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FRANCISZKAŃSKIE WYDAWNICTWO
ŚW. ANTONIEGO PROWINCJI ŚW. JADWIGI
BRACI MNIEJSZYCH – STRONA INTERNETOWA
Historia Franciszkańskiego Wydawnictwa Św. Antoniego Prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych we Wrocławiu jest ciekawa
i burzliwa jak historia czasów, w których powstawało i działało.
Wydawnictw reaktywowano w 1991 roku, a do swojej siedziby wróciło w roku 1996, w momencie odzyskania przez Prowincję
Św. Jadwigi Braci Mniejszych budynku wydawnictwa, w którym od
1954 roku mieściło się Liceum Ogólnokształcące. Już w roku 1902
władze Prowincji św. Jadwigi pragnęły założyć własną drukarnię,
pomysł ten udało się zrealizować dopiero w roku 1922, inicjatorem
tego przedsięwzięcia był o. Ksawery Zgolik. W lipcu tego roku zakupiono drukarnię, w kwietniu 1923 roku we Wrocławiu ukazała się
edycja „Głosu św. Franciszka” w języku polskim. Do tej pory miesięcznik był drukowany na Górze św. Anny, tam też ukazał się
pierwszy numer tego czasopisma w roku 1908 po polsku. Publikowanie w języku polskim było możliwe na podstawie umowy polskoniemieckiej podpisanej w Genewie w 15 maja 1922 roku. Na mocy
tego dokumentu możliwe było drukowanie czasopism i książek wydawanych w języku polskim na terenie Niemiec.
Pomieszczenia klasztoru szybko okazały się niewystarczające
i w roku 1925 postanowiono wybudować odrębny budynek drukarni
i wydawnictwa. W tym samym roku powołano do istnienia Wydawnictwo Św. Antoniego – Antonius Verlag. Nowe skrzydło klasztoru
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wysunięte w kierunku wschodnim dało pomieszczenia wszechstronne i stało się siedzibą Franciszkańskiego Wydawnictwa Św. Antoniego. Pierwsze szykany ze strony Trzeciej Rzeszy pojawiły się już
jesienią 1938 roku i dotyczyły one wszystkich wydawnictw w języku
polskim. Redakcja „Głosu św. Franciszka” była zmuszona przedkładać każdy wydrukowany numer urzędowi policyjnemu, który dokonywał cenzury. Cenzurę celowo przeciągano, co powodowało opóźnienie wydawanych numerów.
Od 1938 roku drukarnia miała kłopoty z pozyskiwaniem papieru
drukarskiego, dodatkowych trudności przysparzało powoływanie
braci do wojska. W grudniu 1938 roku ukazał się ostatni numer
„Głosu św. Franciszka” w języku polskim. 9 kwietnia 1939 roku
władze Reichsschrifttumskammer wydały rozporządzenie rozwiązujące wszystkie wydawnictwa i drukarnie kościelne na terenie III
Rzeszy. Istniała możliwość odwołania się od tej decyzji i złożenia
deklaracji poddania wydawnictwa pod całkowitą kontrolą państwa.
Tak też uczyniono 20 czerwca 1939 r., ale pozwolenie na działalność
uzyskano dopiero 25 listopada. Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że można drukować, ale wszystkie urządzenia
i całe wydawnictwo będzie pod kontrolą państwa. W grudniu 1939
roku przeznaczono drukarnię na potrzeby wojska, działało tak, aż do
zakończenia II wojny światowej. Działalność wydawnicza na potrzeby prowincji była ograniczona. Po wojnie nie udało się wznowić
działalności wydawniczej, ponieważ sprzeciwiał się temu Urząd
ds. Wyznań. Dodatkową przeszkodą było to, że roku 1954 ówczesne
władze usunęły franciszkanów z klasztoru, a władze państwowe
przejęły ten budynek. W roku 1990 udało się wznowić wydawanie
miesięcznika „Głos św. Franciszka”, a od chwili reaktywowania
wydawnictwa w roku 1991 ukazało się około 400 tytułów2.
