³ zaproszenie na wakacje do Gorzyc Wielkich, gdzie ksi¹dz Teodor Korcz obj¹³ z dniem 1 maja 1936 r. nowo utworzon¹ parafiê z zadaniem zbudowania kocio³a.
Spêdza³ tu odt¹d wszystkie wakacje. By³ tu wiadkiem niezwyk³ej osobowoci duszpasterskiej ks.
Korcza. Ten zapis to tak¿e cenny przyczynek do badañ nad dziejami religijnoci wiejskiej w tym
czasie, równie¿ w wymiarze spo³ecznym, ludowym. Tekst powsta³ w roku 1992. O pobycie
w Gorzycach wspomina te¿ w swej Autobiografii, któr¹ opublikowa³ w Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz octogenario dedicata (Poznañ 2002, s. 253-332), (Red.)
Na koñcu tego artyku³u dodano w formie aneksu bibliografiê publikacji o ks. Teodorze Korczu.
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Ksi¹dz Teodor Korcz liczy³ sobie nieca³e 33 lata ¿ycia, w tym prawie cztery
lata kap³añstwa. Urodzi³ siê 8 listopada 1903 r. w Poznaniu i zosta³ ochrzczony
w kociele parafialnym w. Wojciecha. Jego rodzice pochodzili z okolic Ksi¹¿a
w Wielkopolsce, ojciec Józef z Gogolewa, a matka Franciszka Garbarek z Boguszyna. Po lubie przenieli siê do Poznania, gdzie za³o¿yli przedsiêbiorstwo
przewozowe i doczekali siê licznego potomstwa. Spokój i dobrobyt rodzinnego
¿ycia zburzy³a I wojna wiatowa. Jej ofiar¹ pad³ najpierw syn Jan, który zgin¹³
na froncie zachodnim, a potem ojciec, który nabawi³ siê ciê¿kiej choroby na froncie, i kilkoro dzieci zmar³ych przedwczenie. Teodor razem z rodzeñstwem musia³, pomimo pomocy przydzielonego przedsiêbiorstwu jeñca francuskiego, ciê¿ko pracowaæ przy koniach i prze³adunku ceg³y, cieraj¹c sobie nieraz d³onie do
krwi, bo nikt przecie¿ w owych czasach nie u¿ywa³ odzie¿y ochronnej. Cierpia³a
te¿ nauka czêsto przerywana i pobierana z doskoku. Ci¹g³y kontakt z rodzin¹
matki, gospodaruj¹cej na wsi w Boguszynie, u³atwia³ przetrwanie najtrudniejszych chwil, ale nie zapewnia³ spokojnego, „ludzkiego”, godnego – jak dzi
mówimy – ¿ycia. Tymczasem wojna powoli dobiega³a koñca. Nie ulega³o w¹tpliwoci, ¿e skoñczy siê klêsk¹ Niemiec. W Wielkopolsce o¿y³y nadzieje na odzyskanie wolnoci. Wiedziano jednak, ¿e Niemcy nie wynios¹ siê z Poznañskiego dobrowolnie. Dzia³aj¹ wiêc podziemne organizacje doros³ych i m³odzie¿y,
tak¿e uczniów szkolnych. Piêtnastoletni Teodor nie nale¿y formalnie do ¿adnej,
ale w grudniu 1918 r. bierze udzia³ w manifestacji polskiej m³odzie¿y, urz¹dzonej w Poznaniu na czeæ Ignacego Paderewskiego, a po wybuchu Powstania
Wielkopolskiego razem ze zrzeszonymi kolegami przemyca broñ z pruskiej
zbrojowni (arsena³u) przy Wielkich Garbarach do placówek powstañczych przy
biernej postawie wartowników, Polaków, wspó³dzia³aj¹cych z walcz¹cymi ju¿
rodakami.
Odzyskanie niepodleg³oci Ojczyzny nie poprawi³o materialnych warunków
rodziny. Ojciec nadal chorowa³ i umar³ w roku 1922. Umar³a te¿ na grulicê p³uc
najstarsza siostra Teodora, Katarzyna, która zarabia³a krawiectwem na utrzymanie rodziny. Kolejna siostra, Marynia, wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia w. Wincentego à Paulo. Z dwóch nastêpnych Jadwiga wysz³a za m¹¿.
Z wdow¹, utrzymuj¹c¹ siê teraz z wynajmowania pokoju, pozostaje najm³odsza, Stanis³awa, i Teodor, który uczy siê pilnie w domu, aby zdaæ egzamin do
pi¹tej klasy gimnazjalnej, a nastêpnie uczêszcza do Gimnazjum im. w. Jana
Kantego w Poznaniu. Równoczenie udziela siê w stowarzyszeniach kocielnych.
Jak za ch³opiêcych lat s³u¿y³ do mszy wiêtej w kolegiacie farnej, tak teraz dzia³a bardzo czynnie i owocnie w stowarzyszeniu m³odzie¿y pod wezwaniem w.
Stanis³awa Kostki, zdradzaj¹c zdolnoci organizacyjne i przywódcze. Tu spotyka siê z póniejszym ksiêdzem, Leonardem Tybiszewskim, proboszczem w Starym Gostyniu, zamordowanym w Dachau 18 czerwca 1942 r. oraz z W³adys³awem Tschuschkem, którego uwa¿a³ przez ca³e ¿ycie za najpobo¿niejszego
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i najbardziej godnego kap³añstwa z wszystkich ówczesnych kolegów, a który zosta³ pobo¿nym do mierci i ojcem kap³ana Micha³a, kanonika gremialnego bazyliki metropolitalnej i wyk³adowcy Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
w Poznaniu. Tu równie¿ koleguje siê z Janem Pra³atem, póniejszym mistrzem
krawieckim, który s³yn¹³ ze znakomicie skrojonych i uszytych sutann i strojów
duchownych.
Ksiê¿a pracuj¹cy przy Farze przygl¹dali siê uwa¿nie posuniêtemu w latach
gimnazjalicie, ale rokuj¹cemu jak najlepsze nadzieje, choæ ¿yj¹cemu w trudnych
warunkach materialnych. Wiedzieli, ¿e Teodor chce byæ ksiêdzem. Tote¿ gdy
szambelan Edward Potworowski z Goli poszukiwa³ domowego nauczyciela dla
swoich starszych synów, ks. pra³at Józef Pr¹dzyñski, znany w Poznañskiem dzia³acz religijny i narodowy, poleci³ mu pana Teodora Korcza. Polecony spodoba³
siê szambelanowi i w roku 1925 znalaz³ siê w Goli. Okaza³ siê tu uzdolnionym
wychowawc¹. Razem z m³odymi dziedzicami jedzi³ codziennie do prywatnego
gimnazjum w Gostyniu, w którym sam uczêszcza³ do klasy siódmej i ósmej,
a potem towarzyszy³ im w domowym ¿yciu, nabywaj¹c przyjêtych w ziemiañskich
rodowiskach form towarzyskich. Przyswoi³ je sobie szybko, ale co wa¿niejsze,
pozyska³ nie tylko uznanie, lecz tak¿e szczer¹ przyjañ odwzajemnian¹ do zgonu.
W dwa lata póniej, w czerwcu 1927 r., Teodor Korcz otrzyma³ wiadectwo dojrza³oci w gimnazjum gostyñskim i zg³osi³ siê do seminarium duchownego.
