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O jubileuszach wspólnotowych

Okrągłe rocznice, równe jubileusze... Fetowanie, czczenie, ob-
chody, uroczystości, wielka pompa, jubileuszowa gala, ogniste 
fajerwerki aż do nieba... Utarty rytuał świętowania, wyznaczona                                                                          
i przewidywalna kulturowo, swoista liturgia ceremonii rocznico-
wych, wysmakowane pompierstwo, artystyczne, czyli sztuczne, 
niezwykłe „lewarowanie” znaczenia jakichś zwykłych wydarzeń, 
nadmierne i nadzwyczajne „podnoszenie” rangi czegoś zwyczaj-
nego, stąd „podniosły” ceremoniarz akademii, „wszem i wobec” 
publiczne przypominanie oraz oznajmianie o czymś istotnym, 
okolicznościowe mowy uroczyste, wieczne upamiętnianie, wieko-
pomne nagradzanie, przyznawanie zaszczytnych wyróżnień, deko-
rowanie laurami...

Z jednej strony biorąc, mamy już w świadomości pewien prze-
syt, nadmiar uroczystych gal, świąt powszednich, które stały się 
w życiu publicznym niemal codziennością i jako tako nam bar-
dzo spowszedniały, zbladły, więc na nikim już prawie nie robią 
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jakiegokolwiek mocnego wrażenia, ale z drugiej strony jednak, 
mimo wszystko, podświadomie tęsknimy za niecodziennością, 
czymś całkowicie odmiennym, wyjątkowym, niepospolitym, rzad-
kim, innym. Tęsknimy za tym, co w jakiś sposób spaja nas we-
wnętrznie, uczuciowo integruje wzajemnie, emocjonalnie łączy ze 
sobą, po prostu podnosi na duchu, pokrzepia ludzkie dusze, jasno 
wyznacza pewną cezurę w kalendarzu danej wspólnoty, precyzyj-
nie punktuje lata działania jakiejś grupy (odtąd-dotąd wydarzyło 
się to i to, z czego jesteśmy dumni). Obchodzi nas to, co dotyczy 
naszej wspólnoty, bo jesteśmy częścią tej grupy osób zjednoczo-
nych jakimiś celami nadrzędnymi, tzw. „imponderabiliami”.

Świętujemy, bo coś się wydarzyło, czego wcześniej nie było          
i trzeba to jakoś uczcić, najlepiej jak najbardziej godnie, aby zosta-
ło to zapamiętane, wszak ceremonie cementują wspólnotę wokół 
wyznaczonych celów i pozwalają się wzajemnie określić wzglę-
dem czegoś (tzw. wartości) lub kogoś (osoby, grupy osób, np. ro-
dziny, Narodu, Kościoła). Socjologiczny wymiar jubileuszy, a ra-
czej społeczne znaczenie wspólnotowych obchodów – to są kwe-
stie jasne, rzecz nie ulega najmniejszej wątpliwości. Człowiek jest 
wszak tzw. „zwierzęciem społecznym” (wspólnotowym), od cza-
sów Arystotelesa z grecka zwanym świadomie przez filozofów 
zoon politikon (dosłownie: zwierzę polityczne). Nie inaczej stało 
się w przypadku wspólnoty osób zgromadzonych wokół Wydaw-
nictwa św. Macieja Apostoła.

Dystans i umiar jednak bywają tu zawsze potrzebne, choć nie 
zawsze są osiągalne dla każdego w tym samym stopniu. Pisząc 
ten tekst okazjonalny, jubileuszowy, starałem się o zachowanie dy-
stansu i umiaru, ale nie do końca mi się to udało z przyczyn obiek-
tywnych, bo musiałbym wiele ważnych kwestii pominąć. Stąd po-
wstał tekst dłuższy, niż zwykle, ale też Wydawnictwo jest niezwy-
kłe i wspólnota kilkuset Osób wokół tego Wydawnictwa zgroma-
dzona – również niezwyczajna.
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O antologii jubileuszowej

Z okazji „okrągłego” jubileuszu dziesięciolecia powstania Wy-
dawnictwa św. Macieja Apostoła (2009-2019), który przypada         
w piękne, maryjne święto (Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Maryi Panny) dnia 8 grudnia 2019 r., powstała ta oto tu ładna, 
okolicznościowa publikacja rocznicowa – jubileuszowa antologia 
poetycka, którą Państwo trzymają właśnie w ręku. Zbiorowe dzie-
ło wspólnoty Poetek i Poetów z Polski i spoza granic naszej Oj-
czyzny. Już sam podtytuł owej wspólnej książki: „Poezja Przyja-
ciół Wydawnictwa św. Macieja Apostoła” wyznacza krąg Autorek 
i Autorów. Podtytuł dookreśla i ukazuje, kto personalnie w owej 
„przyjacielskiej” antologii się pojawia. „Przyjaciele” to przedziw-
ni, bo większość z nich w ogóle się nawzajem nie zna osobiście, 
a co najwyżej czytają siebie nawzajem na łamach różnych wspól-
nych antologii / almanachów / pokłosi drukowanych przez to Wy-
dawnictwo. „Przyjaciół” łączy nie tylko jedna oficyna wydawni-
cza, ale także jeden cel: pisanie utworów literackich, nadto w zasa-
dzie jedna wyznawana religia, tzn. chrześcijaństwo (katolicyzm).

