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Wstęp 

Praca ta jest drugą z kolei biografią napisaną w ciągu ostatnich stu lat. W 

założeniu swoim ma być to życiorys popularyzujący postać księdza dra Antoniego 

Kanteckiego, osoby niewątpliwie wybitnej i szanowanej w XIX-to wiecznej Wielkopolsce, 

a niedocenianej i zapomnianej w dzisiejszych czasach. 

Należał on do niezwykle aktywnych członków stronnictwa kościelno-

konserwatywnego (zwanego też ultramontańskim), a jego największą zasługą było 

bezgraniczne poświęcenie się dla szeroko rozumianego dobra ogółu ludności polskiej 

Wielkiego Księstwa Poznańskiego, co było szczególnie widoczne w okresie pełnienia 

funkcji naczelnego redaktora „Kuriera Poznańskiego”. Działalność jego przypadła na 

okres szczególnego zagrożenia polskości – na brutalny, germanizatorski kulturkampf, 

który w znacznym stopniu wpłynął na losy wielu ludzi, nie wyłączając naszego bohatera. 

Aby postać ta stała się nam bliższa, zilustrujmy ją słowami Marcina Biedermanna:1 

Ksiądz dr Antoni Kantecki, mąż głębokiej nauki, rzadkich, zdolności, wielkiego serca dla 

spraw ojczystych [...]. Publicysta i organizator, jakich mało Polska wydała, ogromną w 

czasie walki kulturnej odegrał rolę, używając „złotoustej” wymowy swej i wytrawnego 

pióra do tego, aby świetnie zjednoczyć siły do obrony narodowości i wiary. Potrzeba było 

wielkiej miłości Ojczyzny obok potężnych zalet ducha, ażeby tak jak on wywrzeć wpływ 

dodatni na sfery, w których interesy klerykalne nie zawsze godziły się ze sprawą 

narodowościową […]. Jako kapłan bronił spraw kościoła i wiary, jako Polak bronił ich tak, 

ażeby narodowość nasza żadnego nie ponosiła uszczerbku. 

Już ta tak bardzo pobieżna charakterystyka działalności księdza Kanteckiego jest 

podstawą, aby przyznać mu miano wybitnego, zgodnie z definicją zawartą w pracy 

profesora Jerzego Topolskiego - Metodologia Historii, która głosi, że jednostki wybitne to 

osoby inicjujące lub organizujące2 i zdają, one sobie sprawę z tego, kiedy zaczyna się 

najdogodniejszy dla nich moment działania i umieją ten moment wykorzystać. Jest to 

                                                        
1 „Praca” nr 29 z dn. 21.VII.1901 r.; Marcin Biedermann (1804-1915), działacz narodowy, założyciel 
tygodnika „Praca”, Por. Polski Słownik Biograficzny, T. II, Kraków 1936. 
2 J. Topolski, Metodologia Historii, Warszawa 1984, s. 219. 
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rezultat zdolności do rozumienia zaistniałych sytuacji w ich daleko idących powiązaniach. 

Jak więc widać, charakter zdolności, jakich oczekujemy od jednostek wybitnych, polega 

przede wszystkim na umiejętności sprzężenia swej działalności z działalnością mas.3 

Motywem do napisania tej pracy jest zbliżająca się setna rocznica śmierci księdza 

Antoniego Kanteckiego oraz, czego nie ukrywam, pokrewieństwo rodzinne. 

Przyjmując model chronologiczny tej biografii, której cezurami są lata narodzin i 

kresu życia (1847-1893), pragnieniem moim jest ukazanie mego bohatera w możliwie 

jak najszerszym świetle i wielopłaszczyznowo. 

Kilka słów należy poświęcić na omówienie źródeł i literatury tak niezbędnych do 

napisania tej pracy. 

Jeśli chodzi o źródła niedrukowane, to nie posiadamy ich w nadmiarze. W 

Archiwum Archidiecezji Poznańskiej znaleźć można cenne materiały z okresu nauki w 

seminarium duchownym w Poznaniu. Archiwum Państwowe w Poznaniu posiada 

stosunkowo obfity zbiór w zespole akt Naczelnego Prezydium, dokumentujący zmagania 

redakcji „Kuriera Poznańskiego” z pruskim wymiarem sprawiedliwości. W tymże 

zespole znajdują się także personalia księdza Kanteckiego, których wykorzystanie było 

pomocne w ustaleniu niektórych faktów. Zasoby Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

pozwoliły mi na uzyskanie ciekawych informacji z okresu działalności naszego bohatera 

na parafii w Strzelnie (zespół Akt Kurii Metropolitalnej). 

Niezmiernie cennym źródłem dla poznania działalności, poglądów i mentalności 

księdza Kanteckiego jest kilkanaście roczników „Kuriera Poznańskiego”, dzięki którym 

dwunastoletni (1875-1887), szczytowy okres życia naszego bohatera w czasie pełnienia 

różnorakich funkcji publicznych jest najlepiej udokumentowany. Do wartościowych 

źródeł należy również „Goniec Wielkopolski”, z którym prowadził polemikę. 

Uzupełnieniem „Kuriera” w „rozszyfrowywaniu” bohatera tej pracy, są licznie 

wydawane broszury jego autorstwa. W nich to najczęściej proponował rozwiązania 

problemów nurtujących społeczeństwo polskie. Zawarty w nich dydaktyzm był 

wypadkową jego osobistych zapatrywań, co widoczne jest chociażby w następujących 

pozycjach: Nauka o wyborach do sejmu pruskiego i Encyklika Ojca Św. Leona XIII z dnia 

30.IX.1880 r. dotycząca czci Apostołów Słowiańszczyzny ŚŚ. Cyryla i Metodego i inne. 

Omówienie najwartościowszych opracowań chciałbym rozpocząć od pierwszej 

biografii Antoniego Kanteckiego pióra Stanisława Karwowskiego, a zatytułowanej: 

                                                        
3 Cyt. za J. Topolski, Metodologia…, s. 221. 
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Ksiądz dr Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, która 

ukazała się w 1896 roku. Praca ta, charakteryzująca się wielką erudycją i pozostająca do 

dzisiaj podstawowym i najpełniejszym źródłem informacji o księdzu Kanteckim, ma 

jednak i swoje wady. Przede wszystkim autor i bohater różnią się nieznacznie pod 

względem doktrynalnym (co nakazuje ostrożność), a pewna rezerwa jest konsekwencją 

przyjęcia przez Karwowskiego stylu quasi hagiograficznego. Drugie dzieło tego samego 

autora - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego (T. II, III), skądinąd bardzo 

wartościowe, zawiera informacje treścią do pierwszego zbliżone. 

W literaturze przedmiotu poświęconej zaborowi pruskiemu drugiej połowy XIX 

wieku nazwisko Antoniego Kanteckiego pojawia się dość często. Wymienić tu należy 

fundamentalne prace: Dzieje Wielkopolski, T. II pod redakcją profesora Witolda 

Jakóbczyka oraz Kulturkampf w zaborze pruskim i Pod pruskim zaborem autorstwa 

profesora Lecha Trzeciakowskiego. Z prac tych czerpałem „pełną garścią” tak niezbędną 

wiedzę dotyczącą interesującego mnie okresu. 

Wykorzystałem też wiele pozycji dotyczących historii Kościoła. Interesowały 

mnie te zagadnienia, przez pryzmat których mogłem zrozumieć poglądy i motywy 

działań mojego bohatera. 

Szczególnie przydatne okazały się prace księdza profesora Zygmunta 

Zielińskiego, a mianowicie Wykonanie ustawy sejmu pruskiego z 11 maja 1873 roku o 

kształceniu i zatrudnieniu duchowieństwa na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej i 

Poznańskiej 1873-1887 oraz artykuł Tajna administracja Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 

czasie kulturkampfu (1874-1886). 

Wraz z przeniesieniem księdza Antoniego do Gniezna, a następnie na placówkę w 

Strzelnie, niknie zainteresowanie autorów opracowań byłym redaktorem „Kuriera 

Poznańskiego”. Jest to tym bardziej uzasadnione, że wraz z opuszczeniem Poznania 

stracił on szansę szerszego oddziaływania w społeczeństwie polskim Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego. 

Nie sposób wspomnieć o wszystkich źródłach i opracowaniach wykorzystanych 

w tej pracy. Ich obszerniejszy zestaw znajdzie się w spisie bibliograficznym 

umieszczonym w końcowej części tej biografii. 

Z żalem muszę stwierdzić, że żadne rodzinne pamiątki nie zachowały się, a 

informacje przechowane w pamięci najstarszych członków rodziny Kanteckich nie 

wniosły nic nowego. 
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Jednocześnie nadmieniam, że wszystkie cytaty zamieszczone w tekście 

zachowane zostały w języku oryginału. 

W tym miejscu chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania prof. dr. hab. 

Lechowi Trzeciakowskiemu za cenne uwagi, czas i trud włożony w prowadzenie 

niniejszej pracy. 

Pragnę także wyrazić wdzięczność doc. dr. hab. Jerzemu Kozłowskiemu za liczne i 

cenne wskazówki mające wpływ na kształt tej biografii. 

Dziękuję również inż. Jerzemu Voglowi z Wielowsi, za zainteresowanie i pomoc w 

uzyskaniu pewnych informacji dotyczących „korzeni” rodziny Kanteckich wywodzących 

się z Wielowsi.
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Rozdział I  

Rodowód. Lata nauki 

1. Dzieciństwo. W gimnazjum ostrowskim 

Antoni Kantecki urodził się 1 czerwca 1847 roku w Wielowsi w powiecie 

odolanowskim.4 Ojcem jego był Andrzej Kantecki, matką druga żona Andrzeja – Karolina 

z Glabiszów (wychowanka Scholastyki Konarskiej, cysterki z Ołoboku), spokrewniona z 

rodziną nauczyciela w Mosinie, Łożyńskiego. Rodzice nie pochodzili z żadnego 

znakomitego rodu, ale cieszyli się w okolicy autentycznym szacunkiem i poważaniem.5 

Andrzej był właścicielem folwarku obejmującego 150 mórg ziemi z karczmą i 

sklepikiem, a posiadłość tą zakupił od rządu jako jedną z cząstek podzielonego 

uprzednio majątku ołobockiego klasztoru Sióstr Cysterek. Transakcja ta doszła do 

skutku zapewne nie bez udziału oszczędności zgromadzonych przez pierwszą żonę 

Andrzeja – Teklę Rayską.6 Inna wersja głosi, iż nabył folwark bezpośrednio od Sióstr 

Cysterek w wyniku realizacji wyrażonej przez władze klasztorne woli, co gwarantowało, 

że chociaż cząstka majątku zakonnego nie przejdzie w ręce obcego narodowo elementu.7 

Do sekularyzacji majątku zakonnego w Wielkopolsce i na Pomorzu mogło dojść w 

wyniku wniesienia w 1832 roku projektu przewidującego zniesienie istniejących jeszcze 

klasztorów. W tym celu powołano specjalną komisję składającą się z samych 

protestantów, która opracowała, oddzielny plan podziału majątków skasowanych 

klasztorów. Całą sprawę przesądziło to, że król w 1833 roku zatwierdził ten plan.8 

Dwoje pierwszych dzieci Karoliny i Andrzeja zmarło we wczesnym dzieciństwie. 

Wychowali się czterej synowie: Antoni, Piotr Klemens, Jan Kanty i Maksymilian.9 

                                                        
4 AAP, Metryki parafii Ołobok z 1847 r., mkr. 296, str. 30, poz. 47. 
5 St. Karwowski, Ks. dr Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Poznań 
1896, s. 1-2. 
6 M. Wojciechowska, Bracia Kanteccy, maszynopis z 31.10.1968 r., s. 3. 
7 Wywiad z M. Kanteckim z 14.10.1992 r. 
8 Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, tom 2, cz. 1, Poznań-Warszawa 1979, s. 552. 
9 M. Wojciechowska, Bracia ..., s. 4. 
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Jak można przypuszczać, Karolina w oparciu o środowisko, w którym się 

wychowała, wniosła w rodzinę Kanteckich klimat sprzyjający docenianiu kształcenia 

młodzieży, czemu służyć mogła stosunkowo dość dobra sytuacja majątkowa Andrzeja i 

jego żony Karoliny.10 

Rodzina Kanteckich utrzymywała ścisłe kontakty z ołobockim klasztorem Sióstr 

Cysterek. Mały Antoni był ich częstym gościem i z pewnością miało to jakiś wpływ na 

wybór jego przyszłej drogi życiowej.11 

Przejawiane w dzieciństwie zdolności nie mogły pozostać niezauważone przez 

rodziców, co spowodowało skierowanie Antoniego do szkoły w Miłosławiu i kolejno 

kontynuowanie elementarnego wykształcenia w Mosinie, u wspomnianego kuzyna 

Łożyńskiego, wreszcie w Ołoboku, w szkole prowadzonej przez bardzo zasłużonego 

pedagoga – Wawrzyńca Długosza. Ten właśnie namówił Andrzeja Kanteckiego, aby 

zdolnego chłopca oddał do gimnazjum.12 

W 1858 roku, mając jedenaście lat mały Antoś został uczniem seksty 

Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie, spełniwszy uprzednio kilka wymogów.13 W latach 

trzydziestych XIX wieku ustaliła się zasada, że o wstęp do gimnazjum mógł ubiegać się 

chłopiec po skończeniu dziesiątego roku życia. Natomiast w 1851 roku w związku z 

rosnącą liczbą kandydatów ustalono sztywne granice wieku. Do seksty, czyli klasy 

najniższej, przyjmowano uczniów przed ukończeniem lat dwunastu, oczywiście po 

zaliczeniu wcale nie tak łatwego egzaminu wstępnego i uiszczeniu czesnego 

wynoszącego ponad 20 talarów rocznie.14 

Gimnazjum w Ostrowie zawdzięcza swoje powstanie wyłącznie inicjatywie i 

środkom materialnym polskiego społeczeństwa. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia 

był ksiądz dziekan Jan Kąpałła, który za przedmiot jednego z kazań, wygłoszonego we 

wrześniu 1841 roku wziął potrzebę założenia w Ostrowie szkoły o charakterze 

gimnazjalnym, co było uzasadnione rzadką siecią takich szkół w Wielkim Księstwie 

Poznańskim. I tak, w wyniku wielu zachodów i starań, 20 maja 1842 roku Fryderyk 

Wilhelm IV wydał dekret królewski o ustanowieniu gimnazjum w Ostrowie pod 

warunkiem wystawienia przez społeczeństwo budynków szkolnych i domów dla 

nauczycieli. Uczelnia ta miała wzrastać dla dobra polskości i jej młodych pokoleń. Zajęcia 
                                                        

10 M. Wojciechowska, Bracia ..., s. 4. 
11 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 2. 
12 M. Wojciechowska, Bracia…, s. 4. 
13 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 8. 
14 H. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym. Poznaniu, Poznań 1982, s. 323, 324. 
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dydaktyczne w nowej szkole rozpoczęły się 15 kwietnia 1845 roku, a więc w chwili 

przybycia Antoniego miała za sobą trzynastoletnią historię.15 

Młody Antoni jako uczeń odznaczał się pilnością, osiągał doskonałe wyniki w 

nauce, a wzorowym postępowaniem nigdy nie dawał powodu do nagany. Z natury był 

wesoły i dowcipny, a przez to lubiany przez kolegów i we wszystkie gimnazjalne lata 

pełnił Funkcję cenzora, czyli starosty.16 

Niestety, los nie rozpieszczał Antoniego – 9 maja 1860 roku umiera jego matka, a 

oparciem dla niego i jego braci stała się najstarsza siostra przyrodnia Antonina, która 

była im odtąd najlepszą opiekunką. Cztery lata później (1864 rok) schodzi z tego świata 

ojciec Andrzej Kantecki, a urzędowym opiekunem małoletnich chłopców został Teodor 

Kozłowski, nauczyciel w Wielowsi.17 

Ponieważ żaden z potomków Andrzeja nie związał swoich losów z rodzinną 

Wielowsią, otwartą kwestią pozostała przyszłość posiadłości Kanteckich. Dzieci nie 

skorzystały z ponętnej propozycji Żydów, oferujących za nią 10 tysięcy talarów. Ich 

życzeniem było to, aby ziemia pozostała w rękach polskich. W końcu nowym 

właścicielem za sumę 7 tysięcy talarów został Klemens Sieroszewski z Kakawy.18 

Niestety, obawa Kanteckich stała się rzeczywistością. W roku 1872 Sieroszewski 

sprzedaje ziemię Walentemu Hensohel'owi z Kępna, ten z kolei w 1876 r. zbywa majątek 

Salomonowi Mendelsonowi z Ostrowa.19 

Finał dziejów tej posiadłości byłby z pewnością zaskakujący i satysfakcjonujący 

dla tego pokolenia Kanteckich. Dzisiaj w ich domu rodzinnym znajduje się plebania, a 

kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca został wzniesiony na ich ukochanej 

rodzinnej ziemi. Zrządzenie losu spowodowało powrót własności zakonu na łono 

Kościoła Katolickiego.20 

Antoni, jako młody i inteligentny chłopiec rozumiał złożoność sytuacji, w której 

się znalazł po śmierci rodziców i, aby ulżyć siostrze, udzielał prywatnych lekcji, część 

pieniędzy oddając Antoninie, a za resztę kupował niezbędne mu w dalszej nauce 

książki.21 

                                                        
15 T. Eustachiewicz, Zarys dziejów gimnazjum w Ostrowie, Ostrów 1927, s. 7-11. 
16 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 8, 9. 
17 Tamże, s. 8; Metryki…, mkr. 296. 
18 Wypis z ksiąg wieczystych; St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 1. 
19 Wypis z ksiąg wieczystych. 
20 Tamże; Wywiad z M. Kanteckim... 
21 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 9. 
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Duży wpływ na jego rozwój umysłowy wywarli dwaj znakomici pedagodzy i 

gorący patrioci, którzy obaj narazili się władzom pruskim za sprzyjanie powstaniu 

styczniowemu. Byli to: nauczyciel języka polskiego, slawista Anastazy Bernard Cywiński 

oraz filolog klasyczny, autor wielu przekładów z literatury greckiej Antoni 

Bronikowski.22 

Młody Kantecki brał czynny udział w uczniowskim życiu społecznym, tak 

jawnym, jak i w tajnej akcji samokształcenia w historii i literaturze polskiej, co wiązało 

się ze święceniem rocznic narodowych.23 Charakter tej tajnej działalności wskazywałby, 

iż nie można wykluczyć jego uczestnictwa w pracach zakonspirowanego, istniejącego od 

19 lutego 1861 do końca 1862 roku Towarzystwa Narodowego, którego odgałęzienie 

(Koło Zawiszy) działało także w Ostrowie Wielkopolskim. Po rozbiciu tej organizacji 

działalność samokształceniowa wśród uczniów nie ustała – podjęły ją koła Marianów, 

przekształcone w końcu XIX wieku w Tajne Towarzystwo im. Tomasza Zana.24 

W 1863 roku był zbyt młody, aby w ślady wielu starszych kolegów pójść do 

powstania, ale z pewnością wywarło ono swój wpływ na wzmożenie jego uczuć 

patriotycznych.25 

Ukoronowaniem długoletniej nauki w gimnazjum była matura. Podstawą 

przystąpienia do niej było dostateczne opanowanie materiału przewidzianego 

programem, a także pozytywne rozpatrzenie przez władze wniosku kandydata o 

dopuszczeniu do matury. Egzaminy dojrzałości odbywały się w okresie wielkanocnym i 

we wrześniu. W pierwszym etapie przeprowadzano egzamin pisemny obejmujący 

następujące przedmioty: język łaciński, grecki, niemiecki, francuski, okresowo hebrajski 

i matematykę. W Wielkim Księstwie Poznańskim obowiązywał także egzamin z języka 

polskiego, którego wymóg skończył się wraz z usunięciem tego przedmiotu z programu 

nauczania. Komisja po sprawdzeniu prac decydowała o dopuszczeniu abiturienta do 

egzaminu ustnego, który zdawany był w jednym dniu ze wszystkich wymienionych tu 

przedmiotów: z łaciny, greki, niemieckiego, polskiego, francuskiego, religii, matematyki, 

historii, przyrody, fizyki i propedeutyki filozofii, Obrazu trudności niech dopełni fakt, że 

egzamin trwał około dziesięciu godzin.26 

                                                        
22 M. Wojciechowska, Bracia…, s. 5. 
23 Tamże. 
24 M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym…, s. 363-365. 
25 M. Wojciechowska, Bracia…, s. 5. 
26 M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym…, s. 342. 
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I tak w 1867 roku w wieku 20 lat, po dziewięcioletnim pobycie w szkole, Antoni 

przystąpił do egzaminu dojrzałości. Część pisemna wypadła tak dobrze, że został on 

zwolniony z egzaminów ustnych. Ogólnie rzecz biorąc, maturę zdał świetnie i otrzymał 

świadectwo datowane na 10 września, z zaleceniem studiów filologicznych.27 Rozdanie 

świadectw maturalnych było bardzo uroczystą chwilą. Towarzyszyła mu obecność 

władz państwowych, rodzin abiturientów i zacniejszych obywateli miasta. Do tradycji 

należało wygłaszanie pięknych oracji po łacinie, niemiecku i przez wiele lat po polsku.28 

Zaszczyt ten spotkał Antoniego – popis maturalny o zwrocie romantycznym w poezji 

polskiej wygłoszony przez niego w ojczystym języku, stanowił finał owocnej edukacji w 

gimnazjum ostrowskim.29 

Po oficjalnych uroczystościach do zwyczaju należało obowiązkowe „oblewanie” 

matury zwane ówcześnie bibką.30 Nie sposób jednoznacznie wykluczyć uczestnictwa 

Antoniego w tym końcowym rytuale, tym bardziej, że ze swoim temperamentem nie 

zaliczał się do ponuraków. 

2. W seminarium duchownym. Na studiach w Monasterze 

Wraz z ukończeniem gimnazjum rozpoczął się dla Antoniego Kanteckiego nowy 

okres życia – postanowił losy swe związać na zawsze ze stanem duchownym. Jesienią 

1867 roku przeniósł się z Ostrowa do Poznania, by podjąć dalszą naukę w seminarium 

duchownym.31 Już od 1835 roku alumni odbywali w Poznaniu wyłącznie studia 

teoretyczne, a uzupełnieniem nauki miały być przez rok zdobywane umiejętności 

praktyczne w Gnieźnie.32 

Aby rozpocząć naukę, musiał złożyć przed regensem seminarium, księdzem 

Likowskim takie oto oświadczenie: 

Z własnej woli chcąc się poświęcić stanowi duchownemu, zobowiązuję się 

niniejszem po ukończeniu wykształcenia mego teologicznego w Seminaryum duchownym 

Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej i po otrzymaniu święceń kapłańskich sprawować 

                                                        
27 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 10. 
28 M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym…, s. 343. 
29 T. Eustachiewicz, Zarys dziejów..., s. 41; P. Wł. Fabisz, Wiadomości o szkólności katolickiej w dziekanacie 
koźmińskim i o Gimnazjum Katolickim w Ostrowie, Ostrów 1874, s. 68. 
30 M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym…, s. 343. 
31 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 10. 
32 M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym…, s. 345. 
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obowiązki duchowne i urzędować jako wikariusz w której kolwiek z oznaczonych dwóch 

Archidiecezji przynajmniej przez 3 lata bez przerwy i do wszystkich powinności stanu 

duchownego być gotowym. Gdybym zaś przed uzyskaniem Presbyterjatu Seminaryum 

duchowne czy Poznańskie czy Gnieźnieńskie z jakiejkolwiek przyczyny opuścić miał, czy 

dobrowolnie, czy zmuszony, skutkiem wydalenia przez władzę duchowną, lub przed 

upływem 3 lat kapłaństwa mego do innej diecezji się przeniósł, zobowiązuję się: zwrócić do 

kasy seminaryjskiej koszta wyłożone na utrzymanie moje podczas pobytu w Seminaryum, 

licząc za każdy rok 120 talarów [...].33 

W seminarium, podobnie jak w szkole średniej, cechowała go wielka gorliwość i 

odznaczał się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zachował się arkusz ocen z roku 

szkolnego 1870, w którym przeważają oceny celujące i bardzo dobre.34 

Jego prace kontrolne w formie dłuższych wypowiedzi pisemnych, o wysokim 

poziomie erudycji, zgodnie ze swoją wartością były wysoko oceniane, jak chociażby 

jednobrzmiący werdykt księdza Likowskiego pod jedną z prac: Bardzo dobrze i z wielką 

znajomością przedmiotu.35 

W drodze wyróżnienia, wraz z kilkoma studentami został zaproszony na obiad do 

arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Mieczysława Halki-Ledóchowskiego. Była 

to nie lada atrakcja wobec delikatnie mówiąc nie najlepszego seminaryjnego „menu” i 

zamiłowania Antoniego do dosyć dobrego jedzenia.36 

Sytuacja finansowa Antoniego, jako kleryka, pozostawiała wiele do życzenia. 

Znalazł się on w grupie ubogich adeptów stanu duchownego, którym wypłacono 

zapomogę w wysokości ponad 37 talarów.37 Jak można przypuszczać, nie było to z 

pewnością jednorazowe i okazjonalne świadczenie, tym bardziej, że jak nam już 

wiadomo, nie mógł liczyć na pomoc rodziny. 