Ksiê¿a wystawiaj¹cy mu wiadectwo moralnoci, a mianowicie dyrektor
gimnazjum ks. Franciszek Olejniczak (z dnia 7 VII 1927) i ks. kanonik Stefan
Zwolski, wiceoficja³ S¹du Metropolitarnego i kanonik gremialny Kapitu³y Kolegiackiej w Poznaniu (z dnia 12 VI 1927), podkrelali dodatni wp³yw kandydata
na otoczenie, pracowitoæ, zapa³ oraz przywi¹zanie do Kocio³a i do s³u¿by Bo¿ej. Wyra¿ali przekonanie, ¿e bêdzie kandydat dzielnym kap³anem, zw³aszcza
w pracy spo³eczno-kocielnej.
Teodor Korcz zosta³ przyjêty. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczê³y siê
w roku akademickim 1927/1928 nie w padzierniku „na wiêtego Micha³a” i nie
w Poznaniu, jak to prawie od stu lat bywa³o, lecz w Gnienie i z czteromiesiêcznym opónieniem, 1 lutego 1928 r., spowodowanym rozbudow¹ i odnowieniem
gmachu gnienieñskiego seminarium. Ówczesny bowiem ordynariusz gnienieñski i poznañski, prymas Polski, ks. kardyna³ August Hlond, zreorganizowa³ studia duchowne, przed³u¿aj¹c je do piêciu lat, oddzielaj¹c kursy filozoficzne od
teologicznych i przenosz¹c je do Gniezna. Przyj¹³ te¿ tego roku wszystkich stu
zg³aszaj¹cych siê kandydatów, dumnych z tego, ¿e pierwsi uzyskali maturê po
odbyciu ca³ej nauki gimnazjalnej w wolnej Ojczynie.
Nic nie zak³óci³o studiów tego niezwyk³ego w dziejach obu archidiecezji
wielkopolskich rocznika, który dzieñ po dniu i rok po roku zbli¿a³ siê do wiêceñ. Podczas wakacji spêdzanych czêciowo w Goli, a czêciowo w Poznaniu
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(w roku 1928 tak¿e w Rabce) kleryk Korcz prowadzi³ wzorowo i gorliwie zajmowa³ siê m³odzie¿¹. W Starym Gostyniu, jak owiadczy³ proboszcz tej parafii,
ks. dr Ludwik Sobkowski (dnia 11 XII 1931), o¿ywi³ Towarzystwo M³odzie¿y
pod wezwaniem w. Stanis³awa Kostki, za³o¿one 1 stycznia 1912 r., a podupad³e
wskutek wojny.
wiêcenia kap³añskie diakon Korcz otrzyma³ z r¹k ks. kardyna³a Augusta
Hlonda, prymasa Polski, w katedrze poznañskiej dnia 12 czerwca 1932 r. Archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej przyby³o w tym dniu 69 nowych kap³anów.
Mszê wiêt¹ prymicyjn¹ neoprezbiter odprawi³ w poznañskiej Farze przy
udziale wietnej Kapitu³y Kolegiackiej i licznej rzeszy wiernych.
Po krótkich wakacjach ks. Teodor Korcz rozpocz¹³ dzia³alnoæ kap³añsk¹, obejmuj¹c z dniem 1 lipca 1932 r. wikariat w Miêdzychodzie. Wyró¿ni³ siê tutaj duszpastersk¹ gorliwoci¹, zdolnociami organizacyjnymi i zapa³em. Pracowa³ przesz³o
dwa i pó³ roku bardzo gorliwie i wiód³ wzorowe ¿ycie kap³añskie. Okaza³ siê kap³anem pierwszej klasy, umiej¹cym porwaæ ca³¹ parafiê gor¹coci¹ serca dla
spraw Bo¿ych. Pracy mia³ wiele, bo proboszcz chorowa³. Gdy po dwu latach umar³,
wikary kontynuowa³ z powodzeniem rozbudowê kocio³a i umiejêtnie gospodarowa³ funduszami. Ksiêdza dziekana Romana Panewicza niepokoi³o zbyt pewne
i zbyt samodzielne zajêcie siê rozbudow¹ kocio³a, ale z ulg¹ stwierdzi³, ¿e Bogu
dziêki – ma³y tylko stosunkowo d³ug dla parafii st¹d pozosta³.
Z dniem 1 lutego 1935 r. ksi¹dz Korcz zosta³ przeniesiony na wikariat przy
kociele parafialnym Najwiêtszego Serca Jezusa i w. Floriana w Poznaniu.
Tak¿e i tutaj by³ zawsze chêtny do pracy, wyró¿nia³ siê inicjatyw¹ i rzutkoci¹, ³atw¹ wymow¹, szerzy³ kult eucharystyczny wród panien, umi³owa³ szczególnie m³odzie¿ i zdoby³ sobie jej serca; opiekowa³ siê te¿ Bractwem Wstrzemiêliwoci, pilnie zasiada³ do konfesjona³u i mia³ liczny zastêp penitentów,
a zorganizowanie wspania³ej manifestacji parafialnej w wiêto Chrystusa Króla
w roku 1935 by³o w wielkiej czêci jego zas³ug¹. (Relacja ks. proboszcza Czes³awa Micha³owicza).
Stawa³ wiêc do pracy w Gorzycach Wielkich kap³an w sile wieku i znaj¹cy
wiele dziedzin duszpasterskiej dzia³alnoci.
Parafiê gorzyck¹ mo¿na by³o wówczas porównaæ do materia³ów zwiezionych na plac budowy. By³y wsie wydzielone z parafii ostrowskiej i tymczasowy koció³ przerobiony z dawnego gociñca, kupionego od p. Marcina Janiaka. By³o 15 hektarów ziemi z maj¹tku Radziwi³³ów, przeznaczonych na
beneficjum, i dom z ogrodem z tego samego maj¹tku nabyty i by³ ksi¹dz. Jednak wspólnotê parafialn¹ trzeba by³o dopiero zbudowaæ. Mieszkañcy Topoli
Ma³ej nie chcieli uczêszczaæ do kocio³a w Gorzycach Wielkich, uwa¿aj¹c, ¿e
ten koció³ powinien staæ w Topoli i chodzili, jak dotychczas, do Ostrowa. Co
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wiêcej, odwodzili od gorzyckiego kocio³a tych, którzy tam chcieli uczêszczaæ,
a nawet uniemo¿liwiali im to w ró¿ny sposób. D³ugo wspominano takie wydarzenie, które tu przywo³am.
Jeden z mieszkañców Topoli ciê¿ko zachorowa³ i wzywa³ ksiêdza. Mia³ tylko jednego konia i nie mia³ powózki, wiêc jego ¿ona uda³a siê do s¹siada posiadaj¹cego konie i bryczkê, aby pojecha³ po ksiêdza do Gorzyc. Ten zgodzi³ siê
pojechaæ, ale do Ostrowa. Wiadomo ju¿ jednak by³o, ¿e ksiê¿a ostrowscy odsy³ali petentów z parafii gorzyckiej do jej proboszcza. Kiedy równie¿ nastêpni gospodarze odmówili, a chory wo³a³ o ksiêdza, zrozpaczona kobieta ochêdo¿y³a
z grubsza wóz, którym niedawno wozi³a obornik na pole, zaprzêg³a swojego kasztana i z p³aczem popêdzi³a go do Gorzyc. Tu opowiedzia³a proboszczowi, co siê
zdarzy³o, i prosi³a o pomoc. Proboszcz nie mia³ jeszcze konia ani powózki, ale
dotkniêty do ¿ywego postêpowaniem topolan, nie waha³ siê ani chwili. Zawo³a³
kocielnego, ubra³ siê w liturgiczne szaty, zabra³ Wiatyk i wsiad³ na wóz, ka¿¹c
kobiecie wieæ siê do chorego. Ca³e Gorzyce i Topola patrzy³y ze zgroz¹ na wóz
od gnoju wioz¹cy przy dwiêku dzwonka ksiêdza z Panem Jezusem. Ci, którzy
odmówili probie kobiety, nie wiedzieli, gdzie oczy podziaæ. W najbli¿sz¹ niedzielê proboszcz potêpi³ z ambony zacietrzewienie, ale oszczêdzi³ ludzi. To pomog³o.