Ściślej rzecz biorąc, to nie tylko sami „Przyjaciele” (Panowie), 
ale przede wszystkim – „Przyjaciółki” (Panie), a może raczej – 
Damy i Dżentelmeni sztuki słowa. Oczywiście, nie ma wśród li-
terackich „Przyjaciół” osób dorównujących swoją publiczną roz-
poznawalnością np. Zbigniewowi Herbertowi (1924-1998), Cze-
sławowi Miłoszowi (1911-2004) czy Wisławie Szymborskiej 
(1923-2012). To sprawa jasna, ale nie w tym rzecz, by „ścigać 
się” na sławę nazwisk w literaturze. Nie wiadomo, czy ktoś z tego 
„przyjacielskiego” grona w przyszłości nie wybije się ponad prze-
ciętną tzw. „średnią krajową” w zakresie poezji i nie stanie się roz-
poznawalny powszechnie, w skali międzynarodowej jak ww. trzy 
osoby z Polski. Żadnego scenariusza wszak nie można z góry wy-
kluczyć, dopóki żyjemy.

Warto skonstatować, że poetek zawsze chyba było więcej, niż 
poetów w „zaprzyjaźnionych” czy też „przyjacielskich” okolicach 
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Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, taka może jest specyfika po-
ezji – uczuciowej, religijnej, delikatnej i subtelnej, cudnej jak płeć 
piękna. Wszak, co płeć piękna, to płeć piękna. Jedno piękno pocią-
ga za sobą często również inne piękno a uroda osobista łączy się       
z urodą wierszy, choć nie zawsze tak musi być. Wiele utworów 
pięknej urody, a nawet niezwykle urodziwych znajduje się rów-
nież w niniejszej antologii, choć są i przeciętne teksty. Tak to bywa        
w literaturze, jak i w życiu.

Redaktor Edward Przebieracz (ur. 1962-), teolog, katecheta, wy-
dawca, poeta, animator kultury, zwykle główny tytuł każdej swojej 
antologii czy almanachu lub pokłosia czerpie z materiałów nade-
słanych do danej publikacji. Taki zwyczaj panuje w Jego Wydaw-
nictwie. Tytuł obecnej antologii jubileuszowej brzmi: „Być solą 
ziemi” i został zaczerpnięty z poniższego, bardzo prostego, szcze-
rego wiersza (rymowanego sposobem „częstochowskim”) autor-
stwa Ewy Grabowskiej-Lisowiec, Autorki z Bydgoszczy (poniżej, 
cytując go, nieco zmodyfikowałem interpunkcję dla prawidłowej, 
jednolitej ekspresji autorskiej intencji, proszę mi to wybaczyć):

Być solą ziemi

To jest taka prosta droga,
Być solą ziemi – to znaczy kochać Boga.
Być solą ziemi – to znaczy kochać ludzi,
Codziennie miłość w nich budzić.

Być solą ziemi – to mieć nadzieję,
I mocno wierzyć w zbawienie.
Być solą ziemi – to dobro siać,
I częściej dawać, niż brać.

Być solą ziemi – to życie w prawdzie,
Którą w nauce Bożej znajdziesz.
Bądźmy więc solą i światłością świata,
Na dziś, na jutro i na wszystkie lata.

                  (Ewa Grabowska-Lisowiec, Być solą ziemi)
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Wiersz ten swoimi motywami nawiązuje do biblijnych słów Je-
zusa Chrystusa z tzw. Kazania na Górze, zanotowanych w Ewan-
gelii św. Mateusza: 

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie 
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może 
się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie 
stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, 
którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, któ-
ry jest w niebie.” (Mt 5,13-16; cytuję według Biblii Tysiąclecia).

Być solą ziemi i być światłem świata – to zadanie dla każdego 
chrześcijanina i każdej chrześcijanki, a tym także szczególnie – dla 
każdego autora katolickiego czy każdej autorki katolickiej. To za-
danie nas – wszystkich wierzących – bardzo zobowiązuje nie tyl-
ko w życiu, ale i w twórczości. Trzeba o tych ponadczasowych sło-
wach Boga-Syna (Logosu, Słowa Przedwiecznego) zawsze pamię-
tać, żyjąc i pisząc, czytając, rozmawiając z innymi ludźmi, dając 
jasne i czytelne świadectwo swojej chrześcijańskiej wiary w każ-
dych okolicznościach, choć to czasem bywa bardzo trudne (kato-
licki twórca – świadek wiary).

Z racji ograniczonej liczby miejsca we wstępie do antologii nie 
można tu rozwinąć analiz krytycznoliterackich na kanwie poszcze-
gólnych, na ogół prostych, szczerych, a często bardzo pięknych 
i subtelnych utworów, których ta książka zbiorowa zawiera bar-
dzo wiele. „Prosta droga” każdego katolika czy każdej katoliczki 
do Boga i do drugiego człowieka opiera się o fundament chrześci-
jański, czyli bycie „solą” tej ziemi i „światłością” świata. Inaczej 
wszak być nie może. Chrystianizm to „droga” do zbawienia, do 
ocalenia, do Światła Boga. Chrześcijaństwo to droga zbudowana 
na prawdziwej Osobie Jezusa Chrystusa, na wierze w Boga-Czło-
wieka (jednej Osobie o dwojgu natur: Boskiej i ludzkiej), w Trój-
cę Świętą: Boga-Ojca, Boga-Syna i Boga-Ducha. Natomiast Do-
bro – Prawda – Piękno – Miłość Boga przyświecają od wieków 
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katolickiej literaturze pięknej, w tym – dobru, prawdzie, pięknu 
i miłości poezji. Poetów / poetki w tej antologii łączą na pewno 
dwie kwestie: 1) miłość do poezji, 2) miłość do Boga.