18 października 1868 roku otrzymał w katedrze poznańskiej cztery niższe 

święcenia. W niemalże rok później, 17 października 1869 roku zostaje subdiakonem, a 

tydzień później diakonem, po czym przeszedł na ostatni rok seminarium praktycznego 

do Gniezna.38 

                                                        
33 AAP, KA 483, Personalia ks. A. Kanteckiego 1867-1870. 
34 AAP, SD 118, Omnium Alumnorum. 
35 AAP, KA 483, Personalia… 
36 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 10, 11. 
37 AAP, SD 22, Akta Seminarium Duchownego w Poznaniu. 
38 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 15, 16. 
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O dalszym losie Antoniego Kanteckiego miał zadecydować arcybiskup 

Ledóchowski, którego życzeniem były dalsze studia tego młodego duchownego w 

Monasterze na kierunku filologicznym.39 

Arcybiskup Ledóchowski w kwietniu 1870 roku wystąpił z prośbą do naczelnego 

prezesa Königsmarcka o stypendium z funduszu żnińskiego dla czterech alumnów: 

J. Lewickiego, A. Kanteckiego, P. Wawrzyniaka i E. Brügemanna. Fundusz ten powstał ze 

skasowanego w 1819 roku klasztoru żnińskiego i przeznaczony został w pierwszym 

rzędzie na kształcenie teologów w uniwersytetach w Bonn, Monasterze i we Wrocławiu, 

a wypłat stypendium w ustalonej wysokości miała dokonywać co kwartał kasa 

uniwersytetu. 

Dla trzech pierwszych kandydatów, w tym także dla Antoniego, poprosił 

arcybiskup o trzyletnie stypendium na studia teologiczne w Monasterze, począwszy od 1 

października, w ustalonej wysokości dwustu talarów, a także dodatkowo jeszcze po sto 

talarów dla każdego z nich. W wyniku dość długiej wymiany korespondencji sprawa 

została załatwiona pozytywnie – stypendium zostało przyznane od 1 kwietnia 1871 

roku. Jak się później okazało, kwota ta nie wystarczała na pokrycie wszystkich 

wydatków i dlatego wszyscy trzej stypendyści prosili o dodatek.40 

Pragnieniem Antoniego było to, aby móc tam pojechać już jako ksiądz, co się 

zresztą ziściło 25 marca 1871 roku. W tym to dniu, w kaplicy pałacu arcybiskupiego w 

Poznaniu z rąk arcybiskupa Ledóchowskiego otrzymał upragnione święcenia 

kapłańskie. Prymicje odbył w kościele parafialnym w Ołoboku, gdzie był chrzczony i 

gdzie pierwszy raz przystępował do komunii świętej. Po wszystkich tych 

uroczystościach młodemu księdzu Kanteckiemu nie dane było już długo zabawiać w 

miłym dla siebie środowisku. Zaraz w kwietniu wysłany został przez Kurię Arcybiskupią 

na uniwersytet w Monasterze. Z radością w sercu i z niewielką sumą pieniędzy udał się 

na miejsce swojej dalszej edukacji.41 

Zapisawszy się na semestr letni, począł studiować starożytną filologię, filozofię, 

historię, astronomię, hebrajski i arabski; prywatnie natomiast zajmował się historią i 

literaturą polską, co sprawiało mu wielką przyjemność.42 

                                                        
39 Tamże, s. 18. 
40 K. Śmigiel, Ksiądz Piotr Wawrzyniak. Człowiek, Kapłan, Społecznik, Poznań 1985, s. 29, 30. 
41 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 19-20. 
42 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 20, 21. 
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Czego jak czego, ale lenistwa i braku zdolności intelektualnych nie można byłoby 

Antoniemu zarzucić, a spektrum zainteresowań wskazywałoby raczej na człowieka 

Renesansu. 

A jak spędzał czas, niech zilustrują to jego własne słowa: Życie akademickie mimo 

całej poetyczności swojej upływa nam tu dosyć jednostajnie. Co dzień rano z wyjątkiem 

niedzieli wstaję o 5 rano, mówi się pacierze, o 6 msza święta, o 7.15 lub 8 idzie się na 

prelekcję. Jeśli co czasu zbędzie, czyta się w czytelni akademickiej i lub 2 czasopisma. O 1 

obiad, po obiedzie rozmaicie: albo się na kanapie rozciągnąwszy zagłębiasz umysł w 

przepaściach naukowych, albo się też wyjdzie na przechadzkę do lasu. […] W tem latowem 

półroczu bodaj czy nie za często pozwalamy sobie tych wycieczek.43 

Pobyt w Monasterze to także początek zakrojonej na szerszą skalę działalności 

społecznikowskiej i publicystycznej księdza Kanteckiego. Dzięki zjednaniu sobie 

przyjaźni i szacunku kształcących się tam Polaków został prezesem Towarzystwa 

Studentów Polaków i ich delegatem do Towarzystwa Świętego Bonifacego. Ponadto 21 

maja 1871 roku wstąpił do Kongregacji Mariańskiej (związanej z partią Centrum), 

złożonej z akademików monasterskich, gorących czcicieli Matki Bożej. W organizacji tej 

piastował urząd radcy.44 

Został także korespondentem Przeglądu Lwowskiego i poznańskiego Tygodnika 

Katolickiego. Sporo także podróżował – w 1871 roku zwiedził z kolegą i przyjacielem 

księdzem Piotrem Wawrzyniakiem Nadrenię, a w 1872 roku Francję i Belgię. Francja 

wywarła na Antonim niezbyt pozytywne wrażenie. Wskazywał na wewnętrzne 

rozdarcie polityczne, szczególnie negatywnie wyrażając się o komunistach. Nie 

wzbudzał w nim również ani cienia sympatii materializm przenikający wszystkie 

warstwy społeczeństwa francuskiego.45 

Osobnym rozdziałem w działalności księdza Kanteckiego była opieka 

duszpasterska nad polskimi robotnikami w Zagłębiu Ruhry. Polacy początkowo nie 

stanowili dla państwa i episkopatu niemieckiego problemu narodowościowego: biskupi 

niemieccy mieli nadzieję na szybką asymilację polskich emigrantów zarobkowych. 

Wobec zagrożenia żywotnych interesów Kościoła Katolickiego w czasie kulturkampfu 

oraz obawą przed przechodzeniem Polaków na protestantyzm, episkopat niemiecki na 

                                                        
43 Cyt. za St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 21. 
44 J. Kozłowski, Rozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa polskiego w Niemczech 1870-1914, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1987 , s. 68, 69; M. Wojciechowska, Bracia…, s. 9. 
45 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 25, 26-28. 
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pierwszym planie postawił sprawy kościoła nad narodowymi. Biskupi diecezji 

Paderborn i Münster zajęli się polskimi przybyszami i sprowadzali im polskich 

spowiedników.46 

W 1872 roku zarząd kopalni w Bottrop zwrócił się do arcybiskupa 

gnieźnieńskiego i poznańskiego z prośbą o polskiego duszpasterza dla swych 

robotników. Nie pozostało to bez echa i pierwszym czasowo wydelegowanym przez 

arcybiskupa Ledóchowskiego duszpasterzem misyjnym został w 1872 roku ksiądz 

Antoni Kantecki. Jednakże atmosfera rozpoczynającego się kulturkampfu przyczyniła się 

do tego, że już w roku 1873 musiał zaprzestać działalności duszpasterskiej i opuścić 

Bottrop.47 Czym naraził się władzom pruskim – dokładnie nie wiadomo, 

prawdopodobnie głosił kazania po polsku i wyjaśniając dzieciom katechizm, uczył 

jednocześnie języka polskiego. Stwierdzić należy, że ksiądz Kantecki mocno podkreślał 

nierozerwalność wiary katolickiej z polską sprawą narodowościową i mimo formalnego 

zakazu działał tam aż do ukończenia studiów w 1874 roku.48 

Studia zakończył regularnie 19 czerwca 1874 roku, otrzymując stopień magistra 

nauk wyzwolonych i doktora filozofii na podstawie dysertacji: De Aureli Prudenti 

Clementis genere dicendi quaestiones (O języku i stylistyce właściwej Prudencjuszowi), 

zadedykowanej księżom Bażyńskiemu i Malinowskiemu, a wydrukowanej w Monasterze 

tegoż roku.49 

Praca ta charakteryzowała się wielką gruntownością i erudycją, będąc 

jednocześnie odzwierciedleniem jego zainteresowań filologicznych. Na świetnej 

publicznej obronie podnosił potrzebę opracowań katolickiej literatury łacińskiej oraz 

zwracał uwagę, że nie mają słuszności historycy literatury polskiej pomniejszający 

poetów polskich piszących po łacinie.50 

Po trzech latach i dwóch miesiącach pracowicie spędzonych w monasterskiej 

Alma Mater ksiądz doktor Antoni Kantecki powrócił do rodzinnej Wielkopolski. 

                                                        
46 A. Nadolny, Polskie duszpasterstwo w Zagłębiu Ruhry 1871-1894 w: Studia Pelplińskie 1981, s. 244-245. 
47 Tamże, s. 245; J. Kozłowski, Rozwój organizacji..., s. 69; K. Murzynowska, Polskie wychodźstwo 
zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914, Wrocław 1972, s. 69. 
48 A. Nadolny, Polskie duszpasterstwo…, s. 245. 
49 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 32; M. Wojciechowska, Bracia…, s. 9. 
50 M. Wojciechowska, Antoni Kantecki, Maszynopis dla Polskiego Słownika Biograficznego z 25.08.1965 r. 
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Rozdział II  

Ku wytyczonej drodze 

Powrót księdza Antoniego Kanteckiego przypadł na okres, który, jak to określił 

profesor Lech Trzeciakowski zapoczątkować miał dla ludności polskiej pod panowaniem, 

pruskim okres najtrudniejszy - codziennych zmagań, o utrzymanie odrębności narodowej, 

bez większych porywów, a wymagających wielkiego uporu i hartu, którego starczyć 

musiało na dziesiątki lat.51 

Z nazwą tego okresu, z kulturkampfem właśnie, spotkaliśmy się już w 

poprzednim rozdziale i, aby nazwa ta nie stała się zwykłym pustosłowiem, wymaga 

poważnego potraktowania, adekwatnie do roli odegranej w dziejach Polski. 

Kulturkampf nie wybuchł nagle i spontanicznie, a pewne fakty już wcześniej 

mogły wskazywać na jego „wyklucie”. Już bitwa pod Sadową (1866 – przyp. J.K.) 

traktowana była powszechnie jako zwycięstwo protestantyzmu nad katolicyzmem, 

sukces protestanckich Prus nad katolicką Austrią. W walce przeciw Kościołowi Bismarck 

liczyć mógł na poparcie liberałów, przy czym cele sojuszników nie były identyczne. 

Kanclerzowi chodziło o podporządkowanie rządowi tak ważnego czynnika, jakim był 

Kościół. Tkwiła w jego stanowisku także niechęć do żywiołów nie tak dawno 

opierających się zjednoczeniu przez Prusy, a następnie starających się utrzymać 

elementy federalizmu w ustroju. Dokonano zjednoczenia politycznego, potrzebne było 

jeszcze religijne. Natomiast sam Bismarck znacznie później twierdził, że podejmował 

walkę ze względu na związki katolicyzmu z Polakami. Tak szeroko zakrojona akcja 

przeciwko Kościołowi mogła zyskać tak entuzjastyczne przyjęcie liberałów, którzy w 

całej Europie zmierzali wtedy do zeświecczenia państwa, a tym samym do ograniczenia 

wpływu dawnych warstw feudalnych.52 

Określenia tego (kulturkampf), po raz pierwszy użył 17 stycznia 1873 roku w 

Izbie Deputowanych Sejmu Pruskiego Rudolf Virchow, działacz liberalny, a 

                                                        
51 L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim, Poznań 1970, s. 57. 
52 Wł. Czapliński, A. Gollos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław, Warszawa, Kraków 1990, s. 54, 55; S. 
Kieniewicz, Historia Polski 1795-1913, Warszawa 1987, s. 302, 303. 
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równocześnie wybitny uczony. Jego zdaniem kulturkampf oznaczał walkę nowoczesnej, 

liberalno-przyrodniczej kultury przeciw duchowej niewoli i średniowiecznej 

ciemnocie.53 W praktyce okazać się miało, że była to walka rozgrywająca się na wielu 

płaszczyznach między obozem liberalnym a kołami zachowawczo-katolickimi, między 

państwem a Kościołem. Głównym jej celem było scementowanie Rzeszy przez zduszenie 

wszelkiej opozycji. Częścią tej ostatniej były mniejszości narodowe, w tym również 

Polacy.54 

Sama nazwa – kulturkampf (w dosłownym tłumaczeniu: walka o kulturę) 

powstała przez sparafrazowanie terminu Kulturexamen (egzamin z kultury), o którym 

będzie jeszcze mowa w dalszej części rozdziału.55 

Bezpośrednią przyczyną bezpardonowej walki państwa z kościołem była sprawa 

dogmatu o nieomylności papieża, który uchwalony został na I Soborze Watykańskim. 

Wywołało to opory nawet wśród katolickiej części społeczeństwa, włącznie z 

przedstawicielami duchowieństwa. Przeciwnicy dogmatu utworzyli sektę kościoła 

starokatolickiego. 

W lipcu 1871 roku Bismarck zniósł wydział katolicki w pruskim ministerstwie 

oświaty i wyznań (Kultusministerium) twierdząc, że jest on narzędziem kościoła w 

rządzie pruskim i podlega wpływom polskim w Berlinie. Król przychylił się do decyzji 

rządu w sprawie utworzenia jednego wydziału, celem zahamowania wpływów 

ultramontańskich i traktowanie praw kościelnych bez uprzedzeń politycznych.56 

Spory z hierarchią kościelną w obronie przeciwników dogmatu o nieomylności 

papieża czy sprawa wydziału katolickiego w pruskim ministerstwie oświaty i wyznań 

rozgrywane były przez władze w ramach istniejącego ustawodawstwa. Okazało się ono 

jednak niewystarczające w obliczu coraz wyraźniej zaostrzającego się konfliktu.57 

2 maja 1873 roku na krótko przed wejściem w życie ustaw majowych, biskupi 

pruscy, zgromadzeni w Fuldzie, wydali okólnik do duchowieństwa i wiernych. Treścią 

jego było uzasadnienie negatywnego stanowiska episkopatu wobec mających się ukazać 

ustaw i zapowiedź walki o prawa przysługujące kościołowi.58 

                                                        
53 L. Trzeciakowski, Kulturkampf…, s. 57, 58. 
54 L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973, s. 103. 
55 S. Kieniewicz, Historia Polski…, s. 303. 
56 L. Trzeciakowski, Kulturkampf…, s. 70-74. 
57 Tamże, s. 75. 
58 Z. Zieliński, Tajna administracja Archidiecezji Gnieźnieńskiej w czasie kulturkampfu (1874-1886), w: 
„Nasza Przeszłość”, t. XXIV, s. 243. 
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Charakter tej pracy nie wymaga bardzo szczegółowego omówienia całej serii 

ustaw kulturkampfu z lat 1873-1875. Najogólniej rzecz biorąc, można je podzielić na te, 

które ograniczały wpływ Kościoła na społeczeństwo, odsuwając go od nadzoru 

szkolnictwa i odbierając mu prowadzenie akt stanu cywilnego i inne, rozszerzające 

wpływ państwa na Kościół, poddając nadzorowi rządu kształcenie księży, głoszenie 

kazań i obsadzanie stanowisk kościelnych (ustawa z 11 maja 1873 r.).59 I właśnie nad tą 

ostatnią ustawą należałoby się dłużej zatrzymać, gdyż jej wpływ zdeterminował 

przyszłe losy księdza Antoniego Kanteckiego. 

Zamiary rządu pruskiego, jakie kryły się za tą ustawą Landtagu Prus, zostały 

ujawnione przez Paula Hinschiusa, jednego z twórców tej ustawy. Jego zdaniem, rząd 

pruski w pełni doceniał doniosłą rolę duchowieństwa w społeczeństwie. Kler poddany 

ślepo, wrogiej państwu hierarchii kościelnej, wywierał wpływ dla tegoż państwa 

destrukcyjny. Państwo mogło się więc zabezpieczyć przed skutkami takiej działalności 

duchowieństwa jedynie poprzez czynną interwencję w sprawie wykształcenia i 

zatrudniania kandydatów do stanu duchownego i do obsadzania placówek 

kościelnych.60 

Nie umniejszając wagi pozostałym ustawom kulturkampfu np.: władzy 

dyscyplinarnej biskupów, o zarządzie majątkiem kościelnym, ustawy banicyjnej, 

stwierdzić należy, że właśnie ustawa z 11 maja, sięgająca do podstawy komórek 

organizacji kościelnej, stanowiła rdzeń całokształtu ustawodawstwa kulturkampfu i od 

jej realizacji zależał istotny wynik tej walki.61 

W ustawie podane były warunki, od których spełnienia zależało ubieganie się o 

stanowisko w hierarchii kościelnej i uzyskanie ewentualnej zgody władz państwowych. 

Kandydat miał być obywatelem niemieckim i legitymować się odpowiednim 

wykształceniem: matura w niemieckim gimnazjum państwowym, trzyletnie studia 

teologiczne w jednym z uniwersytetów Rzeszy, zdanie egzaminu państwowego (tzw. 

Kulturexamen) z filozofii niemieckiej, literatury niemieckiej i dziejów Niemiec. 

Odpowiednie paragrafy regulowały sprawy duchownych seminariów teoretycznych, w 

których wykładowcami mieliby być wyłącznie obywatele niemieccy. Ustawie nie 

podlegały seminaria praktyczne, bezpośrednio przygotowujące do święceń kapłańskich. 

                                                        
59 S. Kieniewicz, Historia Polski…, s. 303. 
60 Z. Zieliński, Wykonanie ustawy sejmu pruskiego z 11 maja 1873 roku o kształceniu i zatrudnieniu 
duchowieństwa na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 1873-1887, Lublin 1968, s. 19. 
61 Tamże, s. 19. 
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Ustawa z 11 maja 1873 roku zawierała także tzw. prawo notyfikacji, to znaczy 

obowiązek powiadamiania naczelnego prezesa danej prowincji o zamiarze obsadzenia 

danej placówki. Przewidywano również grzywny za nierespektowanie ustawy; 

biskupom za „bezprawne” obsadzanie urzędów kościelnych od 200 do 1000 talarów, dla 

wykonujących czynności duszpasterskie bez zgody władz do 100 talarów.62 Z drugiej 

strony, ewentualne zaakceptowanie ustawodawstwa majowego przez hierarchię 

duchowną ograniczyłoby do minimum samodzielność kościoła i w związku z tym 

biskupi pruscy wydali memoriał do ministra stanu, w którym odmówili zdecydowanie 

jakiegokolwiek podporządkowania się nowemu ustawodawstwu.63 

Wydanie ustaw majowych było precedensem, po raz pierwszy zaczęto naginać 

istniejące prawodawstwo do potrzeb walki z przeciwnikami politycznymi przez 

stosowanie ustawodawstwa wyjątkowego.64 

Ksiądz dr Antoni Kantecki zaraz po powrocie z Monasteru mógł na własnej 

skórze odczuć jarzmo ustaw majowych. Nie mogąc objąć żadnego stanowiska 

duchownego, z radością przyjął oferowaną przez księcia Adama Czartoryskiego posadę 

nauczyciela domowego w Rokosowie, w domu ściśle polskim i katolickim.65 Charakter 

tego miejsca najlepiej odzwierciedlają słowa księdza Likowskiego: Kto próg domu tego 

choćby na czas krótki przestąpił, czuł od razu, że się znajduje w domu najzacniejszym, 

prawdziwie chrześcijańskim, polskim, w którym tradycje czasów najlepszej naszej 

narodowej i katolickiej przeszłości najwierniej przechowywane były, że dom ten mógłby za 

wzór służyć każdej polskiej i szlacheckiej rodzinie. O jak powinna dom swój i ognisko swoje 

domowe urządzić.66 

Przebywał tam pół roku, udzielając lekcji dzieciom księcia Adama z drugiego 

małżeństwa: księciu Zygmuntowi i Zdzisławowi oraz księżniczce Helenie. Tutaj też 

poznał księcia Romana Czartoryskiego, który niebawem miał stanowczo wpłynąć na 

jego losy.67 

Czas w Rokosowie spędzał pracowicie. Dziennie miał 3 lub 4 lekcje i to 

najrozmaitsze: greka, łacina, literatura, historia polska, kościoła i powszechna. 

                                                        
62 L. Trzeciakowski, Kulturkampf…, s. 88-89; Z. Zieliński, Wykonanie ustawy…, s. 19-24 
63 Z. Zieliński, Tajna administracja…, s. 243. 
64 L. Trzeciakowski, Kulturkampf…, s. 76. 
65 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
Poznań 1896, s. 46, 47; M. Wojciechowska, Bracia…, s. 9. 
66 Cyt. za E. Likowski, Mowa żałobna na cześć księcia Adama Czartoryskiego […] powiedziana w kościele 
krobskim […] przez [...], Poznań 1880, s. 9. 
67 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 46, 47; M. Wojciechowska, Bracia…, s. 9 
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Odbywały się one w dwóch turach: od 9 do 12 i od 16 do 18 z półgodzinnymi 

przerwami. Wrodzone poczucie obowiązku i odpowiedzialności za swoją pracę 

powodowały, że sporo czasu zajmowały mu przygotowania do zajęć. Lekcje musiały być 

prowadzone w sposób interesujący i profesjonalny, skoro czasami były „hospitowane” 

przez księstwo i ich gości. Oprócz zajęć pedagogicznych, mimo formalnego zakazu 

władz, spowiadał i w prawie każdą niedzielę wygłaszał kazania w kaplicy Czartoryskich 

w Rokosowie.68 

Jeszcze w 1873 roku kapelanem w Rokosowie był ksiądz Józef Kosicki. Jakie były 

jego dalsze losy, nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że w roku następnym kaplica 

Czartoryskich nie miała już stałej obsady duchownej.69 Jak można przypuszczać, ksiądz 

Kantecki z premedytacją i z przyjemnością naruszył paragrafy ustawodawstwa 

specjalnego. Wiadomość o jego praktykach nie pozostała wyłączną tajemnicą Rokosowa, 

skoro już w listopadzie otrzymał nakaz opuszczenia Wielkiego Księstwa Poznańskiego.70 

Zastosowano wobec niego § 5 ustawy z 4 maja 1874 roku (tzw. banicyjnej), 

mówiący o prawie stosowania czasowej banicji wobec księży, przeciw którym toczyło 

się śledztwo w sprawie sprawowania nielegalnego duszpasterstwa. Ta kuriozalna 

ustawa, niezgodna z nowoczesnym modelem wymiaru sprawiedliwości i mająca 

niewiele wspólnego z logiką, była szczególnie wygodna dla strony oskarżającej, a 

stawiająca ściganego na z góry przegranej pozycji. Wynikało to z zanegowania prawa 

represjonowanego do obrony. Co więcej, po uprawomocnieniu wyroku, skazanego 

ścigano listami gończymi.71 

W pierwszej chwili za radą rodziny książęcej miał udać się do Galicji. Z 

możliwości uniknięcia kary jednak nie skorzystał. Tymczasem wytoczono mu zaoczny 

proces o odprawianie mszy świętej w kaplicy pałacowej, o wygłaszanie nauk od ołtarza, 

o danie ślubu w zastępstwie sąsiedniego proboszcza.72 Wskazywać by to mogło na 

osierocenie parafii w Poniecu w wyniku ustawodawstwa kulturkampfu, jednakże fakt 

ten nie znajduje potwierdzenia w źródłach.73 

                                                        
68 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 48. 
69 Elench 1873. Archidiecezja Gnieźnieńsko-Poznańska, s. 55; Elench 1874. Archidiecezja Gnieźnieńsko-
Poznańska, s. 50. 
70 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 45; Polski Słownik Biograficzny, T.XI, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1964-1965. 
71 L. Trzeciakowski, Kulturkampf…, s. 89; Z. Zieliński, Wykonanie ustawy…, s. 109-110 
72 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 48. 
73 Elench 1874…, s. 50. 
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Ksiądz dr Antoni Kantecki został w lutym 1875 roku skazany na zapłacenie 180 

talarów grzywny, a w przypadku jej nieuiszczenia na 63 dni więzienia.74 W biografii 

pióra Stanisława Karwowskiego, a także i u innych badaczy, wysokość kary pieniężnej i 

liczba dni pozbawienia wolności wynoszą odpowiednio: 166 talarów i 83 dni. Brakuje 

potwierdzenia tej informacji w dostępnym obecnie materiale źródłowym.75 

Klemens Kantecki, brat Antoniego, jeszcze przed końcem procesu nalegał na 

wyjazd do Lwowa. Ksiądz Kantecki jednak, za namową księży Jana i Stanisława 

Koźmianów i księcia Romana Czartoryskiego, przywódców stronnictwa tzw. kościelno-

narodowego (ultramontanów), pozostał w Wielkim Księstwie Poznańskim.76 

W wyniku poszukiwania listami gończymi, 23 kwietnia 1875 roku ksiądz 

Kantecki został aresztowany w Ostrowie Wielkopolskim i natychmiast osadzony w 

tamtejszym więzieniu. Cela i więzienie nie wywarły na księdzu Antonim strasznego 

wrażenia. Mało tego, pobyt tutaj uważał za zaszczyt, co wydawać by się mogło rzeczą 

absurdalną, gdyby nie to, że jego współwięźniom był sam arcybiskup Mieczysław Halka-

Ledóchowski.77 

Arcybiskup gnieźnieński i poznański, w pierwszych latach swoich rządów cieszył 

się poparciem Berlina i powściągał skutecznie księży od udziału w pracach narodowych, 

a opinia publiczna kierowała pod jego adresem wiele słów krytyki. W początkach 

kulturkampfu gotów był iść na ustępstwa w sprawach języka polskiego. Odmówił 

jednakże kompromisu w sprawach kościelnych.78 

Pierwsze miesiące roku 1874 wyznaczały końcową cezurę wstępnej fazy 

kulturkampfu. Masowe stosowanie środków represyjnych o tyle zawiodło, iż wykonanie 

istotnych elementów ustaw majowych stało nadal w martwym punkcie. Dla państwa 

była to już sprawa prestiżowa, wobec tego musiało się ono zdobyć na krok ostateczny, 

co praktycznie na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej mogło oznaczać 

tylko usunięcie opornego arcybiskupa.79 

Arcybiskup Ledóchowski dziesiątki razy pogwałcał ustawodawstwo, co 

kilkanaście dni wytaczano mu procesy, na które uparcie nie stawiał się. Zaaresztowany 

                                                        
74 APR, NP, 7445. Personalia księży. Ksiądz dr Antoni Kantecki. 
75 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 49; M. Wojciechowska, Bracia…, s. 9. 
76 M. Wojciechowska, Bracia…, s. 9. 
77 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 50, 51. 
78 Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu, red. Felix Lenort, Poznań 1982, s. 170; S. Kieniewicz, 
Historia Polski…, s. 303. 
79 Z. Zieliński, Wykonanie ustawy…, s. 73. 
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został 3 lutego 1874 roku i przetransportowany do więzienia w Ostrowie 

Wielkopolskim. Oficjalną przyczyną aresztowania i osadzenia arcybiskupa było 

niezapłacenie przez niego kary 5500 talarów (16500 marek). Jego możliwości płatnicze 

zostały całkowicie wyczerpane, a komornik sądowy, w wyniku przeprowadzonych 

wcześniej licytacji, nie znalazł już w pałacu arcybiskupim żadnych przedmiotów 

nadających się do fantowania.80 

Ważniejszą jednak dla państwa rzeczą było złożenie arcybiskupa z urzędu. 