Opór zacz¹³ s³abn¹æ. Najpierw dziewczêta, które od samego pocz¹tku z czystej
ciekawoci wymyka³y siê do Gorzyc polami i po powrocie opowiada³y po kryjomu, jak tam jest w kociele, zaczê³y to czyniæ teraz mielej i jawnie. W ich lady
sz³y kobiety i co odwa¿niejsi mê¿czyni, ale ju¿ nie chy³kiem, a otwarcie. W koñcu wie ust¹pi³a, a jej mieszkañcy stali siê gorliwymi parafianami.
Przekona³a ich zarówno groba gorzyckiego duszpasterza, jak i rozmach,
z jakim zabra³ siê do pracy. Ten kap³an urodzony, wychowany i pracuj¹cy dotychczas w miecie, okazywa³ pe³ne zrozumienie dla wsi i jej spraw. U³atwia³o
je zapewne wiejskie pochodzenie rodziców i zwi¹zki (doæ lune) z rodzin¹ ¿yj¹c¹ na wsi, ale osi¹gn¹³ je przede wszystkim przez wszechstronne w³¹czenie siê
w rodowisko – Skoro powierzono mi wiejsk¹ parafiê i Pan Bóg pos³a³ mnie na
ni¹, to tu jest moje miejsce – rozumowa³ – i zadanie mojego ¿ycia, a ks. Korcz
¿y³ pe³ni¹ ¿ycia, nie wegetowa³. Zdrowy fizycznie i psychicznie, dba³y równie¿
o zdrowie nadprzyrodzone zarówno w³asne, jak i powierzonych mu wiernych, nie
traci³ czasu na wyczekiwanie i wahanie. Dzia³a³ na wielu polach równoczenie.
Ju¿ w pierwszym miesi¹cu pozyska³ m³odzie¿, która pod jego kierunkiem
zbudowa³a salkê parafialn¹ i budynek gospodarczy (stodo³ê). W tym¿e czasie
ojcowie postawili 500 metrów parkanu woko³o kocio³a i probostwa. Kolejarze,
dobrze wówczas sytuowani materialnie, sprawili liturgiczne sprzêty, wieczniki
na o³tarz i baldachim. Parafianie pracuj¹cy w ostrowskim browarze kupili figury
potrzebne w liturgii wielkanocnej (Chrystus spoczywaj¹cy w grobie, zmartwychwsta³y i na krzy¿u).
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W krótkim czasie powsta³y te¿ bractwa i stowarzyszenia religijne. ¯ywy ró¿aniec ojców, matek, panien i m³odzieñców w poszczególnych wioskach. Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej mia³o oddzia³y w Gorzycach
Wielkich, w Topoli Ma³ej i w Lamkach. Dzieci wstêpowa³y do Krucjaty Eucharystycznej, ch³opcy znaleli siê w kole ministrantów. Powsta³a Stra¿ Honorowa
Najwiêtszego Serca Jezusa i Chór Kocielny. Proboszcz obdarzony dwiêcznym
i silnym g³osem wspiera³ go i cieszy³ siê z sukcesów, jakie chór osi¹ga³. W dniu
21 czerwca 1936 r. wiêtowano ju¿ bardzo uroczycie pierwszy odpust parafialny i dokonano publicznego aktu intronizacji Najwiêtszego Serca Jezusa w ca³ej
parafii. Du¿a figura Serca Jezusa stoj¹ca w o³tarzu przypomina³a o tym akcie bez
przerwy.
Proboszcz ¿ywi³ gor¹c¹ czeæ do Serca Jezusowego i szerzy³ j¹ gorliwie zarówno w Miêdzychodzie, jak i w Poznaniu, gdzie pracowa³ w parafii Najwiêtszego Serca Jezusa i w. Floriana. Z Miêdzychodu przywióz³ bardzo dobr¹
kopiê obrazu NSJ pêdzla Feuersteina, wykonan¹ przez miejscowego malarza. Ta
kopia, oprawiona w ozdobn¹ ramê, wisia³a na widocznym miejscu w gabinecie
proboszcza, który s³u¿y³ równoczenie za biuro parafialne, i wiadczy³a o oddaniu siê duszpasterza Sercu Bo¿emu. Intronizacja Najwiêtszego Serca Jezusa
w rodzinach i nabo¿eñstwo pierwszych pi¹tków miesi¹ca po³¹czone ze spowiedzi¹ i Komuni¹ wiêt¹ oraz bractwo Stra¿y Honorowej NSJ stanowi³y g³ówne
sposoby szerzenia siê Kultu Najwiêtszego Serca. Sposoby tego kultu gorzycki
proboszcz czerpa³ ze znanego dzie³a jezuity Artura Vermeerscha O nabo¿eñstwie
do NSJ w praktyce i teorii. Skrupulatnie zapisywa³ iloæ Komunii rozdanych
w pierwsze pi¹tki miesi¹ca i w ka¿dym poszczególnym miesi¹cu i roku, ciesz¹c
siê jej wzrostem, a trapi¹c siê, gdy ulega³a zmniejszeniu.
Oddaj¹c ludzi Sercu Jezusa przez intronizacjê i sakramenty pokuty, i Eucharystie, pamiêta³ ks. Korcz o czci nale¿nej Matce Bo¿ej, do której ¿ywi³ szczere
nabo¿eñstwo od lat ch³opiêcych – byæ mo¿e pod wp³ywem matki, która pragnê³a
powiêciæ siê Bogu w klasztorze, jak jedna z jej kuzynek, el¿bietanka, s. Alexiana Kowalczyk, ale pos³uszna ojcu, wysz³a za m¹¿. Teodor w m³odoci chodzi³
z pielgrzymkami do Tulec lub Górki Duchownej. Teraz prowadzi³ pielgrzymki
z Gorzyc do Jankowa Zalenego na odpust w wiêto Narodzenia NMP. Zabiega³,
aby ró¿aniec stawa³ siê modlitw¹ parafian nie tylko w padzierniku, a Litania
loretañska i pieni maryjne rozbrzmiewa³y w kociele i w domach w wiêta
Matki Bo¿ej i w maju, i w padzierniku, jak te¿ w inne miesi¹ce roku, zw³aszcza
w soboty.
Ksi¹dz Korcz dba³ usilnie o piêkno i zewnêtrzn¹ okaza³oæ nabo¿eñstw
i samego kocio³a pozbawionego przecie¿ wszelkich ozdób. Przede wszystkim
pilnowa³ czystoci. Ministrantów w brudnej odzie¿y lub kom¿y albo z brudnymi
rêkami lub paznokciami nie dopuszcza³ do o³tarza.