Można tu powiedzieć tak ogólnie: zbiorowym wysiłkiem po-
wstało obecnie ciekawe, choć niejednorodne jakościowo, okolicz-
nościowe dzieło poetyckie (jubileuszowe). Poetki przysłały / Po-
eci przysłali swoje kolorowe zdjęcia, krótkie biogramy i wiersze                 
o dowolnej tematyce – do publikacji w antologii poetyckiej. Każ-
da zaproszona Uczestniczka (Autorka) i każdy zaproszony Uczest-
nik (Autor) tej oto tu rocznicowej antologii otrzymał, jako jubi-
leuszowy podarunek, jeden egzemplarz niniejszej książki od Wy-
dawnictwa św. Macieja. A swoją drogą – to hojny i miły gest ze 
strony Pana Redaktora Edwarda Przebieracza, człowieka z pasją, 
człowieka z misją. 

Tyle na temat genezy tej oto tu publikacji. I gdyby na tym się 
miało skończyć, to poczulibyśmy zapewne wielki niedosyt. Ste-
reotypowe „odbębnienie” jubileuszu, schematyczne „odtrąbienie” 
sukcesu, sztampowe odhaczenie w harmonogramie wydawniczym 
nowej pozycji wydawniczej i na tym już koniec? Chyba nie tak 
chcielibyśmy, aby wypadło to podsumowanie dekady literackiej 
tego zasłużonego Wydawnictwa? A gdzie reszta? Gdzie ciąg dal-
szy?

Ja też poczułem ów niedosyt, bo tu potrzeba czegoś więcej, ale 
nie laurki jubileuszowej. Potrzeba głębszej refleksji nad tym, co 
wspólnie robimy, co razem tworzymy – Autorki zgromadzone / 
Autorzy zgromadzeni wokół tego katolickiego Wydawnictwa.

Dlatego pozwoliłem sobie dołączyć głębsze analizy fenomenu 
wielowymiarowego zjawiska instytucjonalnego, jakim jest od de-
kady Wydawnictwo św. Macieja Apostoła i wspaniali, bezintere-
sowni ludzie kochający Boga i poezję, których ta oficyna łączy 
wspólnymi celami – literackimi i duchowymi.
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O genezie tytułu tekstu

W tym miejscu warto wyjaśnić także genezę tytułu niniejsze-
go tekstu: W orbicie wydawnictwa katolickiego – na jubileusz de-
kady istnienia literackiego Wydawnictwa św. Macieja Apostoła 
(2009-2019). Pierwszą frazę „W orbicie” zaczerpnąłem z książki 
znakomitej polskiej historyczki, teoretyczki literatury i teatrolożki                                                                                                                  
w jednej osobie – prof. Stefanii Skwarczyńskiej (1902-1988) pt.             
W orbicie literatury – teatru – kultury naukowej (Warszawa 1985). 
Na marginesie – wszystkie jej książki zresztą godne są polecenia 
adeptom pióra jako solidna baza wiedzy o literaturze pięknej.

Przyjąłem za punkt wyjścia metaforę, że wydawnictwo (tu: wy-
dawnictwo katolickie) jest jakby planetą (ziemią), wokół której 
krążą po różnych orbitach liczne, rozmaite satelity (autorzy / au-
torki, krytycy / krytyczki, czytelnicy / czytelniczki, współpracow-
nicy / współpracowniczki). Ta metaforyczna „planeta”, czyli tu: 
wydawnictwo katolickie samo krąży wokół Słońca (Sol Iustitia, 
Słońce Sprawiedliwości – starożytne określenie Jezusa Chrystu-
sa), którym to słońcem jest sam Bóg. Wydaje się, że metafora ta 
tylko w pewnym sensie oddaje prawdę rzeczywistości, ale tytuło-
wa „orbita” wyraża myśl pozostawania w łączności poszczegól-
nych ludzi (współpracowników) z danym wydawnictwem.

Poza ową „orbitą” – reszta tytułu wraz z dopowiedzeniem wy-
daje się w tym kontekście zupełnie jasna: W orbicie wydawnic-
twa katolickiego – na jubileusz dekady istnienia literackiego Wy-
dawnictwa św. Macieja Apostoła (2009-2019). Ktoś może jednak 
zakwestionować to, czy Wydawnictwo św. Macieja Apostoła od-
nośnie do typu (rodzaju) oficyny wydawniczej jest rzeczywiście 
„wydawnictwem katolickim” albo czy jest „wydawnictwem lite-
rackim”? Moim zdaniem, jest (zarówno jednym, jak i drugim), co 
postaram się wyjaśnić niżej, dowodząc np. tytułami opublikowa-
nych książek zbiorowych, podejmowaną tematyką itd.
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Prehistoria Wydawnictwa św. Macieja Apostoła

Dla precyzyjnej informacji trzeba tu stwierdzić, że historycz-
nie rzecz biorąc, Redaktor Edward Przebieracz prowadzi działal-
ność wydawniczą nie tylko od 2009 r. pod szyldem Wydawnictwa 
św. Macieja Apostoła (stąd ów jubileusz dekady istnienia tegoż 
wydawcy 2009-2019), ale znacznie wcześniej prowadził już dzia-
łalność, jako wydawca lub redaktor, od lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku pod szyldem czasopisma publikowanego przez Kościół 
Rzymskokatolicki, tj. konkretnie przez Kurię Diecezjalną w Gli-
wicach (Diecezję Gliwicką) o następującej nazwie: Łamigłówek 
Religijny. Miesięcznik zadań umysłowych dla dzieci i młodzieży 
(1992-2009), w dodatku – jako redaktor naczelny tegoż periodyku.

Przy okazji wydawania owego pożytecznego, edukacyjnego 
miesięcznika, Redaktor Edward Przebieracz wydawał w tym cza-
sie (1992-2009) także książki z zakresu poezji, w tym poezji reli-
gijnej, np. almanachy, antologie (także tzw. „papieskie”), tomiki 
poetyckie a także sławny, wielotomowy Mini-słownik biograficzny 
polskich współczesnych poetów religijnych (publikowany „metodą 
holenderską”, tzn. każdy nowy tom z kolejnymi, nowymi nazwi-
skami autorów, w porządku od A do Ż, tu konkretnie – począwszy 
od tomu pierwszego w 1994 r.). 