Dokonał tego Trybunał do Spraw Kościelnych w Berlinie 15 kwietnia 1874 roku. 

Ledóchowski oświadczył, że wyroku Trybunału nie uznaje, a sam będzie się uważał za 

rządcę archidiecezji tak długo, dopóki z urzędu nie złoży go Stolica Apostolska. Po 

dwuletnim wyroku, oświadczenie to stało się w roku 1876 podstawą do wydania na 

niego w myśl § 1 ustawy z 4 maja 1874 roku dekretu banicyjnego nakazującego 

wydalenie z granic Rzeszy Niemieckiej.81 

Niezłomna postawa arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego nie mogła 

pozostać niezauważona. Na konsystorzu 15 marca 1875 roku papież Pius IX wyniósł 

Ledóchowskiego do godności kardynalskiej. Ponieważ był on wówczas więźniem w 

Ostrowie Wielkopolskim, dlatego nominacja ta miała specjalny charakter i akcent 

ogólnonarodowy. Była to jedyna w swoim rodzaju nominacja w okresie 125-cio letniej 

niewoli Gniezna pod rządami Prus.82 

Wróćmy jednak do księdza Antoniego Kanteckiego. Został on w więzieniu 

serdecznie przywitany przez Arcypasterza, miał także szczęście kilkakrotnie służyć do 

mszy świętej w urządzanej z celi kaplicy arcybiskupiej. Parokrotnie zezwolono mu na 

towarzyszenie arcybiskupowi w spacerach, co było okazją do długich rozmów.83 

Po kilku dniach pobytu w Ostrowie Wielkopolskim, postanowiono przenieść 

księdza Antoniego do Koźmina. Dla władz więziennych problemem było znalezienie 

chętnego do przetransportowania skazanego. Nikt z miejscowej ludności nie chciał się 

przysłużyć oprawcom niewinnie skazanego młodego duchownego. Wreszcie jeden Żyd 

za niemałą opłatą zgodził się przewieźć Antoniego. I tak, 3 maja, w rocznicę konstytucji 

                                                        
80 J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, tom II, Poznań 1964 s. 119; Z. Zieliński, Wykonanie ustawy…, 
s. 75; Na Stolicy prymasowskiej…, s. 215. 
81 Z. Zieliński, Wykonanie ustawy…, s. 75; Na stolicy prymasowskiej…, s. 215, 216. 
82 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980, 
s. 117. 
83 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 53, 54. 
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majowej otrzymawszy błogosławieństwo arcybiskupa Ledóchowskiego, opuścił 

więzienie ostrowskie.84  

W Koźminie zajął się pracą naukową. Pamiątką z celi więziennej jest przekład 

Menechmów („Bliźniaków”) T.M. Plauta, wydany w 1875 roku w Poznaniu oraz 

rozprawa: Sebastian Klonowicz i jego poemat o Rusi (Przegląd Naukowy i Literacki 

1875). Prace te jak można się domyślać, były odzwierciedleniem jego zainteresowań 

filologicznych.85 

W pierwszej z nich omawia treść komedii, próbuje odpowiedzieć na pytanie o 

czas powstania utworu, na której greckiej komedii Plaut się wzorował. Zastanawiał się 

nad artystyczną wartością Menechmów. Doszedł także do ciekawego wniosku, że 

naśladowcą Plauta był jeden z najwybitniejszych dramaturgów w literaturze światowej 

– William Shakespeare. 

W swojej drugiej rozprawie: Sebastian Klonowicz i jego poemat o Rusi, występuje 

jako obrońca naszych XVI i XVII-wiecznych poetów polsko-łacińskich przed 

krzywdzącymi zarzutami, jakoby pogardzili własnym językiem i zapierali się swej 

narodowości.86 

Stosunkowo krótka kara pozbawienia wolności znalazła swój finał w Koźminie. 

Nurtującą i kontrowersyjną kwestią jest data kończąca wyrok i zarazem pobyt księdza 

Kanteckiego w tamtejszym więzieniu. 

Według Stanisława Karwowskiego ksiądz Antoni przebywał w Koźminie 73 dni, a 

więc do połowy lipca 1875 roku. Kłóci się to z informacją, że po wyjściu z więzienia 

został 1 lipca 1875 roku współredaktorem „Kuriera Poznańskiego”.87 Data ta 

wskazywałaby, że faktyczny wymiar kary był niższy, co rzeczywiście ma swoje odbicie w 

dokumentach.88 

Odzyskanie wolności stało się cezurą wyznaczającą koniec pewnej epoki w życiu 

księdza dra Antoniego Kanteckiego; epoki, która spowodowała ukształtowanie i 

ugruntowanie psychiki i poglądów tego młodego człowieka. Pobyt u Czartoryskich, a 

także uwięzienie przyspieszyło jego „dojrzewanie” polityczne i pomogło wytyczyć drogę 

na przyszłość. A przyszłość ta, mimo licznych sukcesów, bynajmniej nie będzie wysłana 

tylko samymi różami. 
                                                        

84 Tamże, s. 55. 
85 Polski Słownik Biograficzny, T.XI, 1964-1965. 
86 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 357. 
87 Polski Słownik Biograficzny, T.XI, 1964-1965. 
88 APR, NP, 7445. Personalia księży. Ksiądz dr Antoni Kantecki. 
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Rozdział III  

W „Kurierze Poznańskim” 

1. W obozie ultramontańskim 

Aby zrozumieć przyszłe losy i motywy działania księdza dra Kanteckiego, w tym 

miejscu przybliżyć należy genezę jego zorientowania ideologicznego i politycznego, 

czynniki, które spowodowały akces tego młodego duchownego do stronnictwa 

kościelno-konserwatywnego, zwanego ultramontańskim (ultra montes, aluzja do Rzymu 

za Alpami – przyp. J.K.). 

Rodzice Antoniego stworzyli ognisko domowe przepełnione szacunkiem dla 

wartości narodowych i katolickich, i w duchu tym wychowywali swoje liczne 

potomstwo. Jak nam już wiadomo, rodzina Kanteckich utrzymywała ścisłe kontakty z 

cysterkami z Ołoboku, a sam mały Antoś był częstym gościem w klasztorze. Fakty te nie 

były z pewnością decydujące, ale prawdopodobnie miały jakiś wpływ na naszego 

bohatera. 

Dziewięcioletni pobyt w znanym nam już Gimnazjum Polskim w Ostrowie, wpływ 

wielu świetnych profesorów, a także działalność w tajnym kole samokształceniowym – 

wszystko to spowodowało determinację tego dojrzewającego człowieka w obronie 

ukochanego, ojczystego języka polskiego. 

Po pomyślnym zdaniu matury, Antoni postanowił wstąpić do seminarium 

duchownego. Można by się spotkać z zarzutem, że nasz bohater związał się ze stanem 

duchownym jedynie z czystego wyrachowania, ponieważ nauka w seminarium była 

bezpłatna, a trudna sytuacja finansowa nie pozwalałaby na podjęcie nauki na jednym z 

uniwersytetów. Jednak należy z całą mocą stwierdzić, że decydującym motywem było 

powołanie. Dowodem niech będzie przykład dwóch młodszych braci Antoniego; 

Klemensa i Maksymiliana, którzy realizowali się na polu naukowo-urzędniczym i 
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politycznym, nie idąc w ślady swego starszego brata. A i ubogie finanse nie były 

przeszkodą we wstąpieniu Maksymiliana na uniwersytet we Wrocławiu.89 

Nauka w seminarium w Gnieźnie i w Poznaniu, także obcowanie z wybitnymi 

wykładowcami „zasiewającymi ziarno”, które wydało plon w późniejszych latach, to 

kolejne bardzo ważne szczeble przybliżające moment wyboru tej jedynej orientacji 

politycznej, której był wierny do końca swych dni. 

Pobyt na studiach w Monasterze był okazją do licznych podróży i ciekawych 

obserwacji poczynionych w krajach ościennych, które wyrobiły w Antonim niechęć do 

socjalizmu i liberalizmu. Powrót ze studiów przypadł na lata nabierającego rozpędu 

kulturkampfu. Nie mogąc objąć żadnej funkcji duchownej został nauczycielem 

domowym u księcia Adama Czartoryskiego w Rokosowie. W ciągu półrocznego pobytu 

miał ksiądz Antoni okazję do licznych kontaktów z przedstawicielami stronnictwa 

ultramontańskiego i tam też został dostrzeżony jako potencjalne przyszłe ogniwo, 

łącznik pomiędzy nimi, a masami społeczeństwa polskiego. 

Kontakty te nie były bezowocne. Młody Kantecki przejął w całości program 

polityczny księdza Jana Koźmiana, który zakładał wyższość kościoła nad państwem, 

utrzymanie świeckiej władzy papieża i nienaruszalność terenów państwa Kościelnego. 

Jan Koźmian głosił konieczność zachowania społecznego status quo i ziemiańskiego 

stanu posiadania, odrodzenie moralne społeczeństwa polskiego przez katolicyzm. Był 

przeciwnikiem panslawizmu, w którym widział zagrożenie dla narodowości polskiej, a 

do obrony tej narodowości wzywał polskich posłów w Berlinie.90 

Ksiądz Kantecki nie ograniczył się tylko i wyłącznie do percepcji tak ogólnie 

zarysowanego programu jednego z czołowych przedstawicieli polskiego 

ultramontanizmu, ale wzbogacił, o czym napiszemy w dalszej części rozdziału, ideologię 

stronnictwa kościelno-konserwatywnego w nowe, silniej akcentowane elementy. 

Stronnictwo ultramontańskie i kościelno-konserwatywne to hasła tożsame, które 

bardzo często będą pojawiać się w tym rozdziale. Interesującą kwestią jest geneza 

powstania ideologii ugrupowania, któremu ksiądz Antoni Kantecki oddał swe najlepsze 

lata. 

Początków ultramontanizmu można się dopatrywać w uzasadnionej reakcji 

przeciw najbardziej konserwatywnym aspektom gallikanizmu (teoria głosząca potrzebę 

                                                        
89 M. Wojciechowska, Bracia…, s. 10. 
90 St. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, tom II, Poznań 1920, s. 283, 284; J. Koźmian 
w: PSS, tom XV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. 
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ograniczenia władzy papieża w Kościele Katolickim – przyp. J.K.), a przede wszystkim w 

trosce o zabezpieczenie niezależności Kościoła w obliczu regalistycznych pretensji, 

zgłaszanych przez poszczególne rządy. Ultramontanizm był także reakcją na rozwój 

ruchu rewolucyjnego w Europie i konsekwencjach z tego wynikających, jak rozwój 

ideologii liberalizmu i socjalizmu.91 Liberalizmowi usiłował przeciwstawić się ówczesny 

konserwatyzm, który wprawdzie przyjmował porządek nadprzyrodzony, ale 

równocześnie uważał nierówność stanów za konieczny przejaw życia ludzkiego. 

Odstręczającym pewne jednostki od religii przejawem ze strony konserwatyzmu były 

wysiłki połączenia we współpracy utajonej Kościoła i państwa pod modnym hasłem 

„Związku ołtarza i tronu”. Konserwatyzm nie dopuszczał także żadnych nowości w 

zakres swego programu wziętych z posiewu rewolucyjnego.92 

Do „eksplozji” ultramontanizmu niewątpliwie przyczynił się fakt, że głową 

Kościoła w 1846 roku wybrano Piusa IX, który trwał w przeświadczeniu, iż boskie 

prawa papieża stoją ponad państwem. Za jego długiego pontyfikatu Państwo Kościelne 

skurczyło się do rozmiarów nieomal mikroskopijnych (wrzesień 1870 r.), a co za tym 

idzie, władza świecka papieży stała się czysto iluzoryczną. Wobec takiego obrotu sprawy 

Pius IX uznał się w 1871 roku więźniem Watykanu.93 

Dlaczego popierał ultramontanizm? Otóż wydawał mu się on warunkiem 

odrodzenia życia katolickiego w państwach, w których interwencja władzy świeckiej w 

życie Kościoła groziła stłumieniem gorliwości apostolskiej duchowieństwa i wiernych. 

Był to też najlepszy środek do takiego zgrupowania żywotnych sił w katolicyzmie, by 

mogły stawić czoło nasilającej się fali antychrześcijańskiego liberalizmu, nazywanego 

bez ogródek przez Piusa IX „błędem stulecia”. Papież ten w oficjalnie ogłoszonej 

encyklice Quanta cura potępił zarówno socjalizm, jak i liberalizm, jako źródła wszelkiego 

zła, a w dodanym do niej wykazie, Sylabusie, wyliczył 80 błędów, z którymi Kościół nie 

może się nigdy pogodzić. Oto niektóre z nich: rozdział Kościoła od państwa, wolność 

religijna, zasady liberalne, doktryna głosząca, że wyrzeczenie się władzy świeckiej 

ułatwi rozwój duchowy Kościoła itp.94 

Ultramontanizm uroczyście usankcjonowany przez Sobór Watykański I, 

obradujący w latach 1869-1870, spowodował wewnętrzny rozwój i konsolidację 
                                                        

91 Historia Kościoła, T. V, red. R. Aubert, Warszawa 1985, s. 46. 
92 W. Urban, Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem 1815-1965, Lublin 1966, s. 6. 
93 J. A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 482; L. von Ranke, 
Dzieje papiestwa w XVI- XIX w., Warszawa 1974, s. 669; Historia Kościoła, s. 32. 
94 Historia Kościoła, s. 8, 9; J. A. Gierowski, Historia Włoch, s. 478. 
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Kościoła, z drugiej strony jego triumf w połączeniu z grzmiącymi potępieniami 

liberalizmu wywoływały coraz większe niezadowolenie i wrogość klas rządzących.95 

Powróćmy jednakże do naszego bohatera i jego kontaktów z polskimi 

ultramontanami. Jak już wiemy z poprzedniego rozdziału, od 1 lipca 1875 roku został 

współredaktorem, a w roku następnym redaktorem naczelnym „Kuriera Poznańskiego”, 

zamieszkawszy w Poznaniu przy ulicy Św. Marcin 16. 

Nominacja ta, poparta autorytetem księcia Romana Czartoryskiego oraz Jana i 

Stanisława Koźmianów była najlepszym dowodem na „wchłonięcie” księdza 

Kanteckiego w poczet elity stronnictwa kościelno-konserwatywnego. 

Organ tegoż stronnictwa, „Kurier Poznański”, założono w 1872 roku po nieudanej 

próbie opanowania „Dziennika Poznańskiego” (o którym będzie mowa później). 

Pierwszy numer ukazał się 2 stycznia 1872 roku nakładem firmy Ludwika Merzbacha, a 

pod redakcją Teodora Żychlińskiego. Był to dziennik dużego formatu, wydawany 

początkowo w niewielkim nakładzie około 750 egzemplarzy. Zawierał szeroki serwis 

informacyjny z dominacją tematyki kościelnej, a głównym odbiorcą miała być 

inteligencja ziemiańska.96 

Programem redakcji „Kuriera” było zjednoczenie społeczeństwa wielkopolskiego 

wokół postaci arcybiskupa Ledóchowskiego. Masom ludowym zalecał postępowanie 

następujące: 

...pracę cichą, codzienną; każdy w swoim kółku, według swego powołania i sił 

zamknijmy dziś nasz patriotyzm i naszą politykę…97 

W latach osiemdziesiątych „Kurier” pisał często o „chrześcijańskim spokoju” i 

zadowoleniu ze swego losu wśród robotników i rzemieślników, potępiając zarazem 

wszelkie przejawy walki klasowej. Na łamach tego pisma zwalczano oczywiście 

socjalizm i wszelki liberalizm, łącznie z warszawskim pozytywizmem. W sprawach ściśle 

politycznych „Kurier” głosił zasadę bezpartyjności, przy skupieniu społeczeństwa wokół 

grupy głoszącej hasła katolicko-narodowe. Jeśli chodzi o stosunek do władz zaborczych 

redakcja stała na stanowisku „oddania cesarzowi co cesarskie, a boskiego – Bogu”, przy 

                                                        
95 Historia Kościoła, s. 8, 9. 
96 Dzieje Wielkopolski, T. II, red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973, s. 600; M. Motty. Przechadzki po mieście, T. I., 
Warszawa 1957, s. 698. 
97 Cyt. za W. Jakóbczyk, Prasa w Wielkopolsce 1859-1918, w: Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, Warszawa 
1976, s. 181-182. 
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jednoczesnym kontynuowaniu obrony „wiary i narodowości” poprzez pracę organiczną. 

Rzecznikiem tej ideologii był właśnie nasz bohater, ksiądz Antoni.98 

Po dymisji kanclerza Bismarcka „Kurier” przeszedł na pozycję całkowitego 

lojalizmu, podejmując energiczne popieranie polityki rządu i stawiając na ewentualną 

współpracę z kanclerzem Caprivim na terenie parlamentu Rzeszy, łudząc się, że 

deklaracje lojalności mogą zmienić zasadniczo kurs polityki pruskiej wobec 

społeczeństwa polskiego.99 

Zapoznaliśmy się szerzej z organem jednego tylko stronnictwa. Nie sposób 

omawiać tutaj wszystkich konkurentów „Kuriera Poznańskiego”, ale przy dwóch 

najważniejszych tytułach zatrzymajmy się na chwilę. 

W batalii o „rząd dusz” z ultramontanami rywalizowali liberałowie skupieni 

wokół „Dziennika Poznańskiego” oraz balansujący między tymi dwoma stronnictwami 

drobnomieszczanie wraz z „Orędownikiem”, jako swoim organem. Wszystkie te trzy 

pisma i środowiska z nimi związane, charakteryzował opozycyjny stosunek do poczynań 

rządu, inaczej natomiast wyobrażały sobie wzajemne interakcje między narodem, a 

kościołem. O ile liberałowie uważali walkę o zachowanie narodowości za 

pierwszoplanowe zadanie, to ultramontanie wsparci częściowo przez drobnomieszczan 

utożsamiali obronę narodowości z obroną kościoła, jako nierozerwalny związek. Lata 

kulturkampfu, kiedy zachodził ścisły związek między walką z kościołem i narodowością 

przyniosły przewagę tej drugiej koncepcji, powodując zmniejszenie wpływu liberałów, 

skutkiem czego „Dziennik Poznański” przeszedł na pozycje umiarkowanie 

konserwatywne.100 

Jeśli chodzi o zakres działalności czasopism, to był on bardzo rozległy. Zajmowały 

się one głównie propagowaniem słowa polskiego oraz informowaniem o antypolskich 

zamierzeniach i postanowieniach rządu. Wiele miejsca poświęcano relacjom z obrad 

parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego, zapoznając jednocześnie opinię publiczną z 

działalnością posłów polskich. Na łamach prasy prowadzono żywą agitację wyborczą, 

inicjowano akcje protestacyjne, informowano o mających się odbyć wiecach, 

podejmowano także polemikę z pismami niemieckimi. Niewątpliwie prasa polska 

odegrała ogromną rolę w dziele integracji narodu polskiego poprzez liczne 

                                                        
98 W. Jakóbczyk, Prasa w Wielkopolsce 1859-1918, w: Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, Warszawa 1976, 
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99 Tamże, s. 182. 
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korespondencje informujące czytelników o życiu rodaków pod panowaniem rosyjskim i 

austriackim.101 

Publicyści w zaborze pruskim nie ograniczali się tylko do pracy sensu stricto 

dziennikarskiej, do publikowania artykułów czy kierowania danym pismem, ale brali 

aktywny udział w życiu organizacyjnym, występowali na wiecach itp. Do takich 

dziennikarzy należał również nasz bohater, ksiądz Antoni Kantecki, a przejawy jego 

aktywności będą omówione w dalszej części tego rozdziału.102 

2. Polityk 

Uważnie śledząc działalność naszego bohatera można dojść do wniosku, że 

motorem jego aktywności była szeroko rozumiana polityka, a wątek polityczny był 

zdecydowanie dominujący we wszystkich poczynaniach księdza Antoniego. 

Polityk usiłuje zdobyć realny, możliwie największy wpływ w społeczeństwie. 

Szczególnie w okresie zaborów, z braku centralnego polskiego ośrodka władzy i słabości 

skłóconych ze sobą stronnictw emigracyjnych, pierwszoplanowym zadaniem było 

pokierowanie prostym ludem, a także służenie mu w ciężkie dni niewoli narodowej. 

Dodawać chyba nie trzeba, że w walce o „rząd dusz” rywalizowały ze sobą ugrupowania 

różniące się ideologicznie w większym lub mniejszym stopniu. 

W tej części rozdziału omówimy szerokie spektrum działalności politycznej 

naszego bohatera, wyłączając z tego publicystykę, która z racji swej wagi będzie 

opracowana w osobnej części tego rozdziału. 

Objęcie funkcji naczelnego redaktora „Kuriera Poznańskiego” przez księdza 

Kanteckiego przypadło na okres pełnego zagrożenia polskości, na tak już dobrze nam 

znany kulturkampf. Skutecznym środkiem na zapędy germanizacyjne władz pruskich 

okazały się organizowane licznie wiece polskie, choć ta forma walki z zaborcą nie była 

wynalazkiem okresu „walki o kulturę”. Początkowo zwoływano je wyłącznie w 

sprawach wyborczych. Ta zasada została złamana przez działaczy z Prus Zachodnich, 

którzy zorganizowali na przełomie 1871 i 1872 roku wiece połączone ze zbieraniem 

podpisów pod petycją w sprawie równouprawnienia języka polskiego w szkolnictwie i 

urzędach. Wkrótce Polacy z Górnego Śląska na czele z Karolem Miarką zorganizowali 
                                                        

101 L. Trzeciakowski, Pod pruskim … s. 138. 
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podobne wiece m.in. w Tychach i Pszczynie. Natomiast w Wielkim Księstwie 

Poznańskim spór liberałów z ultramontanami utrudniał rozpoczęcie akcji wiecowej. Oba 

stronnictwa przyjęły postawę wyczekującą. Korzystając z zaistniałej sytuacji, Roman 

Szymański, redaktor „Orędownika” wysunął propozycję zwołania wiecu, na którym 

uchwalono by rezolucję protestującą przeciwko przemówieniu Bismarcka z 9 lutego 

1872 roku, w którym to kanclerz Rzeszy twierdził, jakoby lud polski popierał 

poczynania rządu, a nawet był mu wdzięczny. Wiec odbył się 23 lutego 1872 roku w 

Poznaniu w Hotelu Saskim z ogromnym powodzeniem ku zaskoczeniu oponentów. 

Mimo tego sukcesu „Kurier Poznański” i „Dziennik. Poznański” oraz zgrupowane wokół 

nich stronnictwa pozostawały w dalszym ciągu w opozycji. W drugiej połowie 1872 

roku „Kurier” powziął myśl zwoływania corocznych wieców katolickich wzorowanych 

na zjazdach katolików niemieckich organizowanych przez Centrum, na terenie Śląska. 

Jednakże propozycja ta ze względu na klerykalny charakter, spotkała się ze sprzeciwem 

kół liberalnych. Tymczasem na terenie poznańskiego akcja wiecowa zainicjowana przez 

Romana Szymańskiego zataczała coraz szersze kręgi i zyskiwała zwolenników.103 

Zauważywszy wymykanie się inicjatywy Szymańskiego spod kontroli, „Kurier” 

wystąpił z kontrpropozycją zastąpienia wieców sejmikami relacyjnymi, w czasie których 

posłowie polscy składaliby wyborcom relacje na temat praw przyjętych i przedłożonych 

sejmowi i parlamentowi, informować o kierunkach wewnętrznej polityki i o 

obowiązkach, jakie spadają na społeczeństwo polskie. Sejmiki zajmować by się miały 

także uchwalaniem rezolucji, a ich głównym celem politycznym miało być 

aktywizowanie niższych warstw społeczeństwa w walce o sprawy narodowe. Sejmiki 

miały być zwoływane przez wyborców w Poznaniu i na prowincji.104 

Dopiero w 1875 roku uznał „Kurier Poznański” za potrzebne i celowe wiece 

ludowe, lecz z wydźwiękiem katolickim: ...to agitacja, uczciwa, polityczna, użyteczna i 

bezpieczna […] Jeśli co szerzą, to zamiłowanie do pracy i porządku, to uszanowanie dla 

wyższości umysłowych i towarzyskich. Nie chodzi i nie może w nich chodzić o propagandę 

demokratyczną i tylko piękne braterstwo chrześcijańskie krzewi się wśród tych gromad, 

które się zbierają, aby słyszeć [...] nauki o wierności Kościołowi, o zamiłowaniu do tradycji 

narodowej, o zgodzie ze swoją dolą i o życiu uczciwym…105 Do zwołania pierwszego wiecu 

w tym duchu doszło 6 czerwca 1875 roku w Poniecu, po kompromisie między 
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ultramontanami a liberałami. Odtąd omawiano sprawy związane z antykościelnymi i 

antypolskimi poczynaniami rządu Prus.106 

Gorącym zwolennikiem, a także organizatorem wieców polsko-katolickich i 

osobą czynnie w nich uczestniczącą był właśnie nasz bohater, ksiądz Antoni Kantecki. 