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Utrzymanie czystoci w kociele nie nastrêcza³o co prawda nadzwyczajnych
trudnoci, poniewa¿ prostok¹tne i g³adkie p³aszczyzny pod³ogi, sufitu i cian nie
tworzy³y za³amañ ani zakamarków, w których brud, kurz i pajêczyna gromadz¹
siê naj³atwiej. Jednak przecie¿ drewniana pod³oga i sprzêty brudz¹ siê przez u¿ywanie, podobnie jak lampka oliwna, lichtarze i kadzielnica z ³ódk¹. Na gipsowych za figurach zbiera siê kurz, a kwiaty wiêdn¹. Proboszcz pilnowa³ wytrwale zarówno dok³adnego mycia pod³ogi, jak i wytarcia kurzu i wyczyszczenia
metalowych naczyñ, nie mówi¹c o obrusach i wazonach z kwiatami. Kobiety
wiêc starannie zmywa³y pod³ogê i sprz¹ta³y koció³, a kocielny z ministrantami
czycili naczynia liturgiczne. Do moich obowi¹zków wakacyjnych nale¿a³o
czyszczenie monstrancji.
Na pocz¹tku proboszcz sam ubiera³ o³tarz kwiatami, a czyni³ to umiejêtnie
z widoczn¹ przyjemnoci¹, wspominaj¹c pewnego brata jezuickiego, który za
jego lat ch³opiêcych ubiera³ o³tarz w poznañskiej Farze i od którego naby³ tej
umiejêtnoci. Przekaza³ j¹ te¿ wkrótce gorzyckim dziewczêtom, a te okaza³y siê
nie tylko nad wyraz pojêtnymi uczennicami, ale dekoracyjn¹ pomys³owoci¹
i wykorzystaniem najprostszych rolin szybko przecignê³y nauczyciela.
Uroczystoci podkrela³o te¿ wiat³o. W kociele pali³o siê wiele wiec
najlepszego gatunku, stanowi³y zreszt¹ jedyne owietlenie, bo elektrycznoci
wie wtedy nie mia³a. Kadzid³o, równie¿ najwy¿szej jakoci, uwietnia³o s³u¿bê
Bo¿¹. I wreszcie szaty liturgiczne, ornaty, kapy, stu³y, nawet dalmatyki, obrusy
i kom¿e, lni¹ca czystoci¹ bielizna kielichowa – wszystko z najlepszych tkanin
i artystycznie wykonane – najczêciej przez rodzon¹ siostrê p. Jadwigê Kwiatkowsk¹, prowadz¹c¹ w Poznaniu pracowniê haftów kocielnych.
Kiedy zwracano uwagê, ¿e w wiejskiej parafii wystarczy³yby skromniejsze
szaty kocielne, proboszcz odpowiada³, ¿e to przecie¿ nie chodzi o wie, ale
o s³u¿bê Bo¿¹, a Bóg jest taki sam w miecie i na wsi i zas³uguje na najwy¿sz¹
czeæ na ka¿dym miejscu. Powo³ywa³ siê przy tym na w. Jana Vianneya, patrona proboszczów, który tak samo postêpowa³. ¯yciorys wiêtego proboszcza z Ars
pióra ks. Trochu nie sta³ na pó³ce bibliotecznej, ale le¿a³ na biurku, w zasiêgu
rêki, a proboszcz gorzycki, który niewiele czasu móg³ powiêciæ lekturze, nie tyle
czyta³ go, ile ci¹gle studiowa³. I nie waha³ siê iæ w lady wiêtego.
Mia³em mo¿noæ przebywaæ w Gorzycach i uczestniczyæ w nabo¿eñstwach
wielkowi¹tecznych, jak Bo¿e Narodzenie i Wielkanoc, lecz tak¿e w zwyk³e
niedziele roku kocielnego, zw³aszcza w lecie. I za ka¿dym razem uderza³a
mnie niezwyk³a dba³oæ ks. proboszcza o godn¹ oprawê nabo¿eñstw. Urzekaj¹cy ³ad i porz¹dek panuj¹cy w nabo¿eñstwach, nawet takich jak procesje
z natury rzeczy sprzyjaj¹ce zamieszaniu, budzi³y wra¿enia estetyczne, dzia³a³y
koj¹co i u³atwia³y modlitewne skupienie. Procesje z Najwiêtszym Sakramentem przygotowywa³ ks. Korcz i prowadzi³ jak najokazalej. Zapytany kiedy,
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dlaczego tak postêpuje, odpowiedzia³: Przecie¿ to s¹ pochody Chrystusa Króla. By³a¿ to kontynuacja owej manifestacji na poznañskich Je¿ycach w wiêto
Chrystusa Króla 1935 r., której zorganizowanie przypisywa³ ksiêdzu Korczowi
jego ówczesny proboszcz? Osobicie do dzi pamiêtam rezurekcyjn¹ procesjê
z 1937 r., w której uczestniczy³em po raz pierwszy. Procesja porywa³a oczy
bogactwem barw. W szarych mg³ach poranku posuwa³ siê d³ugi i wzorzysty
w¹¿ sztandarów i feretronów niesionych przez kobiety i dziewczêta w ludowych barwnych strojach, i mê¿czyzn w miejscowych bardzo twarzowych czarnych koszulach ze stójk¹ i wysokich butach. Odbija³y od nich mundurki druhen i druhów z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej,
bia³e kom¿e i o barwach liturgicznych peleryny ministrantów. Po bokach cz³onkowie bractw mê¿czyni i kobiety ze wiecami. Nigdzie zamieszania ani t³oku! Wierni szli za baldachimem zwart¹ gromad¹ w skupieniu, bez popychania
siê, statecznie, piewaj¹c zgodnym chórem. Ci, którzy chcieli przypatrzeæ siê
procesji, stali woko³o kocio³a, tworz¹c rodkiem szerokie wolne przejcie, którym procesja kroczy³a powoli i dostojnie naprzód.
Procesje rezurekcyjne okr¹¿a³y koció³, a w wiêto Bo¿ego Cia³a wychodzi³y na wie. Jedne i drugie gromadzi³y parafian gorzyckich. Natomiast w wielkiej
procesji odpustowej id¹cej przez wie z okazji wiêta Serca Jezusowego brali
udzia³ tak¿e pielgrzymi z chor¹gwiami z okolicznych kocio³ów, nieraz w du¿ych
kompaniach.
W ostatniej procesji przedwojennej uczestniczy³a kompania Wojska Polskiego z orkiestr¹, a modlono siê gor¹co o pokój. Po procesji wie serdecznie goci³a
¿o³nierzy, a ksi¹dz proboszcz oficerów razem z ksiê¿mi na plebanii.
Wielka procesja potrzebuje s³oñca, a przynajmniej pogody. Którego przedwojennego roku pogoda nie dopisa³a. Czerwcowe poranki wstawa³y przy niebie
pokrytym chmurami, a podczas triduum poprzedzaj¹cego odpustow¹ niedzielê
deszcz pada³ bez przerwy. Wszyscy zw¹tpili, aby w odpust mog³oby byæ inaczej.
Modlili siê o pogodê, ale nie wierzyli, ¿e ona nastanie. Wszyscy oprócz proboszcza. Ten ani przez chwilê nie mia³ w¹tpliwoci. Ponagla³ ludzi do przygotowania
transparentów i bram triumfalnych, girland i strojów, chocia¿ t³umaczyli mu, ¿e
to nie ma sensu, i wskazywali na padaj¹cy deszcz. Zapewnia³ z umiechem,
¿e pogoda bêdzie, i ponagla³. Nadszed³ pi¹tek – pada³o, przysz³a sobota – pada³o. Pada³o tak¿e w nocy z soboty na niedzielê. W niedzielny poranek chmury zakrywa³y niebo, deszcz wisia³ w powietrzu. Mokre drzewa i krzewy opite wilgoci¹ roni³y krople deszczu z ga³êzi i lici jak ³zy. Pod koniec pierwszej mszy
pokrywa chmur pêk³a i spoza niej wyjrza³o czyste niebo, a podczas sumy ukaza³o siê s³oñce. Ludzie spogl¹dali na nie zdumieni, a ks. Korcz dziêkowa³ Panu
Bogu z ca³ego serca. Popo³udniowa procesja sz³a w s³oñcu i w ca³ej ozdobie,
przygotowanej wed³ug ponagleñ proboszcza.