Jako „wydawcę” tychże książek (w tym – ww. słownika) zawsze 
wyszczególniano Redakcję „Łamigłówka Religijnego” (1992-
2009), zatem jak najbardziej – to była redakcja katolicka, mają-
ca „placet” Rzymskokatolickiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. 
Edward Przebieracz swoje pierwsze „szlify”, jako wydawca kato-
licki, zdobywał w „Łamigłówku Religijnym”. Wiele z pomysłów, 
zrealizowanych wcześniej pod szyldem tegoż „Łamigłówka Reli-
gijnego” (do 2009 r.), miało swoją kontynuację później, w okresie 
istnienia Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, począwszy od 2009 
roku. Zatem, tak się stało m.in. z kontynuacją kolejnych tomów 
Mini-słownika biograficznego polskich współczesnych poetów re-
ligijnych (począwszy od tomu czwartego – w 2010 r.) czy poszcze-
gólnych almanachów, antologii „papieskich” i wielu innych ksią-
żek zbiorowych.
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Almanachy, antologie, słowniki w okresie 1994-2009 
(wyd. „Łamigłówek Religijny”)

Aby uzmysłowić Autorom / Autorkom, Współpracownikom / 
Współpracowniczkom, Czytelnikom / Czytelniczkom, czyli Przy-
jaciołom / Przyjaciółkom, zgodnie z przyjętą w tytule niniejszej 
książki formułą („Przebieracz i Przyjaciele”) ową działalność re-
daktorską Edwarda Przebieracza, zanim powołał on do istnienia 
obecne Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, wystarczy rzut oka 
na opracowane przezeń redakcyjnie pro publico bono almanachy, 
antologie, słowniki w okresie 1994-2009. Dorobek niezaprzeczal-
nie dość okazały.

Są to następujące książki zbiorowe – słowniki (trzy książki): 
Mini-słownik biograficzny polskich współczesnych poetów reli-
gijnych, t. 1 (Gliwice 1994); Mini-słownik biograficzny polskich 
współczesnych poetów religijnych, t. 2 (Gliwice 1998); Mini-
słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych,                                  
t. 3 (Gliwice 2002); almanachy (dziewięć książek): 1) Ad ma-
iorem Dei gloriam. Almanach poezji religijnej debiutantów (Gli-
wice 1995); 2) Ad maiorem Dei gloriam. Almanach poezji religij-
nej debiutantów (Gliwice 1996); 3) Dedykacje. Almanach poetycki 
(Gliwice 2001); 4) Ojcu Świętemu. Almanach poetycki (Czekanów 
2003); 5) Żegnamy Ojca Świętego. Almanach (Czekanów 2005); 
6) Żegnamy Jana od Biedronki. Almanach (Czekanów 2007);           
7) Moje ulubione wiersze. Almanach (Tarnowskie Góry 2007);                                                                                          
8) Pamiętamy Ojcze Święty. Almanach (Tarnowskie Góry 2008); 
9) Moja Matka Maryja. Almanach (Tarnowskie Góry 2009).

Razem wyszło tu 12 książek zbiorowych w okresie 1994-2009, 
czyli przez piętnaście lat, pod szyldem „Łamigłówka Religijnego”. 
Edward Przebieracz jako redaktor wraz z „Przyjaciółmi” (Autora-
mi) i „Przyjaciółkami” (Autorkami) wydawał średnio prawie jed-
ną książkę zbiorową rocznie (12 książek podzielone na 15 lat = 0,8 
książki rocznie, średnio statystycznie rzecz ujmując częstotliwość 
wydawniczą). Ten obiektywny wskaźnik „książkowy” jest tu dość 
niski w porównaniu z okresem późniejszym, tzw. „Maciejowym”
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(2009-2019) dlatego, że Redaktor koncentrował się zasadniczo 
na edycji dwunastu numerów periodyku „Łamigłówek Religijny” 
rocznie, co dało w sumie w okresie siedemnastu lat wydawania 
tego miesięcznika (1992-2009) wynik: 17 x 12 = 204 numery łącz-
nie. Na osobne książki zbiorowe pozostawało Mu znacznie mniej 
czasu.

Tytaniczna praca, jaką włożył w owo, w większości samodziel-
ne, wytrwałe redagowanie tego pisma dla dzieci, powinna zostać 
przynajmniej odnotowana pro memoria. Wtedy tenże Redaktor 
to zapoznał się w praktyce z licznymi tekstami literackimi prze-
znaczonymi dla dzieci, wieloma tekstami mówiącymi o dzieciach              
i olbrzymią ilością tekstów autorstwa samych dzieci, co pomogło 
mu zdobyć bardzo cenne doświadczenie na niwie tzw. „literatu-
ry IV obiegu” (tzn. tej „dziecięcej”, umownie rzecz ujmując). To 
doświadczenie zaowocowało w okresie późniejszym (2009-2019). 
Tu zaświtała myśl o organizowaniu konkursów literackich dla 
dzieci czy młodzieży i wydawaniu z nich pokłosi, co nastąpiło już 
później (od pomysłu do realizacji zwykle bywa daleko).