Poniżej omówimy tę płaszczyznę jego działalności. 

W dniu 31 stycznia 1876 roku odbył się w Poznaniu wiec poświęcony projektowi 

prawa o języku urzędowym, który nadawał językowi niemieckiemu rangę powszechnie 

obowiązującego w administracji, sądownictwie, samorządach i komunikacji. W Hotelu 

Saskim zebrało się około 1400 osób. Wiec zagaił Franciszek Dobrowolski z „Dziennika 

Poznańskiego”, który też jako pierwszy zabrał głos w sprawie obrony języka polskiego. 

Powoływał się na gwarancje dane Polakom w Traktacie Wiedeńskim i na patent 

okupacyjny króla Prus Fryderyka Wilhelma III z 15 maja 1815 roku. Następnym mówcą 

był ksiądz Kantecki. W swoim wystąpieniu dowodził, że projekt sprzeciwia się prawu 

przyrodzonemu, prawu boskiemu i naszym prawom historycznym. Twierdził, że nie 

można pozbawić narodu o tak wielkim wkładzie dla rozwoju kultury europejskiej, 

prawa do języka ojczystego. Wezwał zebranych do poparcia przez jak najliczniejsze 

podpisy petycji do sejmu Prus. Uchwalono jednocześnie rezolucję, w której Polacy i 

katolicy miasta Poznania oświadczyli wierność zasadom Kościoła Rzymsko-Katolickiego 

i gotowość do obrony jego praw.107 

Wiece o podobnej wymowie odbyły się również prawie we wszystkich miastach 

Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W Śremie, Winiarach i Krzywiniu przemawiał nasz 

bohater wyjaśniając zebranym dotychczasowe prawa języka polskiego i wskazywał na 

szkody, jakie może przynieść Polakom w zaborze pruskim wprowadzenie nowej ustawy. 

Mimo wszystkich tych protestów, wystąpień polskich posłów w Berlinie: Kazimierza 

Kanataka, Teofila Magdzińsklego i Władysława Wierzbińskiego, 28 sierpnia 1876 roku 

ustawa o języku urzędowym uzyskała sankcję królewską w brzmieniu niekorzystnym 

dla Polaków, a zmierzającą do ich zgermanizowania.108 

Dnia 16 czerwca 1876 roku, w trzydziestą rocznicę wstąpienia Piusa IX na tron 

papieski, obóz ultramontanów zorganizował w Poznaniu wiec o charakterze czysto 

religijnym, wyrażający przywiązanie do głowy Kościoła Katolickiego. Ksiądz Antoni 

                                                        
106 „Kurier Poznański” nr 129 z dn. 9.VI.1875 r. 
107 „Kurier Poznański” nr 25 z dn. 1.II.1876 r. 
108 Dzieje Wielkopolski, s. 452; St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, Poznań 1996, s. 64-65, 69. 
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Kantecki odczytał pismo wysłane następnie do Piusa IX oraz wygłosił mowę ku czci 

papieża, przytaczając w niej historię i znaczenie Kościoła Katolickiego. Podkreślił 

serdeczny stosunek Polaków do Watykanu. Przemówienie naszego bohatera było jak 

najbardziej zgodne z jego poglądami politycznymi.109 

Trwający od początku lat 70-tych spór między ultramontanami i liberałami 

przybrał na sile w roku 1876. Kością niezgody była sprawa zbliżających się wyborów do 

sejmu Prus. „Kurier” skrytykował napisane w duchu liberalnym broszury – Naród i 

religia oraz Niebezpieczeństwo chwili obecnej, które zarzucały konserwatystom zrywanie 

jedności i solidarności wyborczej (mieli tak pokierować wyborami, aby zyskawszy 

większość połączyć się z Centrum., zatracając jedność Koła Polskiego, gubiąc odrębność 

narodową) oraz prowadzenie polityki zmierzającej do podporządkowania spraw 

kościelnych, narodowym. Ultramontanie przystąpili do odparcia ataków, a czynny w tym 

udział brał nasz bohater. Opublikował on na łamach „Kuriera” artykuł zatytułowany 

Polscy konserwatyści a Centrum, w którym zdecydowanie odpowiedział na te zarzuty, 

całe zaś stronnictwo postanowiło zwołać wiec polsko-katolicki na 6 września 1876 roku, 

zapraszając rodaków ze wszystkich stanów. Miał być on demonstracją siły 

oddziaływania ideologii ultramontańskiej w społeczności polskiej w Wielkim Księstwie 

Poznańskim.110 Wśród licznych mówców przemawiających na tym wiecu był również 

ksiądz Kantecki, który zabrał głos na temat dziennikarstwa. Chciał w ludzie polskim 

wzbudzić chęć czytania czasopism, co byłoby niewątpliwie pomocne w ich życiu. 

Przedstawił krótko historię prasy i jej znaczenie dla zjednywania sobie społeczeństwa. Z 

drugiej strony wystąpienie naszego bohatera nie obyło się bez krytycznych uwag pod 

adresem liberalizmu, głównie niemieckiego, winnego, zdaniem mówcy, za obecny stan 

rzeczy w państwie, za kulturkampf. Za jego przeciwwagę, oprócz walki parlamentarnej, 

uważał właśnie polską prasę o orientacji katolickiej i zachęcał do jej czytania: […] aby w 

każdym domu włościańskim było jedno pismo ludowe – a w każdej gminie biblioteczka 

ludowa.111 

Wiec zakończył się sukcesem obozu ultramontańskiego. Stronnictwo to, nie bez 

„pomocy” ze strony szykan nękających społeczeństwo polskie doby kulturkampfu, stało 

się najbardziej wpływowym w Wielkim Księstwie Poznańskim, czemu służyć miały 

licznie organizowane i gorąco popierane przez konserwatystów wiece. 

                                                        
109 „Kurier Poznański” nr 136 z dn. 17.VI.1876 r.; St. Karwowski, Historya..., s. 284-285. 
110 Tamże, s. 289-291. 
111 „Kurier Poznański” nr 209 z dn. 14.IX.1876 r.; „Kurier Poznański” nr 210 z dn. 15.IX.1876 r. 
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Działalność wiecowa księdza Antoniego była widoczna nie tylko w obrębie 

Poznania, ale obecnością swoją zaszczycał podobne zgromadzenia również na terenie 

prowincji. I tak 15 lipca 1877 roku wziął udział w wiecu zorganizowanym przez 

mieszkańców Nowej Wsi w powiecie Murzynno, na którym miano zadecydować o 

odpowiednich krokach wobec polityki szkolnej i kościelnej prowadzonej przez 

proboszcza rządowego księdza Kolanego i lokalnego inspektora szkoły. Ksiądz Kantecki 

w swoim przemówieniu poruszył sprawy dotyczące praw majowych, prawa o ambonach 

i inspekcji szkolnej, wypowiedział się również o celach i znaczeniu wieców w walce z 

germanizacją. Na zakończenie zdał relację z przebiegu polskiej pielgrzymki do Rzymu 

odbytej na przełomie maja i czerwca tego roku z okazji pięćdziesięciolecia biskupstwa 

Piusa IX. Wiec zakończył się uchwaleniem petycji do Izby Panów i do sejmu pruskiego 

wzywającej do zniesienia ustawodawstwa majowego.112 

Akcja wiecowa ultramontan nie ustawała, a wręcz przeciwnie – rozwijała się. 

Nasz bohater wraz z Adolfem Koczorowskim został mianowany komisarzem 

odpowiedzialnym za zorganizowanie zebrania na wzór wiecu polsko-katolickiego z 

6 września 1876 roku. Owi komisarze postanowili zaprosić polskich posłów w celu 

nadania większej rangi całemu przedsięwzięciu. Koczorowski zaproponował Ignacemu 

Łyskowskiemu wystąpienie w obronie języka polskiego, na co w odpowiedzi usłyszał, że 

udział posłów jest możliwy tylko w przypadku uchwalenia rezolucji, zamiast planowanej 

petycji. Drugim warunkiem było zapewnienie bezstronności wiecu. Organizatorzy 

zgodzili się na rezolucję i przesłali program zgromadzenia Łyskowskiemu. Poseł ów w 

swoim liście oświadczył, że: Solidarność koła nie pozwala na to, aby poseł brał udział w 

zebraniach jakiego stronnictwa w kraju. Nie ma żadnej gwarancji, że wiec poznański nie 

będzie miał charakteru stronnictwa, a skutkiem tego posłowie do udziału obowiązywać się 

nie mogą.113 Nie pozostało nic innego, jak podanie się do dymisji organizatorów, dla 

których odmowa uczestnictwa posłów polskich w wiecu uniemożliwiała należyte 

wywiązanie się z powierzonego zadania.114 

Dymisja komisarzy zakończyła się nadspodziewanie szybko, a to wtedy, gdy 

okazało się, że Łyskowski wystąpił we własnym imieniu, nie reprezentując całego Koła 

Polskiego.115 

                                                        
112 „Kurier Poznański” nr 161 z dn. 17.VII 1877 r. 
113 „Kurier Poznański” nr 275 z dn. 30.IX.1877 r. 
114 „Goniec Wielkopolski” nr 229 z dn. 1.XII.1977 r. 
115 „Kurier Poznański” nr 282 z dn. 10.XII.1877 r. 
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Zorganizowali oni wiec, który odbył się 7 marca 1878 roku przy licznym udziale 

społeczeństwa wielkopolskiego. Zakres tematyki tego zebrania był niezwykle obszerny: 

sprawa kościelna, sprawa szkolna dotycząca wprowadzenia szkół symultannych i 

usuwania polskich nauczycieli, sprawa podatkowa i kwestia utworzenia Stowarzyszenia 

Matek Chrześcijańskich w Księstwie. Przyjęcie rezolucji potępiającej zamianę szkół 

wyznaniowych na symultanne, usuwanie duchownych od inspekcji nad szkołami 

elementarnymi i od nauczania religii, eliminowanie ze szkół ludowych i niższych klas 

gimnazjalnych języka polskiego, jako wykładowego wraz ze zmniejszaniem liczby 

godzin religii i języka polskiego oraz żądanie rewizji prawodawstwa szkolnego z 

jednoczesnym przestrzeganiem istniejących przepisów władz prowincjonalnych 

zakończyło ten owocny wiec.116 

Los rzucił księdza Antoniego nawet do Wrocławia, gdzie 15 października 1880 

roku nasz bohater dowodził wartości dla narodu polskiego i wszystkich Słowian 

encykliki Leona XIII z 20 września 1880 roku, poświęconej świętym Cyrylowi i 

Metodemu.117 

Właśnie encyklika ta była pośrednio przyczyną zwołania wiecu na dzień 2 

czerwca 1881 roku, a jednym z jego pomysłodawców był ksiądz Kantecki, popierający 

wysłanie adresu i deputacji do papieża oraz zorganizowanie pielgrzymki do grobu 

świętego Cyryla (pochowanego w Rzymie). I tym razem, co się stało już regułą, nasz 

bohater wygłosił obszerne przemówienie poruszające kilka spraw, a mianowicie: 

przedstawił liczebność i rozmieszczenie Słowian, żywot świętych Cyryla i Metodego, 

znaczenie encykliki Leona XIII dla Słowiańszczyzny. Głos zabrali także inni mówcy – 

Kazimierz Chłapowski o przyczynach walki z Kościołem i Jan Mycielski o skutkach 

kulturkampfu. Zgromadzenie, jak to zwykle bywało, zakończyło się przyjęciem 

rezolucji.118 

Władze niemieckie skwapliwie starały się, aby powodów do zwoływania wieców 

nigdy nie brakowało. 7 kwietnia 1883 roku rejencja poznańska wydała rozporządzenie z 

mocą od 1 maja 1883 roku wprowadzające niemiecki wykład nauki religii w średnich i 

wyższych oddziałach prywatnych i ludowych szkół miejskich oraz wiejskich, gdzie liczba 

dzieci mówiących po niemiecku wynosiłaby połowę lub więcej. 
                                                        

116 St. Karwowski, Historya..., T. II, s. 315-316. 
117 „Goniec Wielkopolski” nr 237 z dn. 15.X.1880 r. 
118 „Kurier Poznański” nr 126 z dn. 3.VI.1881 r.; Encyklika Leona XIII została omówiona w broszurze 
autorstwa ks. A. Kanteckiego: Encyklika Ojca Św. Leona XII z dnia 30. IX. 1880 r. dotycząca czci Apostołów 
Słowiańszczyzny ŚŚ. Cyryla i Metodego, Poznań 1880. 
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Decyzja władz spowodowała ogólne oburzenie społeczeństwa polskiego. 

Odniosło ono ten pozytywny skutek, iż wydano 27 kwietnia nowy przepis, warunkujący 

wprowadzenie w życie poprzedniego rozporządzenia. Tym warunkiem miała być opinia 

powiatowych inspektorów szkolnych o postępie uczniów w znajomości języka 

niemieckiego. Była to niezwykła okazja do jeszcze intensywniejszego germanizowania 

żywiołu polskiego, tym bardziej, że „obiektywne” oceny panów inspektorów 

uprawomocniały takie postępowanie. 

Na kanwie takich oto wydarzeń, członkowie Komitetu Wyborczego miasta 

Poznania z księdzem Kanteckim włącznie zwołali do Bazaru wiec na 7 maja 1883 roku. 

Nasz bohater poddał gruntownej krytyce wspomniane zarządzenie z 7 kwietnia tego 

roku, oznajmiając, że szkoły mogą prowadzić naukę religii po niemiecku w tych klasach, 

w których dzieci dobrze opanowały ten język. Wiadomo było jednak, że w toku nauki w 

szkołach ludowych dzieci polskie przeważnie nie opanowały dobrze tego języka. Władze 

szkolne polecały nauczać religii po niemiecku w klasach mieszanych narodowościowo, 

nawet jeśli było w nich tylko kilkoro dzieci niemieckich, nie licząc się z polską 

większością. Wobec takich praktyk wystosowano stanowczy protest, a w rezolucji 

oświadczono: Tym goręcej będziemy pracowali w domu nad tym, aby zawczasu w 

dzieciach naszych zaszczepić miłość języka polskiego, jak też przywieszanie do dziejów i 

tradycji sławnego i około Europy zasłużonego narodu polskiego.119 

Na zakończenie spotkania ponownie wystąpił ksiądz Antoni, który zalecał stałe 

oddziaływanie w domach dla wychowania narodowego z pomocą katechizmu (podkr. 

J.K.) i książki polskiej, wtedy bowiem nie zmogą Polaków usiłowania germanizacji. 

Potwierdzeniem tego niech będą słowa naszego bohatera: 

Mamy bowiem, twierdzę i warownię niezdobytą, z której nas nic wyprzeć nie zdoła, 

a tą twierdzą i warownią jest dom polski i katolicki. […] Weźmijcie w rękę broń książki 

polskiej, katechizmu polskiego, pieśni polskiej, dziejów polskich i uczcie w domu dziatwę 

Waszą, braci i siostry, syny i córki Wasze. […] Jeśli tak podpierać będziecie mury twierdzy 

naszej – bądźcie przekonani, iż pozostanie niezwyciężoną. 

Uchwalono także petycję do ministra oświaty i wyznań, głoszącą niezłomność 

walki o należne prawa narodowe.120 

                                                        
119 „Kurier Poznański” nr 104 z dn. 8.V. 1883 r.; W. Jakóbczyk, W poznańskim Bazarze 1838-1939, Poznań 
1986, s. 56-57. 
120 „Kurier Poznański” nr 104 z dn. 8.V.1883 r. 
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Tematyka wiecu poznańskiego z 7 maja 1883 roku była kontynuowana na 

podobnym zgromadzeniu odbytym 5 czerwca tego roku w Jarocinie, w którym aktywnie 

uczestniczył także nasz bohater, wygłaszając mowę treścią do poprzedniego 

przemówienia zbliżoną.121 

Również na forum sejmowym 4 czerwca 1883 roku doszło do wystąpienia 

posłów księdza dra Floriana Stablewskiego i Kazimierza Kantaka. Przedmiotem 

interpelacji było to nieszczęsne rozporządzenie z 7 kwietnia. Na skutek tak 

zmasowanego „ataku” na ten akt prawny ze strony społeczeństwa polskiego, minister 

Gossler nakazał rejencji poznańskiej 12 kwietnia 1883 roku cofnąć wyżej cytowane 

zarządzenie. Był to ogromny sukces nie tylko obozu ultramontańskiego, ale całego 

społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim, osiągnięty w drodze legalnej 

opozycji przeciwko poczynaniom germanizacyjnym władz pruskich.122 

W roku 1883 przypadała dwóchsetna rocznica tzw. odsieczy wiedeńskiej. W 

takiej sytuacji na zebraniu 17 lipca tego roku zapadła uchwała o konieczności 

zorganizowania upamiętniających nabożeństw, wieców i odczytów. Do jej wykonania 

powołano komitet, w składzie którego znalazł się oczywiście ksiądz Kantecki. 

Przemawiał on na wiecach w Pogrybowie i Czerniejewie, szeroko informując o 

znaczeniu zwycięstwa pod Wiedniem, co stanowiło wielką pożywkę duchową dla 

strapionych serc Polaków pod zaborami.123 

W dniu 1 lutego 1884 roku miejski komitet wyborczy zwołał wiec do Hotelu 

Saskiego w celu zaprotestowania przeciwko wyborowi na stanowisko rektora drugiej 

szkoły miejskiej Niemca, wyznania protestanckiego. Ksiądz Antoni, wybrany 

jednomyślnie na przewodniczącego spotkania, poruszył sprawę krzywdzących praktyk 

władz pruskich przy obsadzaniu stanowisk administracyjnych, co pogwałcało zasadę 

parytetu w urzędach. Zauważył także dysproporcje między liczbą nauczycieli Polaków i 

katolików zarazem, a liczbą uczniów polskich. Jednocześnie prosił zebranych, aby 

przyjąć rezolucję zaproponowaną przez komitet, a wyrażającą nadzieję, że władze 

miejskie Poznania odrzucą propozycję deputacji szkolnej i ostatecznie rektorem szkoły 

zostanie mianowany Polak i katolik. Wiec zakończył się zapewnieniami księdza 

                                                        
121 St. Karwowski, Historya…, T. II, s. 372. 
122 Tamże, s. 372. 
123 „Kurier Poznański” nr 206 z dn. 11.IX.1883 r.; St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, 5. 216, 217. 
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Kanteckiego, złożonymi w imieniu Komitetu Wyborczego miasta Poznania, iż dopilnuje 

pomyślnego załatwienia tej ważnej sprawy.124 

Finał tego sporu nie był całkowicie satysfakcjonujący dla Polaków, skoro 

ostatecznie rektorem został Klösel, katolik, ale narodowości niemieckiej.125 

Na innym wiecu szkolnym, odbytym 27 maja 1886 roku w Hotelu Saskim, a 

mającym pouczyć rodaków, w jaki sposób bronić się przed wynarodowianiem młodego 

pokolenia Polaków, zabrał głos nasz bohater. Zagrzewał on do intensywniejszej walki z 

germanizacją.126 

Kilkanaście dni później, 10 czerwca w Bazarze miał miejsce wiec zwołany celem 

wyrażenia podziękowania posłom polskim za dzielną obronę społeczeństwa polskiego, 

które targane było kolejnymi represjami, zapoczątkowanymi przez rozporządzenie 

ministra spraw wewnętrznych Puttkamera z 26 marca 1885 roku o tzw. wydaleniach. W 

roku następnym stało się obowiązującym prawo zabraniające polskim lekarzom 

wykonywania szczepienia przeciwko ospie. W tym to roku, 7 kwietnia powstała Komisja 

Kolonizacyjna z terenem działania w Prusach Zachodnich i Poznańskiem. Niestety, 

walkę z tymi niekorzystnymi dla spraw polskich zjawiskami przegrali na forum sejmu i 

parlamentu polscy posłowie. 

Ksiądz Kantecki przedstawił zgromadzonym w Bazarze przebieg sprawy wydaleń 

i innych akcji wymierzonych w żywioł polski. Na zakończenie wezwał do przyjęcia 

rezolucji, wyrażającej głębokie uznanie stanowiska zajętego przez Koło Polskie, a po jej 

zaakceptowaniu rozwiązał wiec.127 

28 czerwiec 1887 roku to data kończąca udział w tego typu zgromadzeniach 

księdza Antoniego, jako redaktora naczelnego „Kuriera Poznańskiego”. Przeprowadzka 

do Gniezna z polecenia arcybiskupa Dindera całkowicie nie zamknęła naszemu 

bohaterowi możliwości korzystania z tej formy walki politycznej, ale z pewnością ją 

osłabiła, zmniejszając realny wpływ na bieg wielu spraw.128 

Nie mniej spektakularnym i skutecznym sposobem wpływania na opinię 

publiczną była działalność księdza Antoniego Kanteckiego w Komitecie Wyborczym 

miasta Poznania. 

                                                        
124 „Goniec Wielkopolski” nr 29 z dn. 5.II.1884 r. 
125 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki..., s. 235. 
126 Tamże, s. 291, 292. 
127 „Kurier Poznański” nr 193 z dn. 12.VI.1880 r.; St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 292-294. 
128 „Kurier Poznański” nr 193 z dn. 12.VI.1880 r.; St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 303, 304. 
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Nasz bohater, jako członek elity jednego ze stronnictw politycznych Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego doskonale zdawał sobie sprawę, że skuteczną walkę z 

germanizatorskimi zapędami władz pruskich można prowadzić w oparciu o aktywną 

działalność parlamentarzystów polskich, a warunkiem tego miała być możliwie jak 

najliczniejsza ich reprezentacja w sejmie i parlamencie w Berlinie. 

Polacy występujący pod hasłami solidaryzmu narodowego dysponowali jednolitą 

organizacją wyborczą. Na jej czele stał Komitet Prowincjonalny składający się z pięciu, a 

od 1888 roku z siedmiu członków i trzech zastępców. Wybierani byli przez zebranie 

delegatów powiatowych. W poszczególnych powiatach działały komitety powiatowe, a 

liczba ich członków uzależniona była od liczby obwodów komisarskich w danym 

powiecie. Dużą rolę odgrywały powiatowe zebrania przedwyborcze, na których wszyscy 

uprawnieni do głosowania powoływali komitet wyborczy, wybierali delegata i jego 

zastępcę, kandydatów na posłów do sejmu i parlamentu oraz powoływano mężów 

zaufania. Ci ostatni zbierali składki na cele wyborcze i prowadzili agitację. Do 1888 roku 

kadencja władz wyborczych trwała trzy lata, później pięć i była uzależniona od kadencji 

ciał ustawodawczych. Udział żywiołu polskiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 

walce wyborczej, ze względu na znaczną przewagę stronnictw niemieckich wrogich 

Polakom, szczególnie w sejmie pruskim uchwalającym serię ustaw antypolskich 

stanowił przede wszystkim aspekt moralny, mający na celu skupienie społeczeństwa 

wokół haseł narodowych. Zdobycie mandatów pozwalało posłom polskim protestować 

przeciwko polityce antypolskiej oraz wykorzystać trybunę parlamentarną do 

wyeksponowania przed opinią Niemiec i Europy problemu polskiego.129 

Ksiądz Kantecki 10 sierpnia 1876 roku na walnym zebraniu wyborców 

poznańskich został wybrany członkiem Komitetu Wyborczego miasta Poznania wraz z 

dr. Ludwikiem Kaniewskim, księdzem Janem Gałeckim, Kacprem Offierskim i Janem 

Mondrè.130 

Na następnym spotkaniu przedwyborczym nasz bohater wystąpił już jako 

przedstawiciel Komitetu Wyborczego i zaproponował zgromadzonym listy kandydatów 

na posłów do obu izb parlamentu, które mimo zgłoszenia kontrpropozycji przez 

Antoniego Krzyżanowskiego zostały ostatecznie zatwierdzone.131 

                                                        
129 Dzieje Wielkopolski, s. 508, 509. 
130 „Kurier Poznański” nr 182 z dn. 11.VIII.1876 r. 
131 „Kurier Poznański” nr 210 z dn. 15.IX,1876 r. 
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W lipcu 1878 roku miały odbyć się wybory do parlamentu. Na walnym zebraniu 

przedwyborczym ksiądz Antoni głosił potrzebę zintensyfikowania agitacji wyborczej 

przez stronę polską, w celu uzyskania możliwie jak najliczniejszej liczby mandatów 

przez polskich kandydatów. Aby to stało się realne, wymagał od społeczeństwa 

maksymalnego zespolenia wszystkich sił i poparcia dla komitetów wyborczych, z drugiej 

strony piętnował nieudolność i bierność naszych rodaków.132 

Nawoływania naszego bohatera przyniosły pozytywny skutek, bowiem w 

poznańskim okręgu wyborczym na polskiego kandydata oddano ponad 11 tysięcy 

głosów na łączną sumę prawie 19 tysięcy, co stanowiło ogromny sukces.133 

W wyniku tych wyborów w ławach parlamentarnych zasiadło czternastu posłów 

polskich z poznańskiego i Prus Zachodnich.134  

W roku następnym, w październiku, miały odbyć się kolejne wybory, tym razem 

do sejmu pruskiego. Z tego powodu w kwietniu, na wezwanie Komitetu 

Prowincjonalnego odbyło się w sali Hotelu Saskiego zebranie przedwyborcze. Miano 

przedstawić sprawozdanie z działalności komitetu, wybrać delegata i jego zastępcy oraz 

sześciu kandydatów na posłów. Sprawozdanie odczytał ksiądz Antoni, po czym wybrano 

nowy komitet, w którym dzięki wnioskowi posła Kantaka znalazł się jako szósty członek, 

nasz bohater. Następnie wybrano delegatem księdza licencjata Chotkowskiego i jego 

zastępcę oraz kandydatów na posłów - Kazimierza Kantaka, księdza dra Floriana 

Stablewskiego, Władysława Wierzbińskiego, księdza Jana Korytkowskiego, Władysława 

Niegolewskiego i innych. Na zakończenie stanęła sprawa zmiany regulaminu 

wyborczego na skutek wniosku Romana Szymańskiego, który postulował zmniejszenie 

liczby kandydatów na posłów z sześciu do trzech oraz wysuwanie ich do parlamentu 

przez okręgi wyborcze, a do sejmu przez powiaty i uczynienie z Komitetu Centralnego 

organu decydującego o tym, kto ma zostać deputowanym. Wniosek ten spotkał się ze 

sprzeciwem ze strony naszego bohatera i Kazimierza Kantaka, co zresztą nie zapobiegło 

jego przegłosowaniu przez zebranych po myśli wnioskodawcy.135 

3 września 1879 roku, wkrótce przed wyborami, praca księdza Kanteckiego 

została doceniona przez władze centralne, skoro na walnym zebraniu delegatów, razem 

z kandydatami wybrano nowy Komitet Prowincjonalny, a jednym z jego zastępców 

                                                        
132 „Kurier Poznański” nr 152 z dn. 6.VI1.1878 r. 
133 „Kurier Poznański” nr 175 z 2.VIII.1878 r. 
134 Dzieje Wielkopolski, s. 515. 
135 „Kurier Poznański” nr 79 z dn. 5.IV.1879 r. 
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został właśnie ksiądz Antoni, widzący wielki sens w czynnym udziale możliwie jak 

najliczniejszej grupy polskich posłów w sejmie i parlamencie, co stanowić miało pewien 

bufor, barierę dla germanizatorskich zapędów władz pruskich.136 

Wyniki wyborów do sejmu w roku 1879 okazały się pomyślne dla społeczeństwa 

polskiego, bowiem wybory wygrało piętnastu Polaków z poznańskiego, o trzech więcej 

niż poprzednio. Jedynie do małych porażek można by zaliczyć przegraną Władysława 

Niegolewskiego, kandydata z powiatu poznańskiego.137 Ten niewątpliwy sukces został 

odniesiony wskutek zintensyfikowania agitacji przez społeczeństwo polskie, co 

zaowocowało zwoływaniem zebrań przedwyborczych, organizowaniem wieców, które 

były okazją do prezentowania mieszkańcom Wielkiego Księstwa Poznańskiego sytuacji 

społeczno-politycznej Polaków w zaborze pruskim. 