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Nowo powsta³a parafia nie mia³a tradycji siêgaj¹cych w odleg³¹ przesz³oæ.
Stosunkowo lune zwi¹zanie z kocio³em ostrowskim, spowodowane oddaleniem
od niego, nie wytworzy³o innych tradycji jak udzia³ w pasterce czy rezurekcji
i odpucie. Pierwszy proboszcz gorzycki mia³ mo¿noæ tworzenia tradycji
i utrwalania jej. Wprowadzi³ wiêc ju¿ w pierwszym roku w³asny sposób obchodzenia sylwestra. Wieczorem tego dnia przyjmowa³ na probostwie goci, a wród
nich dziedziców, jak wówczas mówiono, i nauczycieli pracuj¹cych na terenie
parafii oraz leniczego i so³tysów. O godzinie jedenastej zaprowadzi³ ca³e towarzystwo do kocio³a na zakoñczenie starego roku. Ta tak zwana godzina wiêta
³¹czy³a siê z adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu i b³ogos³awieñstwem. Gdy
w miastach kocielnym dzwonom towarzyszy³y wiwaty i sztuczne ognie rozwietla³y ciemnoci, w Gorzycach proboszcz na dwiêk dzwonu b³ogos³awi³
Najwiêtszym Sakramentem zgromadzonym w kociele parafianom – zarówno
gospodarzom, jak i dziedzicom oraz robotnikom – na nowy rok. Po schowaniu
Najwiêtszego Sakramentu wszyscy udawali siê pod krzy¿ stoj¹cy na skrzy¿owaniu dzisiejszych ulic Ostrowskiej ze Szkoln¹ i Piaskowskiej z Kocieln¹. Tutaj chór kocielny pod batut¹ pana Skoraczewskiego wykonywa³ wi¹zankê pieni patriotycznych, a ksi¹dz proboszcz sk³ada³ swoim parafianom noworoczne
¿yczenia, po czym rozchodzono siê spokojnie do domów.
W roku 1936 poprzedzi³o tê uroczystoæ nieoczekiwane wydarzenie. Nadszed³ ju¿ wieczór i na probostwie dobiega³y koñca przygotowania do sylwestrowego
przyjêcia. Wtem przybieg³ kto ze wsi wo³aj¹c, ¿e w gociñcu ch³opy siê pobi³y
i bior¹ siê za ³by. Proboszcz porwa³ grub¹ laskê, wcisn¹³ na g³owê barankow¹
czapkê i – tak jak sta³ – w sutannie i krótkim serdaku, pogna³ do gociñca. Kobiety na plebanii ¿egna³y siê przera¿one, lêkaj¹c siê najgorszego. Wszyscy pamiêtali ci¹gle padziernikow¹ tragediê. Zgin¹³ wtedy m³ody ch³opak, który narazi³ siê na zabawie rówienikom z innej wsi. Podobno posz³o o dziewczynê.
Z niedzielnej zabawy wyszed³ ca³o, ale nazajutrz ³obuzy zaczai³y siê na niego
w kociele na ró¿añcu. Zorientowawszy siê w niebezpieczeñstwie, Ludwik wyszed³ z kocio³a przed koñcem nabo¿eñstwa i rzuci³ siê do ucieczki. Zauwa¿ono
go jednak i ruszono w pocig. Na nieszczêcie uciekaj¹cy potkn¹³ siê w ciemnoci i upad³ na pryzmê t³ucznia le¿¹c¹ przy drodze. Zanim powsta³, cigaj¹cy dopadli go i zak³uli no¿ami. Gdy zawezwany proboszcz przybieg³, ch³opak ju¿ nie
¿y³. Zbrodnia wstrz¹snê³a zarówno ludmi, jak i duszpasterzem, który nie potrafi³ jej przeboleæ. Odt¹d ka¿da wieæ, a nawet plotka o nieporozumieniach czy
burdach podrywa³a ludzi i wytr¹ca³a z równowagi. W parafii i okolicy by³o kilku
awanturników, karanych ju¿ wiêzieniem, których wszyscy siê bali.
Wród nich by³ pewien ojciec z synami rozbijaj¹cy zabawy. Sylwestrowe
zajcie okaza³o siê na szczêcie niegrone. Zanim pan organista dogoni³ proboszcza, ten przegna³ podpite towarzystwo z gociñca piorunuj¹c¹ oracj¹, popart¹
kilkoma uderzeniami lask¹, które stó³ oddzielaj¹cy rozbrykane owce od swego
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pasterza, jak i laska, wytrzyma³y bez szkody, bo by³y solidnie zrobione, a podczas godziny wiêtej przepraszano Pana Jezusa za grzechy pijañstwa.
Tradycj¹ sta³ siê równie¿ wieczorny pacierz proboszcza w kociele. Koció³
w Gorzycach by³ przez ca³y dzieñ otwarty i przechodnie mogli wst¹piæ do niego
o ka¿dej porze dnia, by – jak to siê mówi³o – pok³oniæ siê Panu Jezusowi, czyli
spêdziæ chwilê na adoracji Najwiêtszego Sakramentu lub innej modlitwie. Przychodzi³y dzieci i doroli, g³ównie kobiety. Kradzie¿y nie obawiano siê, bo có¿
w tym ubogim koció³ku mog³o kusiæ z³odzieja? Tych kilka groszy w skarbonkach? Ubogie wota? Proboszcz zagl¹da³ na krótk¹ adoracjê po obiedzie albo wychodz¹c z plebanii lub wracaj¹c do niej. Wieczorem za mia³ zwyczaj odmawiaæ
przed Tabernakulum pacierz. Towarzyszy³a mu w tym niemal codziennie jego
matka. Ludzie wracaj¹cy z pola, zw³aszcza wiosn¹, w lecie i jesieni, wstêpowali
te¿ po drodze do kocio³a i spostrzeg³szy klêcz¹cego tam proboszcza, modlili siê
tak¿e. Gdy zaczê³o siê ich zbieraæ nieco wiêcej, proboszcz zamieni³ swój w³asny
pacierz na wspóln¹ modlitwê, modl¹c siê po prostu g³ono. Robi³ rachunek sumienia, wzbudza³ ¿al za grzechy, postanawia³ poprawê – w sposób jak najbardziej osobisty, nie ujêty w jakie sztywne formu³y. Potem odmawia³ Modlitwê
Pañsk¹, Pozdrowienie anielskie, Sk³ad apostolski i modlitwê do Anio³a Stró¿a
oraz dziêkowa³ Bogu, znowu bez ustalonych formu³, za miniony dzieñ, przedk³ada³ Panu Jezusowi jakie szczególne proby i mówi³ po prostu dobranoc Panu
Jezusowi utajonemu w Najwiêtszym Sakramencie. Czêsto pieñ Wszystkie nasze dzienne sprawy lub inna koñczy³a ten pacierz. Bywa³o jednak i tak, ¿e wszyscy rozchodzili siê w milczeniu, jakby w klasztorze po wieczornych modlitwach,
a proboszcz zamyka³ koció³. Ludzie przywykli szybko do tego pacierza, a nawet polubili go i nie okazywali zdziwienia, gdy pod nieobecnoæ ksiêdza prowadzi³a go jego matka. Gdy jej za zabrak³o – która z obecnych kobiet. Taki
rodzinny i domowy wydawa³ siê ten pacierz. Zim¹ i w niepogodê uczestnicy tego
mówienia „dobranoc Panu Jezusowi” przenosili je do swoich domów, skupiaj¹c
przy nim rodziny. Wieczorny wspólny pacierz wchodzi³ w ten sposób niepostrze¿enie w ¿ycie rodziny jako co naturalnego i zrozumia³ego.