Podsumowując czas „Łamigłówkowy” (okres 1992-2009 od-
nośnie do publikowania periodyku, czyli druku ciągłego, ale już 
inny: 1994-2009 odnośnie do wydawania druków zwartych, czyli 
książek), warto zwrócić uwagę na trzy podokresy „wydawnicze”, 
określone według miejsca wydania ww. książek: 

1) gliwicki (1992-2002), 
2) czekanowski (2003-2007), 
3) tarnogórski (2007-2009). 
Redakcja „Łamigłówka Religijnego”, zatem, wędrowała po 

Górnym Śląsku (Gliwice, Czekanów w powiecie tarnogórskim, 
Tarnowskie Góry) wraz z jej Redaktorem, stąd różne miejsca pu-
blikowania książek (almanachów literackich, słownika biograficz-
nego).
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Almanachy, antologie, pokłosia, słowniki w okresie 2009-2019 
(opublikowane przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła)

W porównaniu z poprzednim okresem „Łamigłówkowym” 
(1994-2009), od 2010 (nie licząc kilku tygodni grudniowych, 8-31 
XII 2009) aż do jesieni 2019, działając pod szyldem Wydawnic-
twa św. Macieja Apostoła, Redaktor Edward Przebieracz (wraz 
z „Przyjaciółmi”, tj. Autorami / Autorkami) wydał następujące 
książki zbiorowe, jak podano niżej.

W zasadzie wszystkie te „zbiorówki” (2009-2019) wydrukował 
pod swoją własną redakcją. Wszystkich, razem liczonych almana-
chów, antologii, pokłosi i słowników pod Jego redakcją było już 
w tej dekadzie co najmniej aż 50, tak, nie mylę się, pięćdziesiąt 
tytułów. To jest inna, ważna, co najmniej. „złota” liczba jubile-
uszowa, której trzeba pogratulować i życzyć lublinieckiemu Wy-
dawnictwu św. Macieja Apostoła następnej „pięćdziesiątki”, aby 
osiągnąć łącznie przynajmniej sto różnych tytułów owych typów 
książek zbiorowych, co wydaje się dość realne.

W 2019 roku przypadł, zatem, podwójny jubileusz tegoż wy-
dawnictwa: dziesięciolecia istnienia (jubileusz „cynowy” lub 
„aluminiowy”) i jubileusz wydania pięćdziesięciu almanachów 
(jubileusz „złoty”). W 2019 r. przypadł także „okrągły” jubile-
usz wydania dwustu pięćdziesięciu książek przez to Wydawnic-
two. Ćwierć tysiąca książek to „nie w kij dmuchał”, przyznać 
trzeba, dość sporo.

Nawet trudno nazwać ów jubileusz („250”), używając jakiejś 
właściwej nazwy zwyczajowej, przybranej od miana jakiegoś 
stworzenia... Bo ja wiem – czy pasowałby tu jubileusz „jeżowco-
wy” (od nazwy jeżowca Strongylocentrotus franciscanus dożywa-
jącego 200 lat w Oceanie Spokojnym), ale to chyba za mało (200). 
A może jubileusz „rekinowy” (od nazwy rekina polarnego Som-
niosus microcephalus dożywającego prawie 400 lat)? Nie, to chy-
ba na ten moment jeszcze za dużo powiedziane. Ponadto Redak-
tor Edward Przebieracz na „rekina” raczej mi nie wygląda, nawet 



w przenośni, na „rekina wydawniczego”. Pozostanie więc liczba: 
ćwierć tysiąca książek bez osobnej nazwy jubileuszowej.

Dla jasności profilu katolicko-literackiego tej oficyny, poniżej 
szczegółowo wyliczam na dowód (wg lat wydania) tylko almana-
chy, antologie i jeden słownik (podając tu liczbę bez pokłosi), ra-
zem dotychczas wydanych przez Wydawnictwo św. Macieja Apo-
stoła (2009-2019) – 31 (trzydzieści jeden) książek zbiorowych: 
1) Koniec świata 2012 (wyd. 1., Tarnowskie Góry 2010); 2) In 
memoriam. Almanach literacki (Tarnowskie Góry 2010); 3) Mi-
ni-słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religij-
nych (t. 4, Tarnowskie Góry 2010); 4) Ty wskazałeś drogę do mi-
łości. Almanach (Tarnowskie Góry 2010); 5) Jezu, ufam Tobie. Al-
manach literacki (Tarnowskie Góry 2011); 6) Krajobraz stworze-
nia. Almanach literacki (Tarnowskie Góry 2011); 7) Łaski peł-
na... Almanach literacki (Tarnowskie Góry 2011); 8) Bóg się ro-
dzi. Almanach literacki (Tarnowskie Góry 2013); 9) Dla Jego bo-
lesnej męki. Almanach literacki (Tarnowskie Góry 2013); 10) Ha-
bemus Papam. Almanach literacki wydany z okazji 35-lecia ponty-
fikatu Ojca świętego Jana Pawła II (Tarnowskie Góry 2013); 11) 
Koniec świata 2012 (wyd. 2., Tarnowskie Góry 2013); 12) Do-
tyk anioła. Almanach współczesnej bajki polskiej (wyd. 1., Lubli-
niec 2014); 13) Krzyż drogą do świętości. Almanach literacki (Lu-
bliniec 2014); 14) Ogrody Boga. Almanach literacki (Lubliniec 
2014); 15) Santo subito. Almanach literacki wydany z okazji ka-
nonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia 
27 kwietnia 2014 roku (Lubliniec 2014); 16) 2 IV 2005. Almanach 
literacki wydany dla uczczenia 10. rocznicy narodzin dla Nieba 
Ojca Świętego Jana Pawła II (Lubliniec 2015); 17) Dotyk anioła. 
Almanach współczesnej bajki polskiej (wyd. 2., Lubliniec 2015); 
18) Drapaczka Anioła Stróża. Almanach współczesnej bajki pol-
skiej (Lubliniec 2015); 19) Nade mną nieustannie czuwa ktoś. Al-
manach współczesnego aforyzmu polskiego (Lubliniec 2015); 20) 
W klatce własnego ego. Almanach współczesnej fraszki polskiej 
(Lubliniec 2015); 21) R. I. P. Almanach literacki poświęcony pa-
mięci zmarłych (Lubliniec 2015); 22) Kraina Wyjątkowości. Al-
manach współczesnej bajki polskiej (Lubliniec 2016); 23) Matka.
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Antologia literacka (Lubliniec 2016); 24) Miej miłosierdzie dla 
nas. Almanach literacki wydany z okazji Roku Miłosierdzia (Lubli-
niec 2016); 25) W ciszy płomieni. Almanach Lublinieckiego Klubu 
Literackiego Logos (Lubliniec 2016); 26) Przebieracz i przyjacie-
le. Antologia literacka wydana z okazji jubileuszu 300-lecia koro-
nacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej (Lubliniec 2017); 
27) U Maryi, w Fatimie. Antologia literacka wydana z okazji jubi-
leuszu 100. lat objawień w Fatimie (Lubliniec 2017); 28) Amba-
sador miłosierdzia. Antologia literacka wydana z okazji jubileuszu 
5-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka (Lubliniec 2018); 
29) Pasterz niosący nadzieję. Antologia literacka z okazji jubile-
uszu 40-lecia inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Paw-
ła II (Lubliniec 2018); 30) Echa z dna serc. Antologia współcze-
snej poezji polskiej zebranej w sposób interaktywny przy pomocy 
portali literackich (Lubliniec 2019); 31) Nie ma nic piękniejszego 
niż miłość. Antologia literacka wydana z okazji Dnia Zakochanych 
(Lubliniec 2019).