Wspominana wyżej sprawa zmiany regulaminu w 1879 roku, odżyła na nowo 

dwa lata później, we wrześniu 1881 roku, z okazji wyborów do parlamentu Rzeszy. 

Ksiądz Kantecki dalekowzrocznie sprzeciwiał się dośrodkowym tendencjom projektu 

nowego regulaminu wyborczego, który zakładał wzmocnienie uprawnień Komitetu 

Centralnego kosztem autonomii powiatów. Słusznie przewidywał, że spowodowało by 

to zmniejszenie aktywności oddolnej, przejawiającej się słabnącym zainteresowaniem 

wyborami na zebraniach powiatowych.138 

Szybkimi krokami zbliżał się termin wyborów. Komitet Wyborczy miasta 

Poznania z księdzem Antonim na czele, zorganizował zebranie przedwyborcze mające 

na celu wzmożenie agitacji wśród społeczeństwa polskiego i przedstawienie wpływu 

walki parlamentarnej na przyszłe nasze dzieje. Wszystkie te zabiegi zaowocowały 

zdobyciem przez Polaków osiemnastu mandatów w parlamencie niemieckim, a w 

samym Poznaniu zwyciężył Hipolit Turno, na którego oddano ponad 4 tysiące głosów. 

Był to ogromny sukces społeczności polskiej zaboru pruskiego, którego współautorem 

był także nasz bohater.139 

W roku następnym, w sierpniu 1882 roku zwołano następne zebranie wyborców 

miasta Poznania, którego celem było należyte przygotowanie się do następnych 

wyborów do sejmu, mających się odbyć w październiku. Na wstępie zabrał głos ksiądz 

Antoni, który zdał sprawozdanie z działalności komitetu wyborczego, przypominając 
                                                        

136 „Kurier Poznański” nr 203 z dn. 4.IX.1879 r. 
137 „Kurier Poznański” nr 232 z dn. 9.X.1879 r. 
138 „Kurier Poznański” nr 203 z dn. 6.IX.1881 r. 
139 „Kurier Poznański” nr 240 z dn. 20.X.1881 r.; „Kurier Poznański” nr 248 z dn. 29.X.1881; Dzieje 
Wielkopolski, s. 515. 
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wyniki z wyborów do sejmu i parlamentu w 1879 i 1881 roku. Następnie odbyło się 

głosowanie nad listą kandydatów do ław poselskich. Znaleźli się na niej m.in. Kazimierz 

Kantak, Hipolit Turno, ksiądz Florian Stablewski, ksiądz Ludwik Jażdżewski i Władysław 

Wierzbiński. Lista ta została przyjęta jednogłośnie. Wybrano także nowy komitet, w 

skład którego wszedł nasz bohater oraz Franciszek Dobrowolski, Franciszek 

Andrzejewski i Władysław Łebiński. Zgromadzenie wyborców zakończyło się 

zaproszeniem przewodniczącego do wzięcia udziału w kolejnym zebraniu 

przedwyborczym.140 

Ksiądz Antoni Kantecki na miesiąc przed wyborami wziął udział jako członek 

Komitetu Prowincjonalnego w zjeździe delegatów, na którym doszło ostatecznie do 

zmiany regulaminu wyborczego. Reforma polegała na zmniejszeniu liczby kandydatów z 

sześciu na trzech, przyjęto organizację okręgową i od tej pory przed zwołaniem zebrań 

komitety powiatowe w obrębie jednego okręgu wyborczego miały uzgadniać między 

sobą kandydatury posłów. Nasz bohater skłonny był poprzeć te zmiany, ponieważ nie 

ograniczały one uprawnień powiatów, o które ze znanych nam już powodów walczył.141 

Agitacja wyborcza księdza Antoniego nie kończyła się tylko na jednym wiecu, ale 

była kontynuowana. Nasz bohater uczestniczył w tego typu zgromadzeniach w Jeżycach 

i w Poznaniu, na których w sposób przystępny i zrozumiały przedstawił prawa i 

obowiązki wyborców, naświetlając zawiłości ordynacji wyborczej do sejmu i parlamentu 

niemieckiego. Motyw jego wystąpienia najlepiej wyjaśnią słowa naszego bohatera: Jak 

każdy człowiek, zabierający się do jakiejś sprawy, winien z nią być dobrze obeznany, rolnik 

z rolą i gospodarstwem, prawnik, z prawem, lekarz z chorobami i ciałem ludzkiem – tak 

też i wyborca przystępujący do wyborów powinien wiedzieć, jak się do nich zabrać, bo jeśli 

się o tym nie pouczy, to z niego przy wyborach wielkiej korzyści nie będzie, […] 

Obowiązkiem każdego Polaka jest w dniu 29 października już przed dziewiątą godziną 

rano stanąć przy stole wyborczym.142 

Na wiecu poznańskim odczytano odezwę rzekomego Kajetana Ludomilskiego, 

wzywającą polskich włościan do głosowania na kandydatów, którzy prowadzić będą 

politykę zgodną z poczynaniami władz pruskich. Była to prowokacja „szyta grubymi 

nićmi”, której ostrze wycelowane było w solidarność społeczeństwa polskiego, a jej 

                                                        
140 „Kurier Poznański” nr 186 z dn. 17.VIII.1882 r. 
141 „Kurier Poznański” nr 215 z dn. 21.IX.1882 r. 
142 „Kurier Poznański” nr 213 z dn. 19.IX.1882 r.; „Kurier Poznański” nr 237 z dn. 17.X.1882 r.; A. Kantecki, 
Nauka o wyborach, do sejmu pruskiego, Poznań 1885, s. 3, 4. 
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autorstwo można z dużym prawdopodobieństwem przypisać zaborcy. Ksiądz Kantecki 

mógł tylko potępić treść tej odezwy, jednocześnie głosząc, że: 

Najwyższą naszą władzą jest komitet prowincjonalny na całe Wielkie Księstwo 

Poznańskie, który wraz z walnem zebraniem delegatów z całej Wielkopolski kieruje 

wyborami i wskazuje nam, których posłów wybierać mamy. Kto by się u nas przeciw tej 

najwyższej władzy naszej buntował, tenby sobie bardzo źle postąpił., ten nie zasługiwałby 

na miano Polaka…143 (podkreśl. J.K.) 

W wyniku wyborów do sejmu pruskiego w październiku 1882 roku w ławach 

poselskich zasiadło osiemnastu Polaków – czternastu z Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego i czterech z Prus Zachodnich, co oznaczało utratę jednego mandatu w 

stosunku do rezultatu uzyskanego w wyborach poprzednich z 1879 roku.144 

W trakcie przygotowań do wyborów parlamentarnych w 1884 roku doszło do 

ostrego starcia księdza Kanteckiego z grupą zwolenników Władysława Niegolewskiego, 

skupionych wokół „Gońca Wielkopolskiego”. Kością niezgody była sprawa tzw. polityki 

protestu, która spowodowała sprzeciw naszego bohatera, dotyczący kandydowania 

Niegolewskiego do parlamentu Rzeszy. Prezentowana przez niego filozofia pracy 

parlamentarnej ograniczała się do hasła: „Nie pozwalam”, co przejawiało się 

bojkotowaniem obrad parlamentarnych. Doprowadziłoby to do zatraty zmysłu 

politycznego oraz groziłoby to polityczną apatią społeczeństwa polskiego, a skuteczność 

takiej formy walki z zaborcą była bliska zeru.145 

31 sierpnia 1884 roku w Hotelu Saskim odbyło się z inicjatywy Komitetu 

Wyborczego miasta Poznania walne zebranie wyborców, na którym komitet 

zaproponował listę kandydatów ze Stefanem Cegielskim, księdzem Jaskulskim i Janem 

Szołdrskim. Natomiast stolarz Marcin Andrzejewski zaproponował innych: Władysława 

Niegolewskiego, Leona Czarlińskiego i Jana Palacza. Ksiądz Kantecki, nie mogąc 

przeforsować w atmosferze ogólnej wrzawy kandydatury Stefana Cegielskiego, 

zmuszony był rozwiązać zebranie. Spowodowało to krytykę ze strony „Gońca 

Wielkopolskiego”, który posunął się nawet do oskarżenia naszego bohatera o 

oszustwo.146 
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Na drugim zebraniu w dniu 5 września 1884 roku, wobec nieprzejednanego 

stanowiska komitetu odnośnie pierwszej listy, nie osiągnięto porozumienia i wiec 

zakończył się podobnie, jak poprzednio.147 Rozwiązanie przyniósł dopiero trzeci wiec 

odbyty 23 września tego roku. Komitetowi udało się wreszcie przeforsować swoich 

faworytów. Ksiądz Kantecki, nie bacząc na cenzorów, na własną rękę ogłosił wyniki 

wyborów, co było powodem protestu tych ostatnich w prasie poznańskiej przeciwko 

arbitralnym praktykom przewodniczącego komitetu. Jednak, co ważniejsze, nie 

podważano samego wyniku głosowania.148 

Rezultat zmagań nie był korzystny dla zwolenników „Gońca”. Zorganizowali oni 

spotkanie, na którym uchwalono rezolucję skierowaną do Komitetu Prowincjonalnego. 

Domagano się w niej unieważnienia ostatniego głosowania. Wysunięto także 

kandydaturę Władysława Niegolewskiego.149 

Kolejne wybory do sejmu Prus miały odbyć się w listopadzie 1885 roku. Na 

posiedzeniu przygotowawczym Komitetu Wyborczego miasta Poznania zaproponowano 

następujące kandydatury na posłów: Floriana Stablewskiego, Kazimierza Kantaka i 

Henryka Szumana.150 Przeciwnicy komitetu zwołali tajne zebrania do Ogrodu 

Szwajcarskiego, na którym wybrano nowy komitet polityczny. Zmienili także program 

obrad następnego walnego zebrania, uchwalony na zebraniu przygotowawczym.151 

Ksiądz Kantecki kierujący dotychczasowym komitetem, wezwał wyborców 

poznańskich do przybycia na zebranie przedwyborcze dnia 23 września 1885 roku, co 

spotkało się z szerokim odzewem. Zgromadziło się około tysiąca uczestników. Nasz 

bohater oznajmił, że celem zebrania jest wybór nowego Komitetu na miasto Poznań oraz 

delegatów do Centralnego Komitetu Wyborczego, a także kandydatów na posłów z 

Poznania do sejmu. Już w toku zagajenia zaczęły się okrzyki. Obecny komisarz policji 

uprzedził zebranych, że jeśli nie będzie spokoju, to rozwiąże zebranie. Nasz bohater 

nadaremnie apelował o spokój, ale gdy okrzyki nie ustały, policjanci rozwiązali wiec.152 

Poznański Komitet na czele z księdzem Antonim, 24 września złożył 

demonstracyjnie rezygnację z urzędu na ręce Komitetu Prowincjonalnego. Jednakże 
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dymisja nie została przyjęta, a wręcz przeciwnie – Centralny Komitet w przesłanym 

liście wyraził uznanie dla prac Poznańskiego Komitetu w tak trudnych warunkach oraz 

upraszał o ponowne zwołanie zgromadzenia przedwyborczego. Votum zaufania władz 

centralnych było ogromnym sukcesem dla księdza Kanteckiego i jego 

współpracowników.153 

Zgodnie z życzeniem władz zwierzchnich zorganizowano 1 października 1885 

roku walne zebranie w sali Lamberta. W imieniu Komitetu nasz bohater zaproponował 

kandydatów na posłów do sejmu, a mianowicie: Kazimierza Kantaka, księdza Floriana 

Stablewskiego i Henryka Szumana, na co wyborcy ogromną większością wyrazili zgodę. 

Następną sprawą był wybór nowego Komitetu Wyborczego miasta Poznania. 

Zaproponowano kilka składów tego organu społeczeństwa polskiego, łącznie z 

pozostawieniem dotychczasowego. Spowodowało to wrzawę, która intensywnością 

przypominała atmosferę z wieców poprzednich. Wobec groźby rozwiązania zebrania, 

ksiądz Antoni zręcznie zaproponował pozostawienie starego komitetu „na urzędzie”. 

Wyborcy zareagowali niemalże jednomyślnym okrzykiem aprobującym propozycję 

naszego bohatera. Był to następny cios zadany zwolennikom „Gońca Wielkopolskiego” i 

drugie znaczące zwycięstwo dotychczasowego prezesa Komitetu Poznańskiego.154 

Niestety, wynik listopadowych wyborów nie był najpomyślniejszy dla 

społeczności polskiej w Wielkopolsce. W okręgu poznańskim Kazimierz Kantak przegrał 

z niemieckim kandydatem Büchtemannem i to stosunkiem głosów 86/161. W sumie 

Polacy z poznańskiego zdobyli czternaście mandatów poselskich, o dwa mniej niż w 

roku 1881.155 

W 1887 roku skończyła się kariera księdza Antoniego Kanteckiego jako prezesa 

Komitetu Wyborczego miasta Poznania. W lutym tegoż roku został (o czym jeszcze 

wspomnimy) uwięziony, a w lipcu arcybiskup Juliusz Dinder przeniósł go do Gniezna. 

Nie było to jednak przeszkodą w kontynuowaniu działalności bardzo zbliżonej do tej, 

której poświęciliśmy tak wiele miejsca w tym rozdziale. 
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3. Publicysta 

Przed omówieniem tej formy działalności księdza Antoniego Kanteckiego, 

uściślijmy pokrewne pojęcia: publicystyka i publicysta. 

Według Słownika Języka Polskiego, publicystyka to dziedzina piśmiennictwa 

zajmująca się omawianiem aktualnych problemów politycznych, gospodarczych, 

społecznych, kulturalnych i naukowych, obejmująca małe formy pisarskie – artykuły, 

felietony, reportaże, recenzje, korespondencje, szkice, broszury i inne, a publicysta to 

autor wyżej wymienionych form, które ogłaszane są w prasie codziennej i w pismach 

periodycznych.156 

Jak nam już wiadomo, nasz bohater należał do grupy wielkopolskich 

dziennikarzy, którzy w znaczącym stopniu wykraczali poza ramy zarysowanych wyżej 

definicji. 

Wraz z objęciem funkcji redaktora w „Kurierze Poznańskim”, ksiądz Antoni oddał 

się bezgranicznie swojej namiętności, jaką była właśnie publicystyka. Ta sfera 

działalności przyniosła naszemu bohaterowi możliwość szerszego oddziaływania w 

terenie, gdzie osobiście dotrzeć nie był w stanie. 

Nie sposób omówić całego dorobku publicystycznego księdza Kanteckiego, 

natomiast właściwe i dogłębne zrozumienie poglądów, psychiki i mentalności tej postaci 

wymaga poważnego podejścia w opracowaniu wprost bezcennego źródła, jakim są jego 

artykuły systematycznie zamieszczane w „Kurierze Poznańskim”. 

W dniu 26 sierpnia 1876 roku, w 194 numerze „Kuriera” został opublikowany 

polemiczny artykuł naszego bohatera, który zgodnie ze swoim tytułem dotyczył 

stosunku polskich konserwatystów do partii Centrum oraz odpowiadał na zarzuty ze 

strony liberałów, oskarżających ultramontanów o zrywanie solidarności wyborczej. W 

odpowiedzi ksiądz Kantecki napisał, że stosunek konserwatystów do Centrum jest jak 

najbardziej pozytywny, lecz są oni dalecy od dążeń do zlania tej partii z Kołem Polskim. 

W imieniu konserwatystów stwierdził, że nadal kierują się zasadą solidarności, tak 

potrzebną w walce z germanizacją.157 

Antidotum na wrogie Polakom posunięcia władz pruskich zawarł w następnym 

artykule: Do matek Polek. W ich to działaniu, polegającym na uczeniu dzieci polskich 

                                                        
156 Cyt. za Słownik języka polskiego, T. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 1074. 
157 Polscy konserwatyści a Centrum, „Kurier Poznański” nr 194 z dn. 26.VIII. 1876 r. 
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miłości do wiary i Ojczyzny, szacunku dla naszej przeszłości i kultury polskiej widział 

szansę na podtrzymanie tlącego się ognia polskości. Ale oddajmy głos księdzu 

Antoniemu: Matki Polki! Wciskajcie synom Waszym w rękę narodowe dzieje, przynaglajcie 

ich, gdzie tego potrzeba, do czytania starych Zygmuntowskich pisarzów i wyboru 

poetycznych utworów wieszczów naszych! Uczcie ich pokochać wielką przeszłość narodu, 

myśl polską, pieśń polską i wiarę w przyszłość naszę! Zastępując brak wykładu wiary 

świętej, podawajcie im książki religijnej treści, które z pogańskiego świata wprowadzą 

synów Waszych w sferę praw Bożych, a przypominając im zadanie człowieka i wzniosłe 

jego przeznaczenie, uszlachetnią, uzacnią i podniosą serca, młodzieńcze. Na rzucone Wam 

wyzwanie do germanizacji synów Waszych odpowiedzcie sumiennem wypełnieniem 

obowiązku, ciążącego na każdym członku społeczeństwa polskiego.158 

Dnia 28 czerwca 1877 roku ukazał się kolejny artykuł naszego bohatera pt. 

Cierpliwości, stałości, odwagi. Motywem do jego napisania była tocząca się wojna 

pomiędzy Rosją i Turcją, i związanymi z nią nadziejami niektórych Polaków, tworzących 

legiony na terenie Turcji. Zaiste, że co się gorącości patryotycznych uczuć tyczy, taki sam 

w sercach naszych płonie ogień miłości Ojczyzny, jak tych, coby za Piotra przykładem przy 

lada sposobności miecza z pochwy dobywać chcieli. Atoli p r z e k o n a n i a  n a s z e  

(podkreśl. J.K.) nie pozwalają nam zgodzić się na jakiekolwiek głośne demonstracye, na 

tworzenie legionów i dawania Moskwie okazyi do nowego „odwetu”, jak się to po części 

dziać zaczyna, na występowanie z jakiemiś proklamacyami lub szumnemi rezolucyami, bo 

je uważamy za przedwczesne, za niefortunne, za zgubne i krajowi r u i n ą  grożące. 

(podkreśl. J.K.) Nakazem dla Polaków miało być pielęgnowanie trzech tytułowych cnót: 

cierpliwości, stałości, odwagi, o których wspominał papież Pius IX w przemówieniu do 

pielgrzymów polskich w czerwcu 1877 roku. Cierpliwość miałaby chronić przed 

porywczością, która wiele razy doprowadziła Polaków do niepotrzebnych nieszczęść. 

Stałość była by drogą zmierzającą do wzniesienia społeczeństwa na wyżyny materialne i 

duchowe, [...] podczas gdy niewczesne porywy nowych klęsk i nowego zacofania staną się 

powodem. Trzecią cnotę interpretował w sposób następujący: Nie tej, co się na oślep 

rzuca na miecz wroga, nie tej, co nie obliczywszy skutków, w imię pseudorycerskiej tężyzny 

za nic sobie przeciwnika waży jedno tej chrześcijańskiej odwagi pokornej a silnej, odwagi 

Dawida, który szedł w imię Pańskie i młodzieniaszek pogromił olbrzyma. […] myśl 

poprowadzenia Polski do wzięcia czynnego udziału w obecnej i przyszłej zawierusze jest 

                                                        
158 Do matek Polek, „Kurier Poznański” nr 223 z dn. 30. IX. 1876 r. 
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zgubną, jest szkodliwą, jest z a b ó j c z ą  dla nas (podkreśl. J.K.) – a jednak, iluż to pomiędzy 

nami nie ma cywilnej odwagi zdania swego wypowiedzieć jasno i otwarcie. Receptą na 

bliżej nieokreślone w czasie ostateczne zwycięstwo jest dla naszego bohatera cierpienie 

i mądre działanie, z jednoczesnym łamaniem bezmyślnych, zastarzałych przesądów, 

choćby z narażaniem na niepopularność i szyderstwo.159 

W powyższym artykule ksiądz Kantecki klarownie wyłożył swoje 

konserwatywne credo polityczne, głoszące niechęć do walki zbrojnej w celu odzyskania 

niepodległości, proponując w jej miejsce mglisty substytut – cierpienie, modlitwy, pracę. 

Z pewnością zakończone klęską kolejne zrywy narodowe były ważnym czynnikiem 

kształtującym jego światopogląd. 

Także i następne artykuły były inspirowane wydarzeniami na Bałkanach. Car 

Aleksander II w czerwcu 1877 roku ogłosił manifest skierowany do Bułgarów, 

obiecujący utworzenie niepodległej Bułgarii. Było to jednak uwarunkowane aktywnym 

udziałem Bułgarów w wojnie po stronie Rosji. Ten akt rosyjskiego cara jeden z 

dzienników niemieckich ocenił bardzo pozytywnie, a w samym fakcie prowadzenia 

kampanii przeciwko Turcji widział pozytywną misję ekspansji cywilizacyjnej. Nasz 

bohater mając zgoła odmienne zdanie w tej kwestii, próbował rozszyfrować przyczyny 

pozytywnego stosunku rządu niemieckiego do carskiej proklamacji. Ostrze tego artykułu 

było skierowane przeciwko Rosji i jej polityce, z którą łączyła się idea panslawistyczna. 

Zdaniem redaktora „Kuriera” realizacja tej idei pod egidą Moskwy zagrażałaby polskiej 

(i nie tylko) narodowości.160 

W „Kurierze”" z 23 lutego 1878 roku poruszył sprawę interpelacji wniesionej na 

posiedzeniu parlamentu Rzeszy przez dwóch posłów niemieckich, dotyczącej wydarzeń 

bałkańskich i zajęcia wobec nich stanowiska przez rząd niemiecki. Ksiądz Kantecki 

wnioskował z odpowiedzi kanclerza Bismarcka, że Niemcy nie będą odgrywały roli 

rozjemcy Europy i dążą do podzielenia sfer wpływów między siebie a Rosję. Obłudą 

polityczną nazwał rzekome niesienie cywilizacji na Bałkany i oswobodzenie 

Słowiańszczyzny.161 

Kolejny swój artykuł zatytułowany Centrum a Polacy, poświęcił ksiądz Antoni 

polemice z „Dziennikiem Poznańskim” i „Gońcem Wielkopolskim” w kwestii antypolskiej 

postawy partii Centrum. Stronnictwo to nie poparło wniosku Koła Polskiego, 

                                                        
159 Cierpliwości, stałości, odwagi, „Kurier Poznański” nr 146 z 20. VI. 1877 r. 
160 Cesarska proklamacja, „Kurier Poznański” nr 153 z dn. 7.VI1.1877 r. 
161 Interpelacja w sprawie wschodniej, „Kurier Poznański” nr 45 z dn. 23.11.1878 r. 
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domagającego się uwzględnienia zagwarantowanej Polakom w Traktacie Wiedeńskim 

wolności handlu w granicach Polski z roku 1772. Centrum głosowało za uznaniem 

wyborów Niemców Bielera i Gordona na posłów do sejmu, wbrew przekonywującym 

argumentom posłów polskich. Mimo wszystko ksiądz Antoni wystąpił z obroną tej 

niemieckiej partii katolickiej, przytaczając niewątpliwe jej zasługi. Stwierdził także: 

Będąc przygotowanymi na to, że w niejednym może względzie spotka nas ze strony 

katolików niemieckich zawód, jesteśmy przekonani, że tam, gdzie chodzić będzie o zasady, 

o prawa przyrodzone i Boskie, gdzie chodzić będzie o wiarę, o język i tym podobnie, tam, 

choćby jednostki odstąpić nas miały, większość pójdzie za głosem katolickiego sumienia i 

nie zawaha się stanąć w naszej obronie […].162 

Powodem do napisania następnego artykułu p.t. Głos socyalistów polskich, było 

wydanie i porozklejanie w nocy z 2 na 3 maja 1880 roku odezwy polskich socjalistów na 

ulicach Lwowa. Bezcześciła ona przeszłość Rzeczypospolitej oraz wzywała do walki o 

„lepsze jutro”. W niezwykle ostrych słowach skrytykował nasz bohater autorów owej 

odezwy. Jeśli chodzi o jej inspiratorów, to jego przypuszczenie kierowało się w stronę 

Rosji lub Genewy. Nie wykluczał prowokacji. Następnie porównał sytuację chłopa w 

Polsce i poza naszymi granicami teraz i w przeszłości. Wielką rolę w ulżeniu doli 

włościan przyznawał Kościołowi, który [...] pracuje nad podniesieniem, ludu i nie tylko 

szerząc prawdy chrześcijańskie, szerzy wraz z niemi cywilizacyą, ale nadto w 

patryotycznym duchu budzi świadomość obowiązków narodowych i utrzymuje narodowe 

poczucie.163 

Ksiądz Kantecki zawsze, gdy nadarzyła się ku temu okazja, nie szczędził słów 

krytyki pod adresem socjalizmu, a że jego obawy nie były bezpodstawne, o tym 

przekonały się dogłębnie następne pokolenia. 