Do budowy kocio³a przyst¹pi³ ksi¹dz Korcz ju¿ w marcu 1937 r. Pan in¿ynier Franciszek Morawski, architekt z Poznania, opracowa³ projekt i kosztorys.
Budowê zaczêto od zwiezienia kamieni na fundamenty. Ksi¹dz proboszcz da³
pocz¹tek. Zwióz³ kamionkê ze swego pola, pot³uk³ kamienie, a nadwy¿kê sprzeda³, by za uzyskane pieni¹dze zakupiæ cement i wapno. Parafianie poszli w jego
lady. Ka¿da rodzina zobowi¹za³a siê dostarczyæ ustalon¹ iloæ kamienia i pot³uc
go zgodnie z budowlan¹ norm¹. Koció³ bowiem wznoszono sposobem gospodarczym, w³asnymi si³ami i bezinteresownie. Wynagrodzenie otrzymywali tylko
murarze. W ci¹gu pierwszego roku za³o¿ono fundamenty. W roku nastêpnym
mury wyci¹gniêto do wysokoci piêciu metrów, a tu¿ przed wojn¹ koció³ w stanie surowym zosta³ pokryty w ca³oci dachówk¹. Pracowa³o 20 murarzy, 20 cie-
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li, 15 fachowych pracowników pod dozorem budowniczego, p. Stachurskiego
i kierownictwem mistrza murarskiego, p. Fo³czyñskiego, z Ostrowa, ojca póniejszego kanonika i proboszcza w Rawiczu. Koszty budowy wed³ug kosztorysu
wynios³yby 260 tysiêcy przedwojennych z³otych. Parafia wyda³a 110 tysiêcy.
Resztê wnios³a praca parafian (jest w górzyckiej wi¹tyni 1 milion cegie³,
30 tysiêcy dachówek, 500 m szeciennych drewna budowlanego, 600 m szeciennych kamienia polnego, 5 wagonów wapna, 3 wagony cementu). Te 110 tysiêcy
trzeba by³o zebraæ lub znaleæ. Opodatkowanie siê parafian, a tak¿e dobrowolne
ofiary sk³adane przez nich oraz osoby spoza parafii czysto o charakterze wotywnym i dziêkczynnym, nie wystarczy³y. Proboszcz pos³u¿y³ siê wiêc metod¹ czêsto wówczas stosowan¹. Organizowa³ sta³e imprezy: w lipcu wenty dla dzieci
w Lamkach, do¿ynki w Gorzycach, we wrzeniu za kiermasz w Topoli Ma³ej.
Dziêki niezmo¿onej energii duszpasterza i coraz pe³niejszemu w³¹czeniu siê parafian imprezy te nabiera³y rozmachu, gromadz¹c z roku na rok coraz wiêcej
uczestników i wielu goci, którzy wiadomi celu wspierali dzie³o budowy swoim
groszem.
Moje pierwsze spotkanie z Gorzycami odby³o siê w³anie podczas wenty
w Lamkach, w ogrodzie pana Maliñskiego, dok¹d po przybyciu na plebaniê
w Gorzycach skierowa³a mnie matka proboszcza. Zabawa trwa³a w najlepsze,
muzykanci grali, tañcz¹ce pary zmienia³y siê bez przerwy. Powodzeniem cieszy³
siê bufet bezalkoholowy. Co pewien czas og³aszano konkursy: wycigi w workach, wspinanie siê na wysoki s³up, strzelanie do tarczy, rzucanie pi³k¹. Dzieci
wystêpowa³y w barwnych korowodach, sprzedawano losy, kotyliony, piewano.
Proboszcz by³ wszêdzie. Nie mia³ czasu na d³u¿sze powitanie. Tak by³o jednak
tylko na pocz¹tku, bo z czasem pozyska³ do wspó³pracy innych i zachowuj¹c
ogólny nadzór, pozwala³ wspó³pracownikom na du¿¹ inwencjê i swobodê dzia³ania. Zdarza³o siê, ¿e zleciwszy przygotowania do do¿ynek panu Skoraczewskiemu, wyje¿d¿a³ spokojnie na wakacje. Do¿ynki uwa¿a³ za najwa¿niejsz¹
imprezê. Udawa³y siê te¿ znakomicie. Przez wszystkie przedwojenne lata pogoda dopisywa³a.
Czêæ kocielna rozpoczyna³a siê na boisku (gdzie dzi stoi Dom Ludowy).
Zbiera³y siê na nim grupy do¿ynkowe, a gdy siê ustawi³y wed³ug kolejnoci,
gazda do¿ynkowy sk³ada³ proboszczowi raport i razem z nim prowadzi³ wszystkich do kocio³a. Tutaj ks. proboszcz powiêca³ wieñce do¿ynkowe, a nastêpnie
piewa³ uroczyst¹ mszê przy o³tarzu przybranym zbo¿em i kwiatami polnymi.
Zaraz po sumie piewano nieszpory. Po wyjciu z kocio³a, przed krzy¿em, pod
którym stan¹³ proboszcz ze znaczniejszymi parafianami i t³umem ciekawych,
przeci¹ga³a defilada. Defilowa³y umajone powózki z do¿ynkowymi grupami
i liczne wozy, na których pokazywano wiejskie prace. Na jednym m³ócono cepami, na drugim czyszczono zbo¿e wiewnikiem, na kolejnych kobiety mieli³y ziarno na ¿arnach i zarabia³y ciasto na chleb z nowego zbo¿a. Defiladê zamyka³a
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najchudsza, jak¹ tylko mo¿na by³o znaleæ, szkapa z jedcem w poszarpanej
i wiec¹cej dziurami odzie¿y, w dziurawych butach, z których wystawa³y wiechcie s³omy. Ten jedziec wyobra¿a³ biedê. Szkapa odstawa³a coraz bardziej od
dziarsko jad¹cych wozów na znak, ¿e bieda nie zagra¿a ju¿ wsi po ¿niwach.
Wystêpy do¿ynkowe zaczyna³y siê na boisku o godzinie trzeciej po po³udniu.
Gazda otwiera³ je chrzecijañskim pozdrowieniem: Niech bêdzie pochwalony
Jezus Chrystus, a potem wyg³asza³ mowê. Pamiêtam piêkn¹, pe³n¹ wiejskiego
humoru i ciêtych aluzji, tak¿e politycznych, mowê, jak¹ z pozazdroszczenia godn¹ swad¹ wyg³osi³ pan Lamek z Lamek. Po og³oszeniu kolejnoci wystêpów
przyjêto chlebem i sol¹ pana starostê jako przedstawiciela g³owy pañstwa i gospodarza powiatu. Przy dwiêkach hymnu cztery gospodynie przynios³y starocie olbrzymi wieniec, który mia³ pojechaæ do Warszawy. Potem zaczê³y siê
wystawy poszczególnych wiosek. Wesz³a Topola Ma³a z melodyjnym piewem.