Do tej imponującej liczby („31”) almanachów i antologii należy 
dodać także osobną produkcję wydawniczą tzw. „pokłosi” rozma-
itych konkursów literackich, urządzanych pod egidą Wydawnic-
twa św. Macieja Apostoła. Jak dotąd, od 2010 r. do 2019 r. naliczy-
łem w sumie dziewiętnaście pokłosi. Podaję niżej ich tytuły we-
dług pewnego porządku rzeczowo-chronologicznego, dla jasności 
sytuacji. To także pewnego rodzaju dowód na katolicki i literacki 
profil tejże oficyny wydawniczej.

Wpierw wymieniam tu chronologicznie w sumie cztery pokłosia 
literackie różnych konkursów niecyklicznych, niepowtarzalnych 
(2010-2018), wydawanych z różnych okazji: 1) Nieznana przygo-
da Koziołka Matołka. Pokłosie szkolnego konkursu plastyczno-li-
terackiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z oddzia-
łami integracyjnymi nr 1 w Gliwicach (Tarnowskie Góry 2010);             
2) „Nieznana lubliniecka legenda”. Pokłosie konkursu literackie-
go dla mieszkańców Lublińca (Lubliniec 2015); 3) Idźcie i naśla-
dujcie. Pokłosie ogólnopolskiego konkursu literacko-plastyczne-
go zorganizowanego dla upamiętnienia 75. rocznicy męczeńskiej
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śmierci Edyty i Róży Stein (Lubliniec 2017); 4) Nierówni potrzebu-
ją siebie. Pokłosie konkursu literackiego twórców niepełnospraw-
nych psychicznie i intelektualnie (Lubliniec 2018).

Stałą marką omawianej tu oficyny literackiej stały się jednak cy-
kliczne konkursy poetyckie oraz będące ich owocem – regular-
nie drukowane pokłosia Międzynarodowego Konkursu Jednego 
Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła (kolej-
ne dziewięć edycji z lat 2010-2011, 2013-2019, tu dla jasności ob-
razu pominięto podtytuły tych książek, jako powtarzalne, różniące 
się tylko innym, kolejnym numerem konkursu): 1) Sens przydroż-
nej kapliczki (Tarnowskie Góry 2010); 2) Wyzłacane słowa (Tar-
nowskie Góry 2011); 3) Po drugiej stronie miłości (Tarnowskie 
Góry 2013); 4) Miłość, która zachwyca (Lubliniec 2014); 5) Cicha 
modlitwa nadziei (Lubliniec 2015); 6) Klinika poczętego szczęścia 
(Lubliniec 2016); 7) Naturalne piękno (Lubliniec 2017); 8) Z Ma-
ryją drogą życia (Lubliniec 2018); 9) Kraina Najdroższa (Lubli-
niec 2019).

Podobnie stałą marką omawianego tu literackiego domu wy-
dawniczego z Lublińca stały się także cykliczne, młodzieżowe 
konkursy prozatorskie oraz będące ich owocem – drukowane 
pokłosia Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Fio-
dora Dostojewskiego dla Młodzieży (kolejne sześć edycji z lat 
2014-2019, tu dla jasności przekazu także pominięto podtytuły 
tych książek, jako powtarzalne, różniące się tylko kolejnym nume-
rem konkursu): 1) Bóg w miłości ukryty (Lubliniec 2014); 2) Prze-
słanie od Boga (Lubliniec 2015); 3) Zbieracz Czterolistnych Koni-
czyn (Lubliniec 2016); 4) Cuda miłości wszechmocnej (Lubliniec 
2017); 5) Stracony jest każdy dzień bez wiary (Lubliniec 2018);            
6) Bóg – mój bliski nieznajomy (Lubliniec 2019).

Tematyka almanachowa. Najwięcej chyba almanachów / anto-
logii w Wydawnictwie św. Macieja Apostoła (od 2009 r.) zostało 
opublikowanych w związku z papieżem Janem Pawłem II (1920-
2005). Obecnie (we wrześniu 2019 r.) przygotowuje się już dzie-
siąta literacka antologia „papieska” pod redakcją Edwarda Przebie-
racza, w związku z okrągłą, setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły 
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(1920-2020), choć trzeba przyznać, że część tych „papieskich” al-
manachów wyszła drukiem jeszcze pod szyldem Redakcji „Łami-
główka Religijnego” do 2009 r., ale jest tu zachowana pewna cią-
głość koncepcyjna, a to dzięki temu samemu Redaktorowi.