Jakie znaczenie ma dla nas cesarska podróż po Galicji – to tytuł bardzo ważnego 

artykułu autorstwa naszego bohatera. Motywem do jego napisania były, jak wskazuje 

tytuł, odwiedziny cesarza Franciszka Józefa na terenie Galicji. Dla księdza Antoniego 

pakiet swobód składający się na autonomię, którą cieszyli się Polacy w zaborze 

austriackim, był nie tyle ostatecznym celem,164 co ewolucyjnym etapem do odzyskania 

całkowitej suwerenności w bliżej nieokreślonej przyszłości. Prawdą jest także to, że 

nigdy nie sprecyzował realnej drogi do jej uzyskania: [...] jeszcze nie nadeszła godzina 

                                                        
162 Centrum a Polacy, „Kurier Poznański” nr 167 z dn. 23. VI 1.1879 r. 
163 Głos socyalistów polskich, „Kurier Poznański” nr 105 z dn. 8. V. 1880 r. 
164 „Kurier Poznański” nr 210 z dn. 14.IX.1880. 
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wolności, bośmy się jeszcze Bogu za grzech nasze nie wypłacili, bo jeszcze Najwyższy nie 

skinął, aby się rozpadły pęta niewoli naszej.165 

Jednakże w ówczesnym układzie geopolitycznym, wprowadzenie podobnej 

autonomii na terenie zaboru pruskiego byłoby – zdaniem Kanteckiego – godne 

naśladownictwa: Czyż można życzyć sobie większej harmonii pomiędzy panującym a 

poddanymi, więcej dowodów czci, przywiązania i wierności, aniżeli te, których świadkami 

byliśmy w Krakowie i Lwowie? […] - popatrzcie na Galicyą: tam mamy szkoły, gimnazya, 

wszechnice, akademią umiejętności, a wszystkie te zakłady są polskie i narodowe i 

wszystkie wychowują i kształcą mężów wiernych i przychylnych monarsze, dzielnych 

obywateli, dobrych urzędników, których monarcha na najwyższe w kraju powołuje 

dostojeństwa.166 

W kolejnym artykule pt. Rocznica listopadowa, opublikowanym 28 listopada 1880 

roku, nasz bohater wyraził swój pogląd na temat znaczenia powstań narodowych w 

Polsce pod zaborami. Ten zaciekły wróg wszelkich ruchów rewolucyjnych, głoszący, że: 

Rewolucja – to zbrodnicze porwanie się przeciwko prawowitej władzy, przeciwko 

monarsze prawem dziedzictwa lub wolnym wyborem ludu dzierżącego ster rządu, to ruch 

prawie zawsze z nieczystego płynący źródła, wywołany dumą, lub ambicją jakiegoś 

stronnictwa, niezadowolonego z położenia rzeczy, sprzeciwiający się woli Bożej i 

porządkowi społecznemu, odmiennie wyrażał się o zbrojnych powstaniach: Inaczej ma 

się rzecz z powstaniem zbrojnem uciemiężonego, podbitego gwałtem ludu, który nie chcąc 

znosić dłużej jarzma niewoli, powstanie jak jeden mąż, podniesie broń w imię wolności 

niesprawiedliwie mu wydartej i z Ojczyzny wroga, wypędza.167 

W powstaniach narodowych, mimo sromotnej przegranej, dopatrywał się 

pozytywnych aspektów dla bytu narodowego Polaków. O powstaniu kościuszkowskim 

pisał: [...] choć podjęte ze słabymi siłami i bez dostatecznego przygotowania, było jednak, 

konieczne - naród nie mógł się pozwolić związać sromotnie i zakuć w kajdany jeszcze 

ciaśniejsze od pierwszych.168 

                                                        
165 Cyt. za A. Kantecki, Pius IX. Jego żywot, cierpienia i czyny, na uczczenie jubileuszu 50-letniego Jego 
Biskupstwa […] napisał [...], Poznań 1877, s. 25. 
166 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki..., s. 160-161. 
167 Cyt. za A. Kantecki, Pius IX…, s. 25; Rocznica listopadowa, „Kurier Poznański” nr 274 z dn. 28.IX.1880 r. 
168 „Kurier Poznański” nr 274 z dn. 28.XI.1880 r. 
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Zdaniem Kanteckiego, powstanie listopadowe miało szansę na o wiele bardziej 

optymistyczne zakończenie. Niestety, zapał, solidarność społeczeństwa polskiego nie 

były właściwie wykorzystane, a nieudolne dowodzenie przypieczętowało jego los.169 

Artykuł Do królów i rządów powstał na kanwie wydarzenia z 13 marca 1881 

roku. W tym to dniu w wyniku udanego zamachu został zamordowany car Aleksander II. 

Ksiądz Kantecki, mimo iż nie pałał wielką miłością do ofiary zamachu, wydarzenie to 

potępił z całą mocą, a jego przyczyny dopatrywał się w upadku norm moralnych, zasad 

wiary: [...] rozbrat z wiarą i Bogiem, szyderstwo ze wszystkich podstaw dzisiejszego bytu, 

skrytobójcze mordy królów i książąt głoszone bywają dzisiaj publicznie w pismach i na 

zebraniach. A rządy myślą, że tej powodzi złego położą tamę przez procesy prasowe i 

paragrafy ustaw antysocjalistycznych. Wskazywał następnie sposób pozwalający uniknąć 

w przyszłości podobnych zdarzeń: Zaiste, byłoby rzeczą wielce pożądaną, aby każdy 

począł przywracać porządek u siebie - i to nie ten porządek policyjny [...], ale porządek w 

duchu chrześcijańskim, jaki nakazuje Bóg i odwieczne zasady sprawiedliwości. [...] Niechaj 

państwo nie wdziera się w granice działania Kościoła, niechaj swobodnie pozwoli mu 

spełnić to posłannictwo, które tenże Kościół za zadanie swoje uważa. Przeszkody, stawiane 

swobodnemu rozwojowi zdrowych, chrześcijańskich uczuć i przekonań religijnych są 

wspomaganiem dążności przewrotu, którego menerzy nie widzą większego wroga na 

świecie ponad chrześcijaństwo i katolicyzm.170 

Następny artykuł zatytułowany Nasza Polityka omawiał politykę Koła Polskiego 

w sejmie pruskim i parlamencie niemieckim. Impulsem do jego napisania była chęć 

polemiki księdza Antoniego z autorem broszury pt. Kilka uwag, który zarzucał posłom 

polskim stosowanie polityki protestu, przejawiającej się angażowaniem tylko w sprawy 

dotyczące narodu polskiego. Nasz bohater, jak nam wiadomo, nie był zwolennikiem tak 

zawężonej formy działalności Koła Polskiego, jednak nie ze wszystkimi tezami zgadzał 

się. Spod zarzutu prowadzenia polityki protestu wyłączyć należy, zdaniem Kanteckiego, 

Koło Polskie w sejmie pruskim. Natomiast działalność polskich przedstawicieli w 

parlamencie, rzeczywiście nosi znamiona zarzucanej przez autora broszury polityki. 

Nasz bohater miał nadzieję, iż: [...] Kolo Polskie w parlamencie, opierając się na tych 

samych zasadach ze stanowiska swego należycie korzystać nie omieszka, sprawami 

                                                        
169 Tamże. 
170 Do królów i rządów, „Kurier Poznański” nr 62 z dn. 17. III. 1881 r. 
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parlamentowi przedkładanemi gruntownie się zajmować i udział, w obradach liczniej niż 

dotąd brać będzie.171 

12 września 1883 roku obchodzono dwóchsetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej. 

Tego dnia „Kurier Poznański” ukazał się w świątecznej szacie, z wizerunkiem króla 

Sobieskiego i artykułem wstępnym pióra księdza Kanteckiego. Nasz bohater 

wyczerpująco naświetlił znaczenie polskiego zwycięstwa pod Wiedniem dla dalszych 

losów Europy. Przypominając czasy naszej świetności ku pokrzepieniu serc, miał 

nadzieję, że Polacy tej lekcji nie zapomną i zaadaptują wartości dla ich bytu narodowego 

niezbędne: [...] my pragniemy przypomnieć, sobie i innym, żeśmy kiedyś byli potężnym 

narodem, co siebie obronić i innym dobrodziejstwa świadczyć byt zdolny; my z mnogich 

nauk i wskazówek, jakich ta świetna przeszłość nasza obficie nam dostarcza, pragniemy 

wybrać to, co nam i teraz i w przyszłości przydatne być i od błędów ochronić nas może. […] 

Od dzielnych przodków naszych uczmy się chrześcijańskiej odwagi, chętnej pracy i 

ponoszenia trudów, poświęcenia dla dobra współbraci.172 

W maju 1885 roku ukazał się artykuł naszego bohatera pt. Zielone Świątki. 

Bezpośrednią inspiracją do jego napisania były dwie, kolejno następujące po sobie 

porażki spraw polskich na forum sejmu pruskiego. 

Dnia 5 maja weszła pod obrady petycja podpisana przez 66 tysięcy ojców rodzin 

polskich z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w której domagano się przywrócenia 

duchowieństwu nadzoru szkolnego nad nauką religii, zwiększenia liczby godzin lekcji 

religii, zaprowadzenia języka ojczystego w wykładzie i uwarunkowanie rozpoczęcia 

nauki języka niemieckiego przez dzieci polskie dostatecznym opanowaniem ich 

ojczystego języka. Jednak wobec braku poparcia ze strony posłów niemieckich i na 

wniosek komisji Wysoka Izba przeszła nad petycją do porządku dziennego. 

Natomiast 6 maja, minister spraw wewnętrznych, Robert von Puttkamer, 

odpowiadał na interpelację posłów polskich i niemieckich z Prus Wschodnich i 

Zachodnich w sprawie wydalania Polaków z granic państwa pruskiego, a pochodzących 

z zaboru rosyjskiego. Stwierdził on, że w myśl rozporządzenia rządowego z 26 marca 

1885 roku, 30 tysięcy Polaków nienależących do monarchii pruskiej zostanie 

wydalonych; jednocześnie Polakom nie będzie wolno sprowadzać się do Prus.173 

                                                        
171 Nasza polityka, „Kurier Poznański” nr 235 z dn. 14. X. 1881 r. 
172 „Kurier Poznański” nr 207 z dn. 12.IX.1883 r. 
173 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki..., s. 269—270. 
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I właśnie artykuł: Zielone Świątki został napisany z konkretnej potrzeby w 

określonej sytuacji. Autor starał się pokrzepić swoich rodaków. Nie ustawał w 

przekonaniu, że lepsze czasy i tak nastaną. Chciał zapewne powiedzieć, że przegrana 

bitwa nie oznacza jeszcze przegranej wojny. Wzywał do dalszej walki o przynależne 

Polakom prawa narodowe i religijne, aż do zwycięstwa.174 

Od 1880 roku stopniowo ulegało łagodzeniu ustawodawstwo antykościelne. W 

1886 roku ostatecznie zakończył się okres kulturkampfu. Równocześnie Kościół też 

poszedł na ustępstwa. Ich przejawem, najbardziej dotkliwym dla opinii polskiej, była 

zmiana na stanowisku arcybiskupa gnieźnieńskiego. Kardynał Ledóchowski na żądanie 

papieża zrezygnował ostatecznie ze swego urzędu w 1886 roku. Po odrzuceniu przez 

rząd wszystkich kandydatów Polaków, arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim 

został mianowany Niemiec, Juliusz Dinder – pierwszy obcokrajowiec, który zasiadł na 

stolicy prymasowskiej. Bismarck liczył, że przyniesie mu to szereg poważnych korzyści. 

Spodziewał się, że Dinder odciągnie duchowieństwo polskie od ruchu narodowego. 

Liczył też na nieporozumienia między papieżem a Polakami, niezadowolonymi z takiej 

obsady stolicy prymasowskiej. Sądził, że miedzy społeczeństwem a arcybiskupem 

powstanie ogromna przepaść. Urzeczywistnienie tego planu mogło doprowadzić do 

całkowitego pozyskania Watykanu dla polityki antypolskiej, co w konsekwencji 

doprowadziłoby do osamotnienia politycznego Polaków, a nawet do rozbicia 

wewnętrznego społeczeństwa polskiego ze względu na stosunek Dindera do podległego 

mu kleru.175 

Dla Polaków wydarzenie to było jednym z najcięższych ciosów wymierzonych w 

ich narodowy byt. Rozpoczęto w tajemnicy zbierać w Galicji i w Wielkim Księstwie 

Poznańskim podpisy pod adres, rzekomo od całego narodu polskiego, a który miał być 

wręczony papieżowi Leonowi XIII. Proszono w nim o cofnięcie nominacji dla Juliusza 

Dindera.176 

Ksiądz Kantecki był świadom tego, że oczekiwania Polaków diametralnie różniły 

się od zapatrywań Stolicy Apostolskiej. Rozumiał źródło rozgoryczenia społeczeństwa 

polskiego. Z drugiej strony stojąc na stanowisku bezwzględnego posłuszeństwa władzy 

                                                        
174 Zielone Świątki, „Kurier Poznański” nr 117 z dn. 24.V. 1885 r. 
175 L. Trzeciakowski, Pod pruskim...., s. 200.; L. Trzeciakowski, Polityka polskich klas posiadających w 
Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894), Poznań 1960, s. 27. 
176 Tamże, s. 27; L. Trzeciakowski, Pod pruskim…, s. 200. 
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kościelnej, sprzeciwiał się jakimkolwiek protestom kwestionującym decyzję Ojca 

Świętego. Wbrew księdzu Antoniemu, adres został przesłany do Rzymu.177 

Nasz bohater uczestniczył w konsekracji nowego arcybiskupa gnieźnieńskiego i 

poznańskiego we Wrocławiu dnia 20 maja 1886 roku.178 Jednak starania księdza 

Kanteckiego nie zostały docenione przez nowego arcypasterza, czego wyrazem była 

decyzja Dindera, o czym później wspomnimy, nakazująca przeniesienie naczelnego 

redaktora „Kuriera Poznańskiego” do Gniezna. 

Wobec przesunięcia „siły ciężkości” w walce z polskością na sferę ekonomiczną, 

ksiądz Antoni był zobligowany zabrać głos i w tej „materii”, podnosząc rękawicę rzuconą 

przez władze pruskie. W 1886 roku powołano do życia Komisję Kolonizacyjną 

rozporządzającą poważnym funduszem 100 milionów marek (później znacznie 

zwiększonym). Miała ona za zadanie wykupywać ziemię z rąk polskich i osadzać na niej 

kolonistów niemieckich. Akcja ta przyniosła początkowo niewielkie rezultaty, choć do 

roku 1897 udało się kupić od Polaków 121 majątków. Nasiliła się dopiero po 1900 

roku.179 

W „Kurierze” z 6 lipca 1886 roku nasz bohater dał wyraz swojemu zatroskaniu o 

stan posiadania polskiego społeczeństwa w obliczu tak szeroko zakrojonej akcji Komisji 

Kolonizacyjnej. Doskonale rozumiał sens walki o każdą piędź polskiej ziemi: Każdy 

dziesiątek, tysięcy morgów, -ubywający z tego półtrzecia miliona morgów ziemi, zostającej 

w ręku polskim – to straszna klęska dla społecznego rozwoju naszego, to podcięcie bytu 

dziesiątków i setek rodzin i jednostek, których los z właścicielami tej ziemi ściśle jest 

zliczony. Ta ziemia polska w ręku polskim to rzeczywiście warownia, otaczająca dom 

polski okopem, nie pozwalającym go podlizywać, tej fali germanizacyjnej, co ciągle na 

niego uderza. […] Niechże przynajmniej żaden ziemianin nie odsłania dobrowolnie ścian 

domu swego na uderzenia tego taranu germanizacyi.180 

Dalekowzroczność i wezwania naszego bohatera do samoobrony były z 

pewnością wkładem do odniesionego przez Polaków sukcesu. Przeciwdziałanie naszego 

narodu zaowocowało pod koniec XIX wieku zwiększeniem polskiego stanu 

posiadania.181 

                                                        
177 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki..., s. 288, 289. 
178 „Kurier Poznański” nr 124 z dn. 1.VI.1886 r. 
179 J. M. Małecki, Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków 1991, s. 96. 
180 100 milionów, „Kurier Poznański” nr 150 z dn. 6.VII. 1886 r. 
181 J.M. Małecki, Zarys..., s. 96. 
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Przymusowa przeprowadzka do Gniezna i co za tym idzie – złożenie funkcji 

naczelnego redaktora „Kuriera Poznańskiego” spowodowały, że artykuły naszego 

bohatera gościły na łamach „Kuriera” sporadycznie. Oprócz tego pisywał w innych 

periodykach, lecz czasy jego świetności publicystycznej bezpowrotnie minęły wraz z 

opuszczeniem Poznania. 

4. Więzień 

Zabrzmi to być może paradoksalnie, ale działalność księdza dra Antoniego 

Kanteckiego została najpełniej „doceniona” właśnie przez władze zaborcze. Tak wysoka 

ocena wiązała się kilkakrotnie z dłuższymi lub krótszymi okresami nieobecności 

naszego bohatera w redakcji „Kuriera Poznańskiego”. 

Tę absencję częściowo wytłumaczyć można słowami prokuratora, 

wypowiedzianymi przed izbą karną poznańską, że „Kurier” jest najniebezpieczniejszym 

pismem, a zniszczenie takiej prasy polskiej w granicach legalnych uważa za swój 

obowiązek.182 Dochodząca do zenitu nienawiść władz pruskich w stosunku do księdza 

Antoniego była tym bardziej zastanawiająca, że, jak wiemy, jego opozycyjna działalność 

opierała się wyłącznie na legalnych podstawach. 

Pierwszej potyczki z Temidą przypominać nie będziemy. Została szeroko 

omówiona w drugim rozdziale. Interesować nas będą zmagania z wymiarem 

sprawiedliwości podczas pełnienia funkcji naczelnego redaktora „Kuriera” przez księdza 

Kanteckiego. 

Będąc na tak wyeksponowanym stanowisku, nasz bohater otarł się o więzienie, a 

to za sprawą artykułu Kochanemu Synowi Naszemu, który ukazał się w „Kurierze” 

15 lipca 1876 roku. Zawierał on list Ojca Świętego do arcybiskupa Ledóchowskiego, w 

którym dopatrzono się obrazy ministerstwa pruskiego. Na rozprawie odbytej 27 

września, prokurator zażądał kary jednego miesiąca pozbawienia wolności. Jednak na 

skutek obrony, sąd skazał Kanteckiego na zapłacenie 300 marek grzywny oraz 

ogłoszenie wyroku w „Kurierze” i w niemieckim „Posener Zeitung” na koszt 

skazanego.183 

                                                        
182 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki… s. 59. 
183 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki… s. 99. 
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Feralny dla naczelnego redaktora „Kuriera” rok 1876 trwał nadal. Jego 

„przygoda” z pruskim wymiarem sprawiedliwości była kontynuowana, a to za sprawą 

wzmianki w „Kurierze” z dnia 19 września tego roku. Informowała ona o 

rozporządzeniu dyrekcji poczty w Bydgoszczy, wzywającym urzędników pocztowych do 

natychmiastowego odsyłania listów z charakterem pisma arcybiskupa Ledóchowskiego 

do prokuratury, co oznaczało naruszenie tajemnicy korespondencji.184 

Wezwany na przesłuchanie dnia 10 listopada ksiądz Kantecki odmówił udzielenia 

informacji, skąd redakcja otrzymała wiadomość o rozporządzeniu. Wobec tego 24 

listopada skazano naszego bohatera na 100 marek grzywny za odmowę złożenia zeznań. 

Być może nie zdążył nawet opuścić „gościnnego” budynku sądu, bo w godzinę później 

nadszedł nowy pozew z wezwaniem na rozprawę na dzień 27 listopada.185 

Jak można było przypuszczać i w tym terminie „wysoki sąd” nie uzyskał żadnych, 

oczekiwanych przez siebie informacji. Odpowiedź władz pruskich była natychmiastowa 

– ksiądz Antoni został niezwłocznie aresztowany i osadzony w więzieniu 

kryminalnym.186 

W najśmielszych swoich myślach nasz bohater nie przypuszczał, że jego sprawa 

oprze się o sejm pruski i parlament Rzeszy. Dnia 2 marca 1877 roku, poseł Roman 

Komierowski wniósł interpelację na forum sejmu Prus, która dotyczyła właśnie losu 

uwięzionego Kanteckiego. Zyskała ona poparcie przeszło 50 posłów z różnych 

stronnictw parlamentarnych. Wobec zamknięcia obrad, okazała się ona nieskuteczną. 

Ponowił ją dr Komierowski w parlamencie dnia 13 marca. Prezes urzędu kanclerskiego 

(w zastępstwie Bismarcka) oświadczył, że kanclerz nie podejmie w sprawie naszego 

bohatera żadnej inicjatywy, ponieważ nie chce wchodzić w kompetencje odnośnych 

władz. Rozgorzała gorąca dyskusja w obronie naczelnego redaktora „Kuriera”. Jedynie 

prezes policji poznańskiej Staudy stanął w obronie władz, a głównym argumentem tej 

obrony było rzekome zagrożenie ze strony naszego bohatera: Jeżeli jest człowiek, 

przeciwko któremu należy się z całą surowością postępować, to jest nim ks. Kantecki, który 

najwięcej się przyczynił do rozbudzenia oporu przeciwko ustawom majowym.187 

Dnia 18 kwietnia 1877 roku ksiądz Antoni Kantecki został zwolniony z więzienia. 

Nie wynikało to ze wspaniałomyślności władz zaborczych, lecz było wynikiem 
                                                        

184 Tamże. 
185 Tamże, s. 100. 
186 Tamże, s. 101-102. 
187 Cyt. za St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 104.; R. Komierowski, Koła polskie w Berlinie 1875-
1900, Poznań 1905, s. 41, 42, 
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przyznania się do winy agenta pocztowego z Orchowa. Za jego to pośrednictwem, cała 

afera z korespondencją ujrzała światło dzienne.188 

Po 10 latach względnego spokoju ze strony wymiaru sprawiedliwości, księdzu 

Kanteckiemu w 1886 roku wytoczono kolejny proces. Stało się to za sprawą przedruku 

w „Kurierze” (8 października 1885 roku) fragmentu artykułu Cherbulieza z gazety 

„Revue des deux Mondes”, zatytułowanego Francuz o wydalaniach. W tekście tym zajęto 

się wspomnianym już w tym rozdziale problemem wydaleń Polaków z Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego. Władze pruskie dopatrzyły się obrazy kanclerza Bismarcka i 

pruskiego ministerstwa.189 

Na pierwszej rozprawie dnia 12 lutego nasz bohater został uniewinniony, 

skazano natomiast redaktora odpowiedzialnego – Nikazego Gruszczyńskiego. Wydawać 

by się mogło, że sprawa została zamknięta. Tymczasem 11 października 1886 roku 

Kantecki ponownie stawał przed sądem karnym. Na mocy zeznania Gruszczyńskiego, na 

wniosek prokuratora, za współudział w zredagowaniu i przygotowaniu wspomnianego 

wyżej artykułu do druku skazano księdza Kanteckiego na 2 miesiące więzienia.190 

Fantazja i czujność urzędu prokuratorskiego nie została jednak wyczerpana tego 

roku. W numerach: 95 i 100 „Kurier” zamieścił korespondencje z Warmii o antypolskich 

praktykach w tamtejszym szkolnictwie, twierdząc, że przepisy z 24 lipca 1873 roku, 

głoszące obowiązek nauki języka polskiego i litewskiego w najwyższych oddziałach dla 

dzieci nie niemieckiej narodowości są pogwałcane.191 Prokuratura uznała, że są to 

informacje zmyślone lub przekręcone w celu zobrzydzenia w oczach społeczeństwa 

instytucji i rozporządzeń państwowych. Oskarżenie naczelnego redaktora „Kuriera” było 

szyte grubymi nićmi i mimo gruntownej obrony mecenasa Cichowicza, ta parodia 

procesu zakończyła się 25 października 1886 roku skazaniem Kanteckiego na kolejne 

miesiące więzienia.192 

Karę trwającą od 8 lutego do 23 maja 1887 roku odbył w Gnieźnie.193 W 

pierwszej stolicy państwa polskiego, spędzić miał za sprawą arcybiskupa Dindera także 

kolejne trzy lata. 

                                                        
188 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 105. 
189 APP, NP, 4912, k. 288-328. Sprawy sądowe KP. (Kurier Poznański?????) 
190 Tamże. 
191 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 300-301. 
192 Tamże, s. 301; APP, NP, 4912, k. 402-423. Sprawy... 
193 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 301-303. 
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5. Społecznik 

Społecznik to: człowiek zajmujący się sprawami społecznymi, bezinteresownie 

pracujący dla dobra społeczeństwa; działacz społeczny.194 

Definicja ta, choć sprawia wrażenie nieco skróconej, to w całej rozciągłości 

potwierdza charakter społecznikowskiej działalności księdza dra Antoniego 

Kanteckiego. Z drugiej strony, wnikliwie badając przejawy jego aktywności można 

napotkać na problem doboru kryteriów charakteryzujących tę formę pracy na forum 

publicznym. Jak ostatecznie oddzielimy np. działalność polityczną od społecznikowskiej? 