Zatañczy³a z werw¹, powi¹za³a trybunê powrozami, bo tak ka¿e zwyczaj stary,
a wrêczywszy wieñce, zatañczy³a jeszcze raz, a¿ hucza³o, i zesz³a, piewaj¹c,
z boiska wród burzy oklasków. Lamki wyst¹pi³y w piêknych strojach ludowych.
Grupa gorzycka odtañczy³a czardasza i wykona³a w rytmie tanga taniec jesieni
symbolizuj¹cy przemijalnoæ czasu. Wrêczaj¹c za wieniec ksiêdzu proboszczowi, zapiewa³a na melodiê zasiali górale owies przypiewkê: przynieli
¿niwiarze wieniec, bo proboszcz gorzycki zuch nie lada, s³uchajcie co o nim lud
powiada: proboszczowi w drogê wchodiæ nie trzeba, nie trzeba, gotowy ciê nie
wpuciæ do nieba, do nieba, Wszystko widzi, wszystko s³yszy co trzeba i nie trza,
wiêc nic wiêcej nie powiemy cicho sza, cicho sza.
Zabawa ludowa zaczê³a siê po wystêpach zaproszeniem do tañca goci obdarowanych wieñcami. Gdy przodownica prosi w tany, nie wolno odmawiaæ.
Trzeba wykrêciæ polkê lub oberka. Krêci³o siê te¿ bractwo, oj krêci³o – i starosta, i ksi¹dz proboszcz, i dziedzic, i wójt, i leniczy, i ja – chocia¿ na trawie niewygodnie by³o.
Nad spokojnym przebiegiem zabawy, która trwa³a do godziny dziesi¹tej wieczorem, czuwa³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i druhowie z KSMM oraz co m³odsi
parafianie, usuwaj¹c natychmiast poza teren zabawy osobników zdradzaj¹cych
chêæ do awantur. Nazajutrz, sprz¹tn¹wszy po zabawie, obliczano dochód
i przekazywano na konto budowy kocio³a.
Ca³a ta dzia³alnoæ przynios³a owoc niezwykle cenny: parafia sta³a siê rzeczywist¹ wspólnot¹ religijn¹. Pocz¹tkowe sprzeciwy i opory, wynikaj¹ce z lokalnych ambicji czêci parafian, znik³y bez ladu i wszystkie wioski sta³y przy swoim proboszczu jak jeden m¹¿.
S³oneczny wrzesieñ 1939 r. up³yn¹³ pod znakiem ewakuacji nakazanej przez
wojska polskie. Proboszcz opuci³ swój koció³, dom i parafiê na samym koñcu.
Po powrocie musia³ zmieniæ tryb ¿ycia i dzia³alnoci. Niemiecka administracja
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ograniczy³a dzia³alnoæ duszpastersk¹ do niedzieli, pozwalaj¹c na otwarcie kocio³ów od godziny 9.00 do 11.00, a w dni powszednie tylko w razie chrztu,
pogrzebu czy lubu. Raz w tygodniu móg³ ksi¹dz katechizowaæ dzieci. Poza tym
kocio³y musia³y byæ zamkniête.
Przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹cych zarz¹dzeñ, proboszcz nie zaniecha³ pos³ug
nimi nie objêtych. Chodzi³ do chorych (nie tylko z Wiatykiem), a pierwszej zimy
odwiedzi³ po kolêdzie ca³¹ parafiê, chocia¿ nikt tego wówczas nie czyni³. Codzienn¹ mszê wiêt¹ odprawia³ na probostwie w saloniku, który zamieni³ na domow¹ kaplicê. Przychodzi³a na tê mszê siostra W³adys³awa Glinkowska, szarytka, wypêdzona z Gdyni, która zamieszka³a w Topoli Ma³ej i zabiega³a u w³adz
okupacyjnych o zezwolenie na wyjazd do Krakowa. Przychodzi³ te¿ przed swoim aresztowaniem Stanis³aw Szymanowski z Gorzyc i ks. Marian Kuroszczyk,
zmartwychwstaniec, który celebrowa³ drug¹ mszê, po proboszczu. Po pasterce
odprawianej o pó³nocy i w noc sylwestrow¹, proboszcz, i mieszkañcy plebanii
adorowali Najwiêtszy Sakrament a¿ do zamkniêcia kocio³a.
Dozwolone nabo¿eñstwa odprawia³y siê nadal z okaza³oci¹, na jak¹ pozwala³y warunki. W Niedzielê Palmow¹ trzech so³tysów i chór odpiewali Pasjê,
a mszê odpustow¹ celebrowa³ proboszcz z asyst¹, udzieliwszy przedtem wszystkim wiernym absolucji generalnej.
W zamkniêtym kociele modli³ siê czêsto samotnie, podobnie jak jego matka.
Zaostrzaj¹ce siê represje nie tyle go przygniata³y, ile pobudza³y do przeciwdzia³ania. Na plebanii, a potem w s¹siednich wioskach ukrywa³ ciganych przez
gestapo kap³anów – ks. Romana Ziembiewicza i ks. Piotra Kaczmarka oraz ludzi
wieckich; wspiera³ ich finansowo. Ksiêdzu Ziembiewiczowi umo¿liwi³ wyjazd
do Generalnego Gubernatorstwa i w konsekwencji szczêliwe przetrwanie wojny na wolnoci. W miarê swych skromnych mo¿liwoci pomaga³ ludziom najbardziej potrzebuj¹cym, a gdy wysiedlono niektórych parafian z rodzinami do
GG, zorganizowa³ pomoc, przesy³aj¹c do ich nowego miejsca pobytu ¿ywnoæ
i odzie¿.
Gdy w okresie usuwania i niszczenia przydro¿nych figur i krzy¿y otrzyma³
poufn¹ wiadomoæ, ¿e wiekowy krzy¿ stoj¹cy w Gorzycach Wielkich ma byæ
równie¿ zniszczony, postara³ siê o wykopanie go pod os³on¹ ciemnoci i z³o¿enie w kociele. Dziêki temu ten cenny zabytek religijnej sztuki ludowej ocala³
i zdobi dzi czo³ow¹ cianê wie¿y kocio³a w Gorzycach.
Ksi¹dz Korcz bolenie prze¿ywa³ zgony i nieszczêcia spowodowane wojn¹
i okupacyjnymi przeladowaniami. Szlochaj¹c g³ono, modli³ siê w kociele za
rozstrzelanego w Gostyniu szambelana Edwarda Potworowskiego z Goli. Gdy
ojciec kleryka Szymanowskiego przywióz³ z poczty w Ostrowie jego prochy
i oddawa³ proboszczowi, aby nie widzia³a ich matka, proboszcz pokaza³ puszkê
z prochami wiênia przechodz¹cemu w³anie oficerowi niemieckiemu, który
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kwaterowa³ na plebanii, i powiedzia³ wzburzonym g³osem: Niech pan patrzy!
Tyle zostaje z cz³owieka w waszych obozach! Oficer pokiwa³ g³ow¹. Pogrzeb odprawi³ proboszcz bez piewania. Odmówi³ tylko wszystkie modlitwy. Ta cichoæ
obrzêdów przejmowa³a groz¹. Sk³ada³ do grobu pierwsze powo³anie kap³añskie
z parafii gorzyckiej. Czy przypuszcza³, ¿e bêdzie ono posiewem wielu innych?