Wiele wśród almanachów poetyckich gromadziło tematycznie 
wiersze o miłości, miłosierdziu, zmarłych, stworzeniu, Bogu, Naj-
świętszej Maryi Pannie. Ukazały się także łącznie trzy almanachy 
współczesnej bajki polskiej.

Bibliometria tytułów książek zbiorowych. Pełna produkcja al-
manachowo-antologijna Wydawnictwa św. Macieja Apostoła obej-
muje razem 50 tytułów książek zbiorowych w okresie 2009-2019 
(stan obecny, gdy powstaje ten tekst).

W tym czasie, w tzw. podokresie tarnogórskim (2009-2013) taż 
sama oficyna literacka opublikowała w sumie jedenaście tytułów 
książek zbiorowych bez pokłosi, albo inaczej: piętnaście tytu-
łów książek zbiorowych, licząc dodatkowo wraz z czterema po-
kłosiami. Natomiast w podokresie lublinieckim (2014-2019) ten-
że sam dom wydawniczy wydrukował łącznie aż dwadzieścia ty-
tułów książek zbiorowych bez pokłosi, albo inaczej: trzydzieści 
pięć tytułów książek, licząc dodatkowo z piętnastoma wydany-
mi wtedy pokłosiami.

W okresie tarnogórskim daje to początkową, jasno określoną, 
dość małą tzw. średnią „almanachową” produkcję roczną Wydaw-
nictwa św. Macieja Apostoła. Jeśli policzyć lata 2009-2013 jako 
cztery pełne lata kalendarzowe działalności wydawniczej (bez 
owych 3 tygodni 8-31 XII 2009, kiedy to zaczęło istnieć to wy-
dawnictwo), to średnio, bibliometrycznie rzecz ujmując, w oma-
wianej oficynie wypada po prawie pięć almanachów / antolo-
gii / pokłosi / słownika rocznie (precyzyjniej licząc: 19 : 4 = 4,75 
książki zbiorowej rocznie).

W stosunku do średniej ilości publikowania almanachów                     
w okresie „Łamigłówkowym” (1994-2009), „Maciejowy” okres 
tarnogórski (2009-2013) to prawie sześciokrotny wzrost wskaźnika 
(z 0,8 do 4,75 rocznie). Wszak w przybliżeniu iloraz wskaźników 
wynosi 4,75 : 0,8 = 5,94, czyli prawie sześć (prawie sześciokrotny 
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wzrost produkcji almanchów/ antologii, pokłosi, słowników, 
czyli książek zbiorowych).

Z kolei w dotychczas możliwym do zmierzenia, prawie już sze-
ścioletnim podokresie lublinieckim (2014-2019), bibliometrycz-
nie rzecz ujmując, średnia roczna produkcja książek zbiorowych, 
tj. almanachów / antologii / pokłosi wynosiła w Wydawnictwie 
św. Macieja Apostoła prawie sześć książek zbiorowych rocznie         
(w zaokrągleniu licząc: 35 : 6 = 5,83 książki zbiorowej rocznie).

Widać z tych wyliczeń podobną tendencję (około sześciu ksią-
żek zbiorowych rocznie) w okresie lublinieckim (2014-2019)           
w porównaniu z okresem tarnogórskim (2009-2013), gdzie dru-
kowanych w tejże oficynie było prawie pięć książek zbiorowych 
rocznie. Nastąpił tu tylko nieznaczny wzrost (z prawie pięciu do 
prawie sześciu „zbiorówek” rocznie).

Inny sposób liczenia. Skoro razem wyszło tu 50 książek zbio-
rowych w okresie tarnogórskim i lublinieckim łącznie 2009-2019, 
czyli przez dziesięć lat istnienia pod szyldem „Wydawnictwa św. 
Macieja Apostoła”, to znaczy, że Edward Przebieracz, jako Redak-
tor wraz z „Przyjaciółmi” (Autorami), wydawał średnio pięć ksią-
żek zbiorowych rocznie (50 książek podzielone na 10 lat = 5 ksią-
żek rocznie).

To jest dość mało mówiąca liczba (sześć albo pięć „zbiorówek” 
literackich rocznie), czyli niepowtarzalnych tytułów (niepo-
wtarzalnych wydań) książek zbiorowych pod redakcją Edwarda 
Przebieracza, ale z istotnym, autorskim udziałem licznych „Przy-
jaciół” i „Przyjaciółek”. Bez tych Osób (Przyjaciół) oczywiście, 
tych „zbiorówek” by w ogóle nie było, bo to poszczególne tek-
sty wielu Autorów / Autorek tworzą zasadniczy materiał literacki 
dla każdej antologii, każdego almanachu, pokłosia czy słownika. 
W każdej zbiorowej publikacji uczestniczy tu kilkudziesięciu Au-
torów / Autorek, a każdy Autor / każda Autorka dodaje zwykle po 
kilka lub nawet kilkanaście swoich nowych tekstów, np. wierszy, 
zatem w sumie w tych pięćdziesięciu „zbiorówkach” wydrukowa-
no razem wiele tysięcy różnych utworów literackich. To dopiero 
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daje nam wszystkim przybliżone pojęcie o ogromnej ilości niepo-
wtarzalnych, źródłowych tekstów, opublikowanych w tej oficynie 
literackiej w almanachach, antologiach, pokłosiach (2009-2019). 
Te książki zbiorowe są potencjalnie bardzo bogatym (ilościowo) 
źródłem dla badaczy literatury.