Obecnie wydawnictwo posiada swoja stronę i sklep internetowy,
http://antoni.pl, umożliwiający zakup ich wydawnictw drogą elektroniczną. Wydawnictwo św. Antoniego jest małym wydawnictwem,
które specjalizuje się w wydawaniu książek o tematyce franciszkańskiej, homiletycznej oraz literaturze dziecięco-młodzieżowej. Wyko-
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nuje również zamówienia wydawania książek, drukowania obrazków, kart i folderów.
Wydawnictwo św. Antoniego wydaje czasopismo „Quaestiones
Selectae” są to „Zeszyty Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych we Wrocławiu”. Książki są pogrupowane
według kategorii : czasopisma, książki franciszkańskie, homiletyczne, popularno-naukowe, teologiczne, książki z literatury duchowej,
księgi liturgiczne, modlitewniki, obrazki, kartki, foldery, płyty CD,
książki dla dzieci i młodzieży. Utworzono kategorię Tania książka,
umożliwiającą zakup publikacji po niskich cenach. Można też kupić
książki na upominek i książki w promocji. W kategorii książek franciszkańskich znajdziemy między innymi takie pozycje jak : „Observare Evangelium”, jest to wrocławska księga z okazji 800-lecia
Jubileuszu Zakonu Braci Mniejszych. Z serii „Przemyślenia dla
Człowieka XXI wieku” zostały wydane W. Polczyka, „Modlitwy
Polaków” i „Listy św. Franciszka do sławnych ludzi”. Obie publikacje stanowią pomoc duchową dla szerokiej grupy czytelników. „Modlitwy Polaków” to rozważania ludzi różnych zawodów przez Krzyżem św. Damiana. Przed tą ikoną św. Franciszek uzyskał pewność co
do realizacji swoich celów i zamierzeń. „Listy św. Franciszka do
sławnych ludzi” są cyklem rozważań na temat, czy ideały franciszkańskie są zarezerwowane tylko dla naśladowców świętego Franciszka? T. P. Olsiński OFM jest autorem publikacji na temat „Ludowych form kultu męki Pańskiej w sanktuarium na Górze Świętej
Anny”, a także „Kalwaria na Górze Świętej Anny. Przewodnik historyczno-duchowy”. T. Słotwiński OFM i M. Damian OFM napisali
„Polonia serafica – polscy święci franciszkanie”, przedstawiającą
sylwetki franciszkańskich polskich świętych i błogosławionych.
W kategorii ksiąg liturgicznych i modlitewników została wydana
pozycja „Wielbimy Cię święta Anno”. Są to nieszpory, godzinki,
koronka, nowenny, modlitwy i pieśni do św. Anny, matki Najświętszej Maryi Panny, nowe wydanie „Mszału Franciszkańskiego”, poprawionego zgodnie z kalendarzem liturgicznym rodzin franciszkańskich i uzupełnione o nowe formularze mszalne i inne publikacje.
Na stronie wydawnictwa znajdziemy adresy wydawnictwa, redakcji miesięcznika „Głos św. Franciszka” i redakcji „Questiones
Selectae”.
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1. Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego
al. Jana Kasprowicza 26
51-161 Wrocław 8
Tel. biuro: +48/ 713 273 466 lub +48/713 273 460
Tel. dyrektor: +48/ 713 273 465 lub +48/ 693 236 691
Fax: +48/ 713 727 630
e-mail: wydaw@antoni.pl
www.antoni.pl
2. Redakcja Miesięcznika Głos św. Franciszka
Al. Jana Kasprowicza 26
51-161 Wrocław 8
Tel. biuro: +48/ 713 273 500
e-mail: glosfranc@poczta.onet.pl
3. Redakcja Zeszytów Naukowych Quaestiones Selectae
Al. Jana Kasprowicza 26
51-161 Wrocław 8
e-mail: qs@franciszkanie.com
Książki można kupić poprzez sklep internetowy, a także zamówić
e-mailem.