Kolejne mierci kap³anów – ksiêdza Leona Knycha i serdecznego przyjaciela, ksiêdza profesora Edwarda Piêtki – oraz wieckich – jak sêdziwego Mateusza Przygody, który zmar³ po brutalnym obejciu siê z nim hitlerowskiego
¿andarma, czy skazanego na mieræ za podziemn¹ dzia³alnoæ leniczego
Szczotki ze winkowa – nie mniej go bola³y. Z niepokojem myla³ o aresztowanym przyjacielu ksiêdzu Kazimierzu Dybskim i ministrancie Sylwestrze
Kukule oraz o niedaj¹cym znaku ¿ycia z wojny wuju, oficerze Wojska Polskiego. Myla³ o wielu innych, a wszystkich poleca³ ci¹gle Bo¿ej opiece w modlitwach i pocie.
Szóstego padziernika 1941 r. ks. Korcz zosta³ aresztowany i przewieziony
do Konstantynowa pod £odzi¹, a potem do Dachau, gdzie przebywa³ od 30 padziernika tego¿ roku a¿ do wyzwolenia. Tu poddany dowiadczeniom lekarskim
– wszczepiono mu malariê – ujawnia³ szczer¹, prost¹ i g³êbok¹ wiarê i ufnoæ
Bogu, ducha modlitwy, wysokie poczucie godnoci kap³añskiej oraz zmys³ organizacyjny, przedsiêbiorczoæ, energiê i troskliwoæ o s³abych i cierpi¹cych. Widaæ to by³o, gdy obj¹³ stanowisko blokowego 28 bloku, zamieszka³ego przez polskich ksiê¿y, które przyj¹³, postawiwszy on – wiêzieñ – komendantowi warunki.
Jestem kap³anem katolickim – owiadczy³ – ubli¿a³oby mojej godnoci, gdybym
jako blokowy wymierza³ karê cielesn¹ wspó³wiêniom i donosi³, jakie rozmowy
prowadz¹ moi koledzy na bloku. Zaskoczony komendant odpowiedzia³ po chwili: Bei Ihnen mache ich eine Ausnahme – w pañskim przypadku zrobiê wyj¹tek.
Pisano o tym nieraz.
Z chwil¹, gdy ks. Korcz zosta³ blokowym – pisze ks. Ludwik Walkowiak,
naoczny wiadek wydarzeñ – dobra³ sobie nowych izbowych, ksiê¿y polskich,
i wszystko zmieni³o siê na lepsze. Ust¹pi³a atmosfera ci¹g³ego strachu, nasta³ b³ogi spokój, wzmog³a siê chêæ do ¿ycia i nadzieja na przetrwanie. Ksi¹dz Korcz
usilnie zabiega³ o pog³êbienie naszego ¿ycia religijnego. Po ciê¿kiej pracy – wieczorami – odmawiano wspólnie modlitwy, wyg³aszano odczyty i pogadanki.
Odprawiano potajemnie msze wiête. Wino i komunikanty przychodzi³y w paczkach. Ksi¹dz Korcz znalaz³ sposób, by ich nie usuwano przy rewizji paczek przez
esesmana. Dba³ o to, by zawartoæ nie uleg³a zepsuciu. Zorganizowa³ „Caritas”
obozow¹. Lekarstwa i cukier gronowy w p³ynie przeznacza³ dla chorych na rewirze. Dziêki tej akcji samarytañskiej wielu wiêniów ró¿nej narodowoci, jak
Rosjanie i Jugos³owianie, pozostaj¹cych tylko na wikcie lagrowym, przetrwa³o
obóz. Fakt, ¿e z licznej, lunej masy kap³anów, osadzonych w Dachau, powsta³a
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z czasem wielka kap³añska rodzina, scementowana mi³oci¹, cierpieniem i ofiar¹, wzbudzaj¹ca ogólny szacunek w obozie, by³ w du¿ej mierze zas³ug¹ ksiêdza
Teodora Korcza, tego niezwyk³ego blokowego, który nie donosi³, nie bi³, a by³
dusz¹ ksiê¿y polskich.
Ksi¹dz Marian Balcerek wspomina: Jako kierownik bloku 28, ks. Korcz okaza³ siê roztropnym i troskliwym opiekunem zw³aszcza starszych i chorych. Wiem,
¿e s¹ tacy, którzy jemu zawdziêczali przetrwanie niewoli obozowej. Kiedy zaczêlimy otrzymywaæ paczki ¿ywnociowe, wtedy zdecydowanie organizuje pomoc
charytatywn¹ dla tych kap³anów i wieckich, którzy nie otrzymywali ¿adnej pomocy, a byli najgorzej traktowani w obozie.
Piêknym wyrazem jego osobowoci kap³añskiej i zatroskania o przysz³oæ
Kocio³a by³o zorganizowanie w swojej izbie seminarium duchownego dla chc¹cych studiowaæ filozofiê i teologiê. W warunkach obozowych by³o to bardzo
odwa¿ne posuniêcie.
Po wyzwoleniu obozu 29 kwietnia 1945 r. ks. Korcz razem z innymi inicjuje
akcjê duszpastersk¹ i owiatow¹, zw³aszcza wród m³odzie¿y – najpierw w Dachau, a potem w Orodku Polskim w Freimanie.
Kiedy da³ wiadectwo prawdzie o obozie koncentracyjnym w Dachau podczas procesu norymberskiego, na którym zeznawa³ w charakterze wiadka, powróci³ do kraju i obj¹³ ponownie (15 czerwca 1946) opuszczon¹ przed piêcioma
laty parafiê gorzyck¹.
W zmienionych warunkach rozwija duszpasterstwo z pominiêciem dzia³alnoci w stowarzyszeniach religijnych, których nie mo¿na by³o wznowiæ, i koñczy budowê kocio³a, doprowadzaj¹c do jego konsekracji. Mia³o to miejsce
26 czerwca 1949 r., a konsekracji dokona³ ks. arcybiskup Walenty Dymek.
Odpowiada³a mu praca w Gorzycach, z którymi zwi¹za³y go lata trudnej pracy i okupacyjnego ¿ycia. Nie zamierza³ odchodziæ z Gorzyc. Pomimo sugestii,
a nawet nacisków, nie z³o¿y³ wniosku o przeniesienie na wakuj¹ce probostwo
leszczyñskie. Poszed³ do Leszna pos³uszny rozkazowi w³adzy duchownej,
o Gorzycach jednak nie zapomnia³ nigdy.
Bywa³ na odpustach i innych uroczystociach parafialnych, s³u¿y³ rad¹ nastêpcy, który z niej chêtnie korzysta³. Parafianom z Gorzyc mawia³, ¿e nadal jest
ich, jak oni pozostaj¹ jego. Tego bowiem, ¿e jest ich pierwszym proboszczem,
nikt i nic nie zmieni ani te¿ zmieniæ nie mo¿e.

***
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SUMMARY
The beginnings (from 1936) of the history of the parish in Gorzyce Wielkie, which originated
from a part of a parish in Ostrów Wielkopolski, are shown through the fascinating personality of
Fr. Teodor Korcz, who became its first pastor. His interests by far exceeded traditional pastoral
ministry. The text is a valuable contribution to studies on the depiction of the rural community in
the religious, social, folk and even folkloristic aspects.
The author of the text, Fr. Marian Wolniewicz, was a witness of Fr. Korczs activity, so his
account can be recognized as a genuine testimony.
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