Przecież redaktor naczelny „Kuriera”, pełniąc różnorakie funkcje polityczne też nie 

otrzymywał żadnych gratyfikacji finansowych, ani ich nie oczekiwał. 

Będąc jednak członkiem ściśle określonego stronnictwa politycznego, realizował 

w mniejszym czy większym stopniu jego program, dla którego też usilnie zjednywał 

członków i sympatyków. Nie oznaczało to jednak, że w jego mniemaniu nie czynił tego 

dla dobra ogółu. Zatem uściślijmy – działalność społecznikowska, to praca służąca tylko i 

wyłącznie jedynemu podmiotowi, a mianowicie społeczeństwu. Omówimy ją pokrótce. 

Ważną gałęzią tejże była nieustająca walka księdza Kanteckiego o zachowanie 

ciągłości języka polskiego i kultury ojczystej. Batalia ta nie była prowadzona w 

osamotnieniu, lecz poprzez aktywne uczestnictwo w powołanych do tego organizacjach. 

W roku 1872 patriotycznie nastawieni obywatele zawiązali Towarzystwo 

Oświaty Ludowej celem, dostarczania ludowi dobrych, książek polskich dla kształcenia 

umysłu, uszlachetnienia serca, utrzymania czystości języka polskiego, zakładania 

ochronek.195 Wprawdzie założyciele stali na stanowisku uznającym religię katolicką za 

podstawę rozwoju duchowego i oświaty ludu, lecz nie umieścili tego stwierdzenia 

wyraźnie w statucie i dlatego władza duchowna (arcybiskup Ledóchowski) zakazała 

księżom pracować w charakterze członków Towarzystwa, a równocześnie przez ten 

zakaz chciała skoncentrować siły duchowieństwa przeciw rozwijającemu się 

kulturkampfowi. Decyzja Ledóchowskiego była tym bardziej niezręczna, ponieważ i 

władze pruskie zakazały nauczycielom i urzędnikom państwowym narodowości polskiej 

przynależności do tej organizacji.196 

                                                        
194 Słownik języka polskiego, T. III, red. M. Szymczak, Warszawa 1989, s. 296. 
195 Cyt. za Historia Kościoła w Polsce, T. II, cz. I, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979, s. 
547. 
196 Tamże, s. 547, 548; W. Jakóbczyk, W poznańskim…, s. 61. 
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Wobec takiego stanowiska hierarchii kościelnej, ksiądz Kantecki począł czynić 

starania o cofnięcie zakazu, co rzeczywiście nastąpiło w 1878 roku. Przypuszczalnie 

sądził, że utrzymanie zakazu przyniosłoby nieodwracalne szkody dla narodu polskiego, 

bowiem Towarzystwo pozbawione zostałoby szerokiej rzeszy działaczy wywodzących 

się ze stosunkowo dobrze wykształconego duchowieństwa. 

W tymże roku 1878, władze pruskie wyrokiem sądowym rozwiązały 

Towarzystwo Oświaty Ludowej, przeto jego współtwórcy postanowili w innej formie 

kontynuować tę konieczną dla ocalenia narodowego działalność. Dnia 11 października 

1880 roku odbyło się w Bazarze zebranie organizacyjne Towarzystwa Czytelni 

Ludowych, którego celem miało być tworzenie bibliotek powszechnych i zaopatrywanie 

ich w książki polskie, szerzące polską kulturę itp. Wobec - jak nam wiadomo - 

zawieszenia zakazu udziału duchowieństwa w tego typu organizacjach, jego 

przedstawiciele, w tym także nasz bohater, stali się filarami tej instytucji.197 

Społecznikowska działalność księdza Kanteckiego nie ograniczyła się tylko do 

jednej jedynej organizacji zrzeszającej patriotycznie nastawionych przedstawicieli 

społeczeństwa polskiego. W roku 1857 powstało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół. 

Nauk, którego cele określone zostały bardzo zwięźle, a mianowicie pielęgnowanie nauk i 

umiejętności w języku polskim. Zamierzenia te realizowane być miały przez publikacje, 

gromadzenie i wydawanie źródeł i materiałów dotyczących „dziejów, piśmiennictwa i 

starożytności polskich”, tłumaczenia wybitnych pisarzy i innych. 

Aby ustrzec się ewentualnej ingerencji władz zaborczych w sprawy 

Towarzystwa, wyłączono spod przedmiotu zainteresowania kwestie natury 

politycznej.198 

Wielką grupę aktywnych członków PTPN stanowili księża. Jednak dorobkiem 

naukowym niewielu mogło się poszczycić. W liczbie tej znajduje się także ksiądz 

Kantecki (członek w latach 1876-1893), autor ciekawych rozpraw historycznych, 

czytanych na posiedzeniach różnych wydziałów Towarzystwa.199 

Towarzystwo odegrało ogromną rolę w kształtowaniu u społeczeństwa polskiego 

poczucia dumy z własnych osiągnięć, tak potrzebnych w czasach nasilającej się polityki 

                                                        
197 Tamże, s. 62-64. 
198 L. Trzeciakowski, W dobie rozbiorowej, w; 125 lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. A. 
Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 1982, s. 14-15. 
199 L. Trzeciakowski, W dobie..., s. 22; A. Wojtkowski, Historia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Poznań 1928, s. 412; Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk poznańskiego za rok 1882, 
Poznań 1883, s. 63, poz. 84. 
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germanizacyjnej.200 Założenie tego typu instytucji było swego rodzaju substytutem 

wyższej uczelni, na której powstanie Polacy z zaboru pruskiego nie mogli w żadnym 

wypadku liczyć. 

Nasz bohater działał także w Towarzystwie Pomocy Naukowej. Instytucja ta 

powołana została z inicjatywy Karola Marcinkowskiego, celem której było gromadzenie 

funduszu stypendialnego dla zdolnej a ubogiej młodzieży. Za jego też staraniem, w 

marcu 1841 roku naczelny prezes prowincji Flottwell zezwolił na działalność 

Towarzystwa, które następnego miesiąca ukonstytuowało się. Paragraf pierwszy statutu 

tak precyzował zadania: [...] wydobywać z mas ludzi zdatną młodzież, a wykrywszy jej 

talenta, obrócić ją na pożytek kraju, dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształcenia.201 

Dzięki tej instytucji tysiące młodych ludzi zdobyło wiedzę.202 

Nie mamy bliższych informacji na temat działalności księdza Antoniego w 

Towarzystwie. Najprawdopodobniej nie piastował w nim żadnych wyższych funkcji. 

Płacąc chociażby ustawowe składki, przyczyniał się w pewnym stopniu do podniesienia 

poziomu polskiego społeczeństwa. 

Dnia 20 grudnia 1849 roku powstało w Poznaniu Towarzystwo Przemysłowe. 

Celem była towarzyska zabawa i wzajemne pouczanie rzeczach, przemysłu. W swych 

szeregach skupiało przede wszystkim rzemieślników, nie brak było również kupców, 

inteligencji, a nawet ziemian. Postawione sobie cele zamierzało realizować drogą 

podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodowej członków w formie odczytów, propagowania 

czytelnictwa prasy, książek, organizacji wystaw.203 Podobnie jak w przypadku 

poprzedniego stowarzyszenia tutaj nie dysponujemy wiadomościami o roli naczelnego 

redaktora „Kuriera” w tej organizacji. 

Działalność w Towarzystwie Przemysłowym jakoby spajała w jedność dwie bardzo 

ważne płaszczyzny społecznikowskiej działalności księdza Kanteckiego. Jedną z nich 

nazwalibyśmy sferą „nadbudowy”, drugą natomiast – ekonomiczną. Przyjrzyjmy się tej 

drugiej. 

Czytelnikowi znany jest już fakt zatroskania księdza Antoniego o zaplecze 

ekonomiczne polskiego społeczeństwa w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wobec 

niebezpieczeństwa lichwy oraz zakusów zaborcy, dążącego do wywłaszczenia jak 
                                                        

200 L. Trzeciakowski, W dobie..., s. 38. 
201 Cyt. za Z. Boras, L. Trzeciakowski, W dawnym. Poznaniu, Poznań 1974, s. 271; W. Jakóbczyk, Karol 
Marcinkowski 1800-1843, Warszawa-Poznań 1981, s. 93. 
202 Z. Boras, L. Trzeciakowski, W dawnym…, s. 271. 
203 Z. Boras, L. Trzeciakowski, W dawnym…, s. 301. 
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największego areału ziemi polskiej (proces ten został szczególnie nasilony wraz z 

powstaniem Komisji Kolonizacyjnej w 1886 r.), koniecznością stało się podjęcie 

przeciwdziałań. 

Z taką próbą wystąpił właśnie redaktor naczelny „Kuriera”. Rozpoczął kampanię 

propagującą spółdzielczy system kredytowy F. Raiffeisena. System ten został oparty na 

założeniach moralności chrześcijańskiej i na potrzebach małorolnych chłopów. Dzięki 

wnoszonym stosunkowo niskim udziałom, spółdzielcy mogli korzystać z tak 

potrzebnych średnio i długoterminowych kredytów. Wobec ograniczenia zasięgu 

działania do terenu parafii, możliwa była właściwa ocena potrzeb poszczególnych 

członków i kontrola sposobu wykorzystania pożyczki. Nadmienić należy, że wszystkie 

funkcje zarządu spółdzielni (z wyjątkiem rachmistrza) nie były opłacane.204 

Nasz bohater, za namową patrona Spółek Zarobkowych księdza Szamarzewskiego, 

wydał broszurę informującą o zasadach działania i powoływania spółdzielni Raiffeisena, 

która rozeszła się w krótkim czasie. Jednak akcja ta nie przyniosła spodziewanych 

efektów, wobec nikłego zainteresowania tą formą samoobrony społeczeństwa 

polskiego.205 

Ksiądz Kantecki, widząc zagrożenie ze strony obcych, dostrzegał 

nieprawidłowości także u swoich rodaków. W jednej ze swoich publikacji poruszył 

niezmiernie ważną kwestię, a mianowicie ponoszonych przez Polaków strat moralnych i 

materialnych w wyniku plagi alkoholizmu. Głosił: A ile to talentów i zdolności się zapiło i 

zatraciło na wieki nie tylko zdolności, któremi mogli swoim i obcym służyć [...], ile to kłótni, 

bijatyk, swarów i waśni [...], ile mężobójstw okropnych, w pijaństwie popełnionych i śmierci 

nagłych pijaństwem spowodowanych zostało.206 

Straty materialne w wyniku tego nałogu osiągały zawrotne sumy. Zdaniem 

Kanteckiego, w ciągu roku Polacy w Wielkim Księstwie Poznańskim przepijali 2,6 

miliona talarów.207 Dla porównania za tą sumę można było skromnie wyżywić przez 

tydzień ponad 860 tysięcy sześcioosobowych rodzin.208 

                                                        
204 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 195.; Wielkopolski system spółdzielczości kredytowej red. 
S. Ochociński, Warszawa-Poznań 1985, s. 96. 
205 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki..., s. 197. 
206 Cyt. za A. Kantecki, Gorzałka. Bratnie słowo do ludu polskiego, Poznań 1885, s. V. 
207 Tamże, s. V. 
208 J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach, polskich X-XX w. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż 1990, 
s. 286. 
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Autor broszury dowodził, że skutkiem alkoholizmu jest zwiększająca się liczba 

bankructw pośród polskich obywateli zaboru pruskiego. A tak oceniał ten fakt: Wszyscy 

zmarnieli - i dziś tam, gdzie się modlili ich ojcowie, szwargoce żyd lub Niemiec, któremu 

służą ich dzieci za niewolników!…209 

Były to mocne słowa, ale wynikały one z wielkiej odpowiedzialności za przyszłe 

losy tak sponiewieranej Ojczyzny. 

6. Kapłan. W strukturach tajnego zarządu archidiecezji (?) 

W wyniku represyjnego ustawodawstwa kulturkampfu, ksiądz Antoni Kantecki 

nie mogąc objąć żadnej placówki duchownej, zmuszony był przyjąć posadę redaktora 

„Kuriera Poznańskiego”. Interesującą kwestią jest sposób rozumienia przez naszego 

bohatera roli i zadań kapłana. Twierdził, że: Kapłan jest nie tylko nauczycielem, sędzią i 

ofiarnikiem za lud boży pieczy jego powierzony, lecz nadto jest on powiernikiem, 

pocieszycielem, dobrodziejem tego ludu od kolebki aż do ostatniej chwili życia, aż do 

grobowej deski - a nawet i wtedy gdy się nad śmiertelną lepianką chrześcijanina zatrzaśnie 

wieko trumny [...]. Oto garnąć się będzie do Ciebie biedna dziatwa Twego narodu, która 

wychodząc głodna i łaknąca z tych miejsc, gdzieby ją zdrowym chlebem nauki wiary 

przedewszystkiem karmić należało [...]. Nie skąp jej tego chleba, podawaj jej karmę zdrową 

w ukochanym ojczystym języku, który sam jeden zdoła oświecić umysł, zniewolić 

przekonanie, przeniknąć serce człowieka.210 

Zasady te w całej rozciągłości starał się realizować w swoim życiu i powołaniu 

kapłańskim. 

Będąc księdzem, nie chciał i nie mógł zrezygnować z czynności przynależnych 

stanowi duchownemu. Nie może ulegać wątpliwości, że systematycznie odprawiał msze 

święte. Jednak wobec stale postępującej utraty wzroku, w 1877 roku uzyskał zezwolenie 

od papieża na odprawianie ciągle tej samej mszy świętej o Matce Boskiej, którą umiał na 

pamięć.211 

                                                        
209 A. Kantecki, Gorzałka…, s. 35. 
210 A. Kantecki, Kazanie powiedziane na prymicjach ks. Walentego Gdeczyka dnia 30 sierpnia 1887 w 
Archikatedrze Gnieźnieńskiej przez [...], Poznań 1888, s. 21-22. 
211 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 128, 129. 
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Należąc niewątpliwie do najświetniejszych kaznodziejów w Wielkopolsce, często 

wygłaszał kwieciste mowy żałobne i okolicznościowe kazania, jak choćby to z 24 

czerwca 1884 roku z okazji 300-setnej rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego. Mowę tą 

wygłosił na placu katedralnym, gdzie przygotowywano fundament pod pomnik tego 

wielkiego polskiego wieszcza (pomnik przetrwał do czasów dzisiejszych - przyp. J.K.).212 

Charakterystyczne w jego wystąpieniach było zachowywanie równowagi pomiędzy 

akcentami religijnymi i patriotycznymi, czym odróżniał się od innych konserwatystów. 

Dotychczas omawialiśmy wyłącznie legalną i jawną stronę działalności księdza 

Antoniego Kanteckiego. Kulturkampf swoimi represjami przyczynił się do powstania 

tajnych struktur pośród duchowieństwa polskiego archidiecezji gnieźnieńskiej i 

poznańskiej. Cała sprawa wiązała się z przewidywanym aresztowaniem arcybiskupa 

Mieczysława Halki-Ledóchowskiego (dokładniej o tym fakcie informuje rozdział 2 - 

przyp. J.K.), które rzeczywiście nastąpiło w lutym 1874 roku. Bezpośrednio po 

aresztowaniu arcybiskupa, obiema archidiecezjami rządzili oznaczeni przez niego 

delegaci apostolscy. Musieli posiadać te same uprawnienia jurysdykcyjne, jakie posiadał 

Ledóchowski, bowiem nie mógł z więzienia kierować archidiecezją. Konieczność 

podejmowania decyzji natychmiastowych, co z kolei postulowało jak najdalej idącą 

samodzielność delegatów. Mimo aresztowania i skazywania kolejnych zarządców (w 

kolejności księża: Wojciechowski, Korytkowski), działalność tajnego zarządu nie 

ustawała. W 1876 roku Ledóchowski wyszedł na wolność i wskutek banicji wyjechał do 

Rzymu, ogłaszając objęcie osobistym zarządem swoich archidiecezji. Jednocześnie zniósł 

funkcję delegata apostolskiego, mianując księdza Koźmiana delegatem arcybiskupim na 

obie archidiecezje (z władzą arcybiskupa), ten z kolei mianował prowikariuszy dla obu 

archidiecezji.213 

Dlaczego próbujemy łączyć postać księdza Kanteckiego z tajnym zarządem? 

Istniały pewne domniemania, że nasz bohater był dobrze poinformowany o tej tajnej 

działalności i w niej aktywnie uczestniczył. Takiej okoliczności mógł z pewnością 

sprzyjać fakt, że piastował odpowiedzialną funkcję redaktora naczelnego „Kuriera 

Poznańskiego”. Nie bez znaczenia mogły być ściślejsze kontakty naszego bohatera z 

księdzem Koźmianem, począwszy od pobytu w Rokosowie u Czartoryskich. 

                                                        
212 Tamże, s. 243-246. 
213 Z. Zieliński, Tajna administracja Archidiecezji Gnieźnieńskiej w czasie „kulturkampfu" (1874-1886) w: 
Nasza Przeszłość, T. XXIV, Kraków 1966, s. 244-251. 
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Co ciekawe, policja niemiecka wskazywała również na redakcję „Kuriera”, jako 

trybunę dla zarządzeń wydawanych rzekomo przez samego arcybiskupa 

Ledóchowskiego.214 Czyż można hipotetycznie wskazać na księdza Antoniego, jako 

mocno zakonspirowanego członka hierarchii tajnej administracji obu archidiecezji? 

Zacytujmy w tym miejscu księdza profesora Zygmunta Zielińskiego: Nie sądzę, by ksiądz 

Kantecki formalnie był zarządcą którejś z archidiecezji, natomiast jako redaktor „Kuriera 

Poznańskiego” musiał znać tajniki zarządu i z nim współdziałać. W źródłach nie ma to 

specjalnego potwierdzenia.215 Wypowiedź ta w sposób jednoznaczny wyznacza zakres 

udziału naszego bohatera w interesującej nas kwestii. Czas pobytu księdza Kanteckiego 

w Poznaniu dobiegł w 1887 roku do końca. Stało się to za sprawą niekorzystnego dla 

Polaków posunięcia personalnego, dokonanego przez arcybiskupa Juliusza Dindera, 

który zamianował redaktora naczelnego „Kuriera” penitencjarzem katedralnym w 

Gnieźnie.216 Ten w zasadzie podrzędny urząd spowiednika w kościołach katedralnych, 

zaopatrzony był we władzę rozgrzeszania w wypadkach zarezerwowanych dla 

biskupa.217 

Nominacja ta była jawnym ustępstwem wobec rządu pruskiego, tym bardziej 

bolesna, ponieważ uderzała w jednego z najwartościowszych obrońców i tak ciągle 

nadszarpywanych praw polskiego społeczeństwa w zaborze pruskim. 

Stojąc na straży bezwzględnego posłuszeństwa władzy kościelnej, nie skorzystał 

z propozycji przyjaciół i nie wystąpił o cofnięcie decyzji. Dnia 1 lipca odbyła się w Hotelu 

Francuskim pożegnalna uczta, kończąca wieloletni, pełen poświęceń pobyt Kanteckiego 

w grodzie Przemysława.218 

                                                        
214 Tamże, s. 254. 
215 List ks. prof. Z. Zielińskiego do J. Kanteckiego. 
216 APP, IMP, 7445, k. 15. Personalia księży. Ksiądz Antoni Kantecki. 
217 Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego, T. XIX, Warszawa 1893, s. 
36. 
218 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki..., s. 304-306. 
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Rozdział IV  

Lata ostatnie. 

1. W Gnieźnie 

Ksiądz dr Antoni Kantecki, nie licząc stosunkowo krótkiego wyroku, po 16 latach 

powrócił do Gniezna, gdzie z tak wielkim zapałem zdobywał kapłańskie ostrogi. 

Nieodłączna towarzyszka naszego bohatera, siostra przyrodnia Antonina nie od 

razu zlikwidowała dom przy ulicy Święty Marcin 16 w Poznaniu, gdzie już w sierpniu 

przeniósł się z rodziną młodszy brat Antoniego – Maksymilian. Dopiero 19 października 

wymeldowała się do Gniezna, będąc mu niesłychanie potrzebną. Ksiądz Kantecki 

bowiem, już od 1877 roku widział tylko na jedno oko, a kłopoty ze wzrokiem nie 

pozwalały na samodzielne kontynuowanie pracy naukowej i publicystycznej.219 

Nasz bohater wraz z siostrą zamieszkał w drugim domku kolegialnym. Byli oni 

często odwiedzani przez licznych przyjaciół, a to za sprawą umiejętności stworzenia 

miłej i serdecznej atmosfery.220 

Także w Gnieźnie całkowicie pochłonęła go praca. Spektrum jego działalności 

swoim charakterem zbliżone było do okresu redaktorowania w „Kurierze Poznańskim”. 

Aktywnie działał w gnieźnieńskim Komitecie Wyborczym. I z jego to mandatu 

został kandydatem do fotela poselskiego w mających się odbyć w 1888 roku wyborach. 

Wobec układu kontrkandydatur, nie ulegało wątpliwości, że ksiądz Kantecki zdobędzie 

mandat poselski. Tymczasem niespodziewanie otrzymał on wyraźny rozkaz od 

arcybiskupa Juliusza Dindera, kategorycznie zakazujący ubiegania się o fotel w Berlinie. 

Jest rzeczą interesującą, że arcybiskup gnieźnieński i poznański nie miał obiekcji wobec 

dwóch innych duchownych: księży dra Stablewskiego i dra Jażdżewskiego.221 

Było to następne ustępstwo Dindera wobec władz pruskich, które właściwie 

oceniały realną moc wpływania naszego bohatera na społeczeństwo polskie. Jakże 

                                                        
219 M. Wojciechowska, Bracia… s. 10. 
220 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 322-323. 
221 Tamże, s. 325, 326. 
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brzemienne w skutki dla zaborcy mogło być udostępnienie trybuny sejmowej naszemu 

bohaterowi. Jedynym i najprostszym sposobem zneutralizowania przeciwnika było 

odcięcie mu przez hierarchię duchowną drogi do Berlina. Było to tym bardziej proste, że 

Kantecki (jak wiemy) wyznawał zasadę bezwzględnego posłuszeństwa władzom 

kościelnym. 

Jawną radość z takiego obrotu sprawy okazała antypolska „Kölnische Zeitung”, 

która donosiła swoim czytelnikom, że: właśnie – najradykalniejsi przywódcy 

nieprzejednanej polskości (np. ks. dr Kantecki) zostali przez ten zakaz powstrzymani w 

swej podziemnej robocie rewolucyjnej.222 

Także w roku 1890 zakaz władzy duchownej spowodował odmowę przyjęcia 

mandatu przez księdza Kanteckiego.223 Bezpowrotnie została zamknięta możliwość 

zapisania złotymi zgłoskami następnej pięknej karty w życiu tego człowieka. 

Przymusowa przeprowadzka do Gniezna, nie zakończyła z taką energią 

prowadzonej akcji wiecowej w obrębie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

Znakomitą mowę wygłosił ksiądz Antoni na wiecu poznańskim dnia 15 listopada 

1887 roku. Powodem jego zwołania było zarządzenie nakazujące od 1 października tego 

roku wstrzymanie nauki języka polskiego w szkołach elementarnych.224 

Mowa naszego bohatera była w całości odzwierciedleniem jego konserwatywno-

kościelnych-narodowych zapatrywań. Służył radą strapionym rodakom, w jaki sposób 

przeciwdziałać skutkom wrogich poczynań zaborcy. Przede wszystkim warunkiem 

koniecznym samoobrony wartości narodowych miała być – zdaniem Kanteckiego – 

zgodna praca wszystkich warstw społeczeństwa: Niechaj wszystkie stany, wszystkie 

warstwy, wszystkie zawody staną do wspólnej pracy i razem myślą o tem, jakby odwrócić 

grożące niebezpieczeństwo.225 

Konieczna była także mądrość i roztropność, którą rozumiał w sposób 

następujący: [...] nie ten wielki patryota, co najzagorzalej krzyczy i na wszystkie strony 

najszumniejszymi rzuca frazesami, ale że temu należy się pierwszeństwo i uznanie, kto 

mądrze i rozumnie pracą obronną kieruje.226 

Prawdziwą warownią niezdobytą przez zaborcę był dom polski, w którym 

doniosłą rolę przyznawał mówca Matce Polce. Wzywał także do kultywowania przez 
                                                        

222 Cyt. za St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 327; M. Wojciechowska, Bracia…, s. 21. 
223 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki..., s. 327. 
224 Tamże, s. 306. 
225 Cyt. za St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 309. 
226 Cyt. za St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 310. 
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dziatwę języka polskiego i historii ojczystej poprzez odpowiednią, przystępną literaturę: 

elementarz polski, katechizm i historię narodu polskiego.227 

W wystąpieniach swoich ksiądz Antoni kładł nacisk na to, aby w powszechnym 

odczuciu pojęcia „Polak” i „Katolik” były komplementarne, nierozłączne. Mało tego, było 

to warunkiem ich przetrwania w tej germanizacyjnej zawierusze: My albo będziemy 

Polakami i Katolikami – albo przestawszy być jednem, i drugiem być przestaniemy.228 

Z podobną mową wystąpił w grudniu 1887 roku na wiecach w Gnieźnie, Kłecku i 

Nakle.229 

W „Kurierze Poznańskim” w marcu 1888 roku ksiądz Kantecki zamieścił artykuł 

wzywający Polaków z zaboru pruskiego do kolejnej pielgrzymki, tym razem do grobu 

Świętego Wojciecha, która miała się „zmaterializować” 23 kwietnia tego roku.230 

Inicjatywa bohatera tej pracy była spowodowana – jak można przypuszczać – 

całkowitą bezradnością i porażką osobistą w walce z zaborcą na froncie legalnej 

opozycji. Także stale pogarszający się stan zdrowia nie pozwalał temu człowiekowi na 

radykalniejsze posunięcia. 

Niezbyt optymistyczne położenie polskiej ludności pod rządami Prus, 

spowodowało silny odzew i liczne uczestnictwo w pielgrzymce. Przy grobie pierwszego 

świętego ziem polskich prosił, aby Polacy mogli się doczekać zwycięstwa i lepszej 

doli.231 Ksiądz Kantecki uparcie stał na straży swego wyrobionego przed laty programu 

politycznego, a jego mglistość mogła być czasami irytująca. 

Społecznikowska działalność księdza Antoniego w Gnieźnie była nie mniej 

imponująca, niż w Poznaniu. Był czynnym członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej. 

Zasiadał w radzie nadzorczej Spółki Pożyczkowej miasta Gniezna, był prezesem 

Towarzystwa Polskich Przemysłowców. Jako ksiądz, nie poskąpił swej energii także 

organizacjom społecznym o zabarwieniu religijnym. Założył Towarzystwo Pań. 

Miłosierdzia, które zajmowało się pracą charytatywną wśród ludzi ubogich. W 

spotkaniach urządzanych przez Towarzystwo brał oczywiście udział nasz bohater, 

uświetniając je przemowami i odczytami. Reaktywował męskie Towarzystwo Świętego 

                                                        
227 Tamże, s. 312. 
228 Tamże, s. 307; J. M. Małecki, Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków 1991, s. 50. 
229 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 323. 
230 Tamże, s. 318. 
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Wincentego å Paulo. Pracowało ono najogólniej rzecz biorąc nad podniesieniem 

moralności najniższych warstw społeczeństwa.232 

Znając świetnie dzieje katedry gnieźnieńskiej, chętnie pełnił dla zwiedzających 

rolę przewodnika. Jej też świetność leżała mu na sercu – jego to właśnie staraniem w 

roku 1889 odrestaurowano kaplicę Doktorów, spaloną po pożarze z 1760 roku.233 

Nie zaprzestał – jak można by przypuszczać – działalności wydawniczej i 

publicystycznej. Wręcz przeciwnie, skala tejże działalności nasuwała wręcz pytanie o 

genezę pracowitości i samozaparcia tego już tak schorowanego człowieka. 

Podjął się po księdzu dr. Łukowskim kontynuacji wydawnictwa pt. „Straż 

Świętego Wojciecha”, mającego na celu rozkrzewianie i utwierdzanie wiary wśród ludu 

polskiego.234 

Wydawał także „Przyjaciela Ludu”, którego redakcję objął po księdzu 

Chotkowskim na skutek jego przeprowadzki do Krakowa.235 

Po śmierci księdza kanonika Korytkowskiego (14 maja 1888) spadł na księdza 

Antoniego dodatkowy trud korekt drukujących się już zeszytów i dokończenia dzieła 

zmarłego pt. Arcybiskupi Gnieźnieńscy.236 

Dodawać chyba nie trzeba, że swoje powinności, wynikające z racji pełnienia 

funkcji penitencjarza katedralnego wykonywał wzorowo. Z łatwością możemy 

zauważyć, że podjęta przez arcybiskupa Dindera próba oderwania Księdza Kanteckiego 

od „podziemnej roboty rewolucyjnej” spaliła na panewce. Idea odizolowania byłego 

redaktora „Kuriera Poznańskiego” od możliwości wpływania na bieg wydarzeń musiała 

zakończyć się klęską. 

I dlatego, już po śmierci arcybiskupa Juliusza Dindera (30 maja 1890 r.), 

hierarchia kościelna poczyniła drugie ustępstwa na rzecz władz pruskich. Dnia 28 

października 1890 roku ksiądz Antoni Kantecki został mianowany proboszczem parafii 

Świętej Trójcy w Strzelnie.237 

                                                        
232 Tamże, s. 323; M. Wojciechowska, Bracia…, s. 19-20. 
233 Tamże, s. 324; Tabliczka informacyjna w katedrze gnieźnieńskiej, umieszczona przy kaplicy Doktorów. 
234 Tamże, s. 324. 
235 Tamże, s. 325. 
236 M. Wojciechowska, Bracia…, s. 21. 
237 AAG, AKM-APStn, sygn. 10. Pismo Administratora Archidiecezji Gnieźnieńskiej do Konsystorza z 
28.10.1890 r. 
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2. Na parafii w Strzelnie 

Księdzu Antoniemu Kanteckiemu w 43 roku życia przyszło pełnić obcą dla niego 

funkcję proboszcza, a właściwie administratora parafii238, ponieważ władze pruskie za 

jego wcześniejszą działalność nie chciały mu udzielić prezenty na probostwo w 

Strzelnie. 

Nie sposób ukryć tego, że obejmował placówkę strzeleńską bardzo niechętnie. 

Wystosował prośbę do oficjała w Gnieźnie o przywrócenie go na dawne stanowisko 

penitencjarza katedralnego. Motywował to zbyt pochopnym przyjęciem powierzonej mu 

funkcji, a jego niechęć spowodowana była wielkością placówki i świadomością swojego 

bardzo złego stanu zdrowia. Prosił także o zwrot kosztów ewentualnej przeprowadzki 

ze względu na marną sytuację finansową.239 

Nie zostawszy jednak odwołany, zabrał się na skalę swoich możliwości do 

porządkowania spraw związanych z kościołem i przyległościami. W liście do 

Konsystorza Generalnego z dnia 14 czerwca 1891 roku przedstawił program 

porządkowania i przebudowy kościoła Świętej Trójcy, na co uzyskał odpowiedź 

datowaną na 23 czerwca tego roku, której fragment zacytujemy: Wielebnemu Imć Ks. 

Administratorowi Kanteckiemu w Strzelnie na wniosek pod dniem 14 czerwca r. b. 

odpowiadamy uprzejmie, że uznajemy gorliwość Jego w upiększaniu Kościoła 

Strzelińskiego [...].240 

Nieopodal kościoła Świętej Trójcy wznosi się rotunda kościoła Świętego Prokopa, 

Ten wzniesiony prawdopodobnie w XII wieku obiekt sakralny zalicza się do 

najwartościowszych i tajemniczych zarazem zabytków kultury romańskiej w Polsce. W 

wieku XIX popadł w wielkie zaniedbanie. Jego wnętrze zamieniono na magazyn. W tym 

stanie przetrwał do roku 1892. Dopiero w skutek zabiegów księdza Kanteckiego i 

interwencji Koła Polskiego w sejmie pruskim, uzyskano zgodę na odrestaurowanie 

zabytku.241 

                                                        
238 AAG, AKM-APStn, sygn. 10. Pismo abpa F. Stablewskiego z 4.04.1892 r. 
239 AAG, AKM-APStn, sygn. 10. Pismo do oficjała w Gnieźnie z 12.12.1890 r. 
240 AAG, AKM-APStn, sygn. 4. Pismo ks. Kanteckiego do Konsystorza Generalnego Arcybiskupstwa 
Gnieźnieńskiego z 14.06.1891 r. 
241 AAG, AKM-APStn, sygn. 10. Tradycja kościoła i probostwa z 14.06.1892 r.; L. Glabisz, Mowa żałobna w 
czasie eksporty do kościoła zwłok ś. p. ks. dr. A. Kanteckiego w Strzelnie, Poznań 1894, s. 7; A. Słowiński, 
Strzelno i okolice, Strzelno 1985, s. 23. 
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W tym to roku uregulowany został ostatecznie status naszego bohatera w 

Strzelnie. Dnia 12 czerwca 1892 odbyła się uroczysta introdukcja na probostwo 

strzeleńskie.242 Za zasługi w obronie Kościoła i diecezji został zwolniony przez 

arcybiskupa Floriana Stablewskiego z egzaminu instytucyjnego.243 Parafianie uczcili to 

wydarzenie fundacją kielicha, na którym wyryto napis: Ks. Dr. A. Kanteckiemu w dzień 

introdukcji ofiaruje parafia – Strzelno 12.VI.92.244 

Ksiądz Antoni znajdował czas i dla działalności w licznych organizacjach 

grupujących patriotycznie nastawionych polskich obywateli Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego. Piastował funkcję prezesa strzeleńskiego Towarzystwa Przemysłowców i 

Towarzystwa Pomocy Naukowej imienia Karola Marcinkowskiego. Był członkiem 

miejscowego Kółka Rolniczego. Oprócz tego czynnie uczestniczył w różnorakich 

zebraniach politycznych, zagrzewając Polaków do jedności, wytrwałości w pracy i 

szeroko rozumianego patriotyzmu. Redagował lokalne pisemko „Nadgoplanin”, które 

zawsze zasilał swoimi artykułami o zabarwieniu katolickim i narodowym.245 

„Zesłanie” do prowincjonalnego Strzelna nie zaowocowało całkowitym 

zerwaniem kontaktów z centrum politycznym Wielkopolski, z Poznaniem. W ciągu 

trzyletniego pobytu w tym stosunkowo niewielkim miasteczku kujawskim, ksiądz 

Kantecki gościł w stolicy Wielkopolski zaledwie kilkakrotnie. 

Dnia 21 stycznia 1891 roku uczestniczył w walnym wiecu polsko-katolickim w 

Poznaniu, mającym zająć stanowisko wobec sprawy zakonów, szkoły i sprawy 

społecznej (socjalnej).246 Nie umniejszając wagi pozostałym tematom, zatrzymamy się 

dłużej przy tej części niezwykłe ekspresyjnej przemowy Kanteckiego, która dotyczyła 

sprawy społecznej, a ściślej socjalizmu. Co zainspirowało naszego bohatera do jej 

wygłoszenia? W 1890 roku wygasły ustawy wyjątkowe zakazujące agitacji 

socjalistycznej, co spowodowało powołanie Towarzystwa Socjalistów Polskich w Berlinie 

i niczym nieskrępowaną ich działalność. Z drugiej strony Kościół był zdecydowanie 

przeciwny ideologii socjalistycznej opartej na marksistowskim materializmie, teorii 

walki klas i nieuchronnej rewolucji skierowanej przeciw prawowitej władzy. Przez długi 

                                                        
242 Napis wyryty na kielichu ofiarowanym ks. Kanteckiemu przez parafian w dzień introdukcji. 
243 AAG, AKM-APStn, sygn. 10. Pismo abpa F. Stablewskiego z 4.04 1892 r. 
244 Por. przypis nr 242. 
245 St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 330; H. Łada, Wybitni działacze organizacji rolniczych, na 
Kujawach 1834- 1939, Inowrocław 1984, s. 92. 
246 A. Kantecki, Mowa w sprawie społecznej powiedziana przez X. Dr. Kanteckiego, administratora parafii 
strzelińskiej na walnym wiecu poznańskim dnia 21.01.1891 r., Poznań 1891, s. 3; „Nadgoplanin” nr 9 z dn. 
31.01.1891 r. 
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czas nie dostrzegał nabrzmiewającej kwestii robotniczej. Dopiero sformułowana przez 

papieża Leona XIII nauka społeczna Kościoła, przede wszystkim w encyklice Rerum 

novarum (1891 rok) dała asumpt do zajęcia się ciężkim położeniem robotników.247 

W czym Kantecki upatrywał genezę powstania i zainteresowania nową ideą oraz 

jak charakteryzował socjalizm? Twierdził, że: [...] gdy bojaźń Boga i miłość bliźniego 

skreślono z dekalogu nowoczesnej moralności – wtedy zmieniły się stosunki i powoli 

doszliśmy do tego stanu, w jakim się obecnie znajduje większa część ludzkości; jesteśmy 

obecnie w stanie walki wszystkich przeciw wszystkim, w czasie wyzyskiwania jednych 

przez drugich czyli w czasie nowoczesnego socjalizmu.248 Z tych twierdzeń i zasad, jeśli je 

tak nazwać można, płyną bezpośrednio wszystkie następstwa, jak: podeptanie wszelkiej 

powagi Boskiej i ludzkiej (nie masz Boga ani Pana), podeptanie świętych węzłów 

rodzinnego pożycia, poniżenie człowieka do roli zwierzęcia, ogłoszenie własności za 

kradzież, zaprowadzenie równości posiadania i równości pracy – zaprowadzenie 

gminowładztwa w najszerszym znaczeniu tego wyrazu.249 

W swoim wystąpieniu zadał także pytanie o potencjalne szanse zbijania kapitału 

politycznego przez socjalistów wśród społeczeństwa polskiego. Odpowiedział 

twierdząco tymi słowy: […] nasze stosunki społeczne mogłyby popierać rozwój idei 

socyalistycznych. Społeczeństwo nasze we wszystkich warstwach, a mianowicie w niższych, 

ma bardzo wiele powodów do niezadowolenia. Nad nimi wszystkimi ciąży straszne 

brzemię niedoli i niepowodzenia. Za to niezadowolenie obwiniał przede wszystkim 

zaborcę z jego antypolskimi posunięciami w sferze polityki i gospodarki. Próbował 

znaleźć odpowiedź na kolejne znamienne pytanie: Czyż prawy katolik i Polak może 

zostać socyalistą, może się wyprzeć tego wszystkiego, co wyssał z mlekiem matki, co w 

życiu i w godzinę śmierci stanowi jego największe szczęście? Odpowiedź była 

kategoryczna i nieco kontrowersyjna: Nie – nigdy, przenigdy! Socyalistami mogą tylko 

zostać nieliczne wyjątki z polskiego społeczeństwa, wyrzutki, które z wiarą świętą i z 

polskością nie miały nic wspólnego i tylko powierzchownie z narodem były połączone, ale 

serce ich dawno do innych już należało.250 

Uważał, że przeciwwagą dla knowań socjalistów powinny być starania wyższych 

warstw społeczeństwa prowadzące do ulżenia doli biednego ludu: Otoczcie ojcowską 

                                                        
247 J. M. Małecki, Zarys dziejów…, s. 108, 110. 
248 Cyt. za St. Karwowski, Ksiądz dr Antoni Kantecki…, s. 333. 
249 A. Kantecki, Mowa…, s. 11. 
250 A. Kantecki, Mowa…, s. 16-32. 



71 

opieką sługi, czeladników i uczni waszych, miejcie pieczę o ich cielesne i duchowe potrzeby 

[...]. Nie skąpcie im tego zarobku, który im się słusznie należy251. 

Ksiądz Kantecki dużą rolę przypisywał także właściwemu duszpasterstwu wśród 

strapionych niższych warstw społeczeństwa. Przestrzegał kapłanów: [...] by nas kiedyś 

nie spotkał zarzut, żeśmy byli psami niemymi i spokojnie patrzeli na to, jak nam wilki 

zabierały owce ze stadka naszego.252 

Cieszyć może realne spojrzenie naszego bohatera na kwestię odpowiedzialności 

za ewentualne „zdobycze” socjalistów w polskim społeczeństwie. Z drugiej strony nie 

zdołał uniknąć przerysowania charakteryzując sympatyków i członków nowej ideologii. 

Nie zawahał się użyć zdecydowanie za dużo mocnych słów. 

Ostatnie publiczne wystąpienie księdza Antoniego Kanteckiego miało miejsce na 

wiecu jubileuszowym 9 lutego 1893 roku w Poznaniu. Zgromadzenie to odbyło się w 

ramach obchodów jubileuszu 50 rocznicy biskupstwa Leona XIII. Wykazując się wielką 

erudycją, nasz bohater dowodził wielkiej troski doznawanej przez Polaków ze strony 

Stolicy Apostolskiej teraz i w przeszłości. Życzeniem proboszcza strzeleńskiego było to, 

aby naród polski przodował po wszystkie czasy w wierze i posłuszeństwie dla Rzymu.253 

Słowa te brzmiały jak swoiste epitafium człowieka pragnącego przekazać światu to, co 

uważał za najdroższe, za najsłuszniejsze. Nasuwa się jeszcze jedna refleksja. Ksiądz 

Kantecki pozostał wierny swoim przekonaniom do końca swych dni. 

W dniu 6 kwietnia 1893 roku ksiądz Antoni zachorował na zapalenie płuc. 

Choroba ta nie była bezpośrednią przyczyną jego śmierci, ale z pewnością spowodowała 

znaczne osłabienie organizmu. Rozwinęła się także poważna choroba serca. Z polecenia 

lekarzy udał się wraz z siostrą na kurację do Marienbadu. Jednak leczenie to nie 

przyniosło spodziewanego rezultatu i nasz bohater powrócił do Strzelna. Mając jednak 

nadzieję na codzienne odprawianie mszy świętej, polecił się odwieść do szpitala Sióstr 

Miłosierdzia mieszczącego się w Poznaniu. Jednak podróż ta nadwyrężyła jego i tak już 

fatalny stan zdrowia.254 

W szpitalu spotkała go miła niespodzianka. Z odwiedzinami do chorego 

pospieszył arcybiskup Stablewski, dając tym samym księdzu Antoniemu dowód szczerej 
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wdzięczności za wszystkie lata jego działalności dla dobra narodu i Kościoła. Widząc, że 

choroba nie ustępuje, ksiądz Kantecki powrócił na swoją parafię do Strzelna.255 

Dnia 17 listopada 1893 roku około godziny 12.30, w wieku 46 lat ksiądz Antoni 

Kantecki po długich cierpieniach zakończył swoje niezwykle pracowite życie.256 To 

smutne wydarzenie nie stało się anonimowym, czego dowodem są liczne nekrologi i 

artykuły upamiętniające życie i działalność ś.p. księdza Antoniego wraz z dokładną 

relacją z przebiegu uroczystości żałobnych. „Dziennik Poznański” w pięknych słowach 

tak komentował jego śmierć; [...] wieść o śmierci tego zacnego kapłana i obywatela-

patryoty całe nasze społeczeństwo przejmie głębokim żalem i szczerą, serdeczna, boleścią. 

Matka ziemia zabiera bowiem do łona swego jednego z najdzielniejszych swych synów. 

Całe jego życie świadczy o tem.257 W „Kurierze Poznańskim” poświęcono całą stronę 

tytułową swemu byłemu naczelnemu redaktorowi, zamieszczając wzruszające 

wspomnienie pośmiertne pióra księdza dra J. Lewickiego, w którym czytamy: Czy 

doprawdy już nie żyje? Wielu te powtarza słowa… Od kilku miesięcy ciężką przechodził, 

nieboszczyk chorobę; wszyscyśmy byli przekonani, że to była choroba śmiertelna, ale nikt 

nie śmiał pomyśleć, że on umrze. […] Całe nasze społeczeństwo, od chaty wieśniaczej, aż do 

szczytu społecznego porządku, tą smutną wiadomością będzie do głębi wzruszone. Tam go 

będą żałować i płakać, gdzie go kochali, a kochali go wszędzie.258 

Dwa dni później (19 listopada) odbyła się eksportacja zwłok do kościoła 

parafialnego, podczas której seminaryjny i uniwersytecki kolega zmarłego, ksiądz 

dziekan L. Glabisz, wygłosił wspaniałą mowę pogrzebową.259 

Nazajutrz, dnia 20 listopada odbył się pogrzeb księdza Antoniego Kanteckiego. 

Uroczystość ta została zaszczycona przez arcybiskupa Stablewskiego oraz innych gości 

m.in. Kazimierza Chłapowskiego, Stefana Cegielskiego, Józefa Kościelskiego i innych.260 

Po nabożeństwie żałobnym mowę pogrzebową wygłosił sam ksiądz arcybiskup 

Stablewski. Warto zacytować kilka fragmentów tej oracji, tym bardziej, że niezwykle 

trafnie oceniał życie i dokonania naszego bohatera: Dał mu Pan Bóg wiele bardzo 

talentów, umysł jasny, dar szybkiego pojmowania, oryentowania się w każdej kwestyi, 

łatwość i potęgę słowa, wiadomości i nauki wiele [...]. O nim to też z wszelką słusznością 
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powiedzieć można, że nigdy darmo chleba nie jadał [...]. Nadeszły ciężkie czasy. Wybuchła 

walka o wolność Kościoła. […] i ś.p. ks. Antoni odtąd w jednem ręku trzymał pióro, którem 

niby mieczem ostrym bronił praw i zasad naszego Kościoła, a w drugiem pochodnią 

oświaty dla ludu swego. [...] I przyszedłem do tej trumny, aby w ten sposób jawny uiścić mu 

się z długu wdzięczności za taką służbę i za taką pracę wśród dyecezyi moich i 

społeczeństwa naszego, a tem samem uznać i uczcić każdą taką pracę, każdą taką zasługę 

kapłańską.261 

Słowa arcybiskupa Stablewskiego wyrażały autentyczne uznanie dla ś. p. księdza 

Kanteckiego i nie miały nic wspólnego z rutynowymi formułkami wygłaszanymi nad 

grobami zmarłych. 

Trumnę ze zwłokami zmarłego proboszcza strzeleńskiego złożono w kościele 

Świętej Trójcy, w kaplicy Świętego Restytuta.262 

Parafianie, aby uczcić pamięć wielkiego kapłana, ufundowali popiersie dłuta 

Marcinkowskiego, na którego cokole widnieje napis: Słowem i piórem służył Kościołowi i 

Narodowi. X. Drowi Ant. Kanteckiemu, byłemu Redaktorowi Kuryera Poznańskiego, 

Proboszczowi Strzelińskiemu, ur. 1 czerwca 1847, um. 17 listopada 1893 – Wdzięczni 

Rodacy.263 

Dnia 30 sierpnia 1895 roku „Dziennik Poznański” zamieścił notkę, informującą o 

podjęciu przez drukarnię „Kuriera” subskrypcji na dzieło Stefana Karwowskiego pt. 

Ksiądz dr Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

Rok później ukazała się pierwsza biografia poświęcona bohaterowi tej pracy.264 

                                                        
261 F. Stablewski, Mowa najprzewielebniejszego ks. arcypasterza Floryana wypowiedziana w poniedziałek 
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262 „Dziennik Kujawski” nr 44 z dn. 22.11.1893 r.; A. Słowiński, Strzelno…, s. 37. 
263 „Dziennik Poznański” nr 173 z dn. 30.07.1896 r.; Por. napis wyryty na popiersiu znajdującym się w 
kaplicy Św. Restytuta. 
264 „Dziennik Poznański” nr 198 z dn. 30.08.1895 r. 
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Zakończenie 

Celem mojej pracy było możliwie jak najszersze przedstawienie życia i 

działalności księdza dra Antoniego Kanteckiego, postaci równie zasłużonej, co 

niedocenianej. Mam nadzieję, że chociażby w małym stopniu cel swój zrealizowałem, 

zdejmując z tej wybitnej postaci odium anonimowości i zapomnienia. 

W pracy mej, starałem się przedstawić kolejne szczeble prowadzące do 

wchłonięcia mojego bohatera do stronnictwa kościelno-konserwatywnego, zwanego też 

ultramontańskim. A były nimi kolejno: dom rodzinny, owocne lata spędzone w 

gimnazjum polskim w Ostrowie, studia w seminarium w Gnieźnie i Poznaniu, wreszcie 

pobyt u Czartoryskich w Rokosowie, owocujący licznymi kontaktami ze sferami 

konserwatywnymi i na koniec po wyjściu z więzienia objęcie funkcji redaktora 

naczelnego ultramontańskiego dziennika – „Kuriera Poznańskiego”. 

Właśnie w dwunastoletnim okresie redaktorowania, ksiądz Kantecki, 

wprowadzając do omówionej w tej pracy agitacji ultramontańskiej postulat 

zdecydowanej, aczkolwiek legalnej walki o przynależne Polakom prawa narodowe, 

uzyskał realne wpływy na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, które 

wykorzystywał w pracy w Komitecie Wyborczym i w innych organizacjach polityczno-

społecznych. Skutkiem tego utrwalił się stereotyp, utożsamiający polskość z 

katolicyzmem. Chciałbym dodać, że sukces swój mógł osiągnąć na drodze 

bezwzględnego sprzeciwu wobec represjonującego naród polski i Kościół Katolicki 

specjalnego ustawodawstwa kulturkampfu. 

Za jego bezkompromisowość władze pruskie kilkakrotnie fundowały mu 

kilkumiesięczne pobyty w zakładach penitencjarnych, wyłączając z działalności naszego 

bohatera. 

Proces przesuwania księdza Kanteckiego z centrum na prowincję rozpoczął 

arcybiskup Juliusz Dinder, mianując go w 1887 roku penitencjarzem w Gnieźnie. Trzy 

lata później został zesłany na parafię w Strzelnie. Nadzieję na powrót Kanteckiego na 

szeroką scenę polityczną przerwała jego śmierć w 1893 roku. 
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Dlaczego jednak został zapomniany? Wydawać się to może dziwne, tym bardziej, 

że nazwisko Kanteckich było obecne w Poznaniu. W 1935 roku nadano jednej (co 

prawda podrzędnej) ulicy nazwę Kanteckiego, lecz nie Antoniego, a Maksymiliana.265 

Oficjalnie zniesiona została dopiero w roku 1984. 

Nie umniejszając zasług Maksymilianowi uważam, że postać księdza Antoniego 

Kanteckiego jako nieprzejednanego obrońcy polskości warta jest możliwie jak 

najszerszego spopularyzowania, a jego rodacy winni okazać mu okruch wdzięczności, 

zmaterializowany chociażby w formie tablicy okolicznościowej, upamiętniającej 

działalność byłego redaktora naczelnego „Kuriera Poznańskiego”. Mam nadzieję, że 

praca ta stanowić będzie preludium do tego typu zabiegów i starań. 

                                                        
265 Notatki z wywiadu przeprowadzonego z inspektorem Bogumiłem Rosą z Zarządu Geodezji i Katastru 
Miejskiego w Poznaniu. 
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Wykaz ważniejszych skrótów 

APP – Archiwum Państwowe w Poznaniu, 

AAG – Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, 

AAP – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, 

NP – Zespół Akt Naczelnego Prezydium, 

AKM – Zespół Akt Kapituły Metropolitalnej, 

APStn – Akta Parafii w Strzelnie. 
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