Można także powiedzieć, że o ile Wydawnictwo św. Macieja 
Apostoła obchodzi w 2019 r. dekadę swego istnienia, o tyle sam 
Redaktor Edward Przebieracz ma za sobą w minionym czasie 
wielokrotnie dłuższy okres nieprzerwanej działalności wydawni-
czej (1992-2019), czyli 27 lat. Swój prywatny, srebrny jubileusz 
wydawcy mógł obchodzić w 2017 roku (1992-2017), co jednak 
umknęło z pamięci zapewne nawet samemu Redaktorowi-Jubila-
towi, zagłębionemu w pracę edytorską w ferworze nieustannych 
działań wydawniczych na rzecz innych Autorów i Autorek. Z tej 
okazji w tym miejscu Dostojny Jubilat Redaktor zechce przyjąć 
bardzo spóźnione (o dwa lata), ale szczere życzenia na (najmniej) 
drugie tyle, czyli na kolejne, owocne 25 lat pracy, aby doczekał 
się „złotego” jubileuszu (pięćdziesięciolecia) pracy, jako zasłużo-
ny Wydawca literacki (1992-2042). Jeśliby Bóg to dał i pobłogo-
sławił, to i pracowity, dzielny Redaktor mógłby prowadzić tak po-
czytne, literackie wydawnictwo katolickie, mimo zaawansowane-
go wieku.

Ad Multos Annos, Editore! (Sto lat, Wydawco!). A na pytanie: 
Quis editor huius libri est? (Kto jest wydawcą tej książki) niech 
padnie taka oto odpowiedź: Domus Editoria Sancti Matthii Apo-
stoli! (Wydawnictwo św. Macieja Apostoła!).

Typy wydawnictw katolickich

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła nie funkcjonuje, oczywi-
ście, w próżni wydawniczej. W Polsce działa przynajmniej kil-
kadziesiąt wydawnictw katolickich. Z tej kategorii można tu wy-
mienić przykładowe (oczywiście, nie wszystkie), następujące 
domy wydawnicze: 1) Apostolicum, 2) Biblos, 3) Franciszkańskie 
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Wydawnictwo św. Antoniego, 4) Fronda, 5) Fundacja „Nasza 
Przyszłość”, 6) Jedność, 7) Księgarnia św. Jacka, 8) Michalineum,           
9) Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 10) Pallottinum, 11) Petrus,                                                                                                                                 
12) Rafael, 13) Salwator, 14) Społeczny Instytut Wydawniczy 
„Znak”, 15) Święty Wojciech, 16) Te Deum, 17) Tyniec Wydaw-
nictwo Benedyktynów, 18) W drodze (wydawnictwo), 19) Wy-
dawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 20) Wydaw-
nictwo Księży Marianów, 21) Wydawnictwo M, 22) Wydawnic-
two Rhetos, 23) Wydawnictwo Światło-Życie, 24) Wydawnictwo 
TUM – Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 25) Wydawnic-
two Diecezjalne w Sandomierzu, 26) Wydawnictwo WAM itd., itp.

Do tej bogatej plejady znanych polskich wydawnictw katolic-
kich (kościelnych lub świeckich) można zaliczyć od dziesięciu lat 
także i Wydawnictwo św. Macieja Apostoła (działające początko-
wo w Tarnowskich Górach, a od dłuższego już czasu w Lublińcu 
na Górnym Śląsku), którego Twórcą-Założycielem, Dyrektorem, 
Redaktorem i Animatorem zarazem jest w jednej osobie – Edward 
Przebieracz („człowiek-orkiestra”).

Można wyróżnić dwa główne typy wydawnictw katolickich:       
A) zakładane przez struktury kościelne (np. przez poszczególne 
archidiecezje, diecezje, zakony, organizacje katolickie), np. WAM, 
B) zakładane przez osoby świeckie, lecz mające w założeniu profil 
katolicki (np. Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Fronda czy 
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła).

Inny podział wydawnictw katolickich można przeprowadzić 
według kryterium posiadania lub nieposiadania tzw. asystenta ko-
ścielnego. Jeśli dane wydawnictwo posiada asystenta kościelne-
go, przydzielonego temuż wydawnictwu w zasadzie przez wła-
ściwego, miejscowego biskupa (rzymskokatolickiego), to formal-
nie owo wydawnictwo można nazwać katolickim. Nie zawsze jed-
nak jest tak, że każde wydawnictwo mające asystenta kościelnego, 
faktycznie (a nie tylko formalnie) staje się (lub pozostaje) rzeczy-
wistym wydawnictwem katolickim. Przykładem może być pew-
ne, bardzo znane, krakowskie wydawnictwo (mające formalnie 
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asystenta kościelnego, ale zmilczę tu jego nazwę), które w gruncie 
rzeczy w pewnej mierze okazuje się pod wieloma względami anty-
katolickie, a czasem nawet jawnie lewicowo-liberalne, bo popiera 
/ wspiera często postawy niezgodne z nauczaniem Kościoła Kato-
lickiego, a nawet jawnie ateistyczne itd. Kryteria formalne i kryte-
ria faktyczne to dwie różne kwestie przy podziale na typy wydaw-
nictw rzymskokatolickich (szerzej: katolickich w ogóle).

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, co prawda, nie posiada 
asystenta kościelnego, ale jest prowadzone przez doświadczonego 
magistra teologii (katolickiej), co daje pewną rękojmię, że nie bę-
dzie się tu publikować treści niezgodnych czy sprzecznych z na-
uczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego.

Modele wydawnictwa katolickiego

Można wyróżnić dwa zasadnicze modele wydawnictw kato-
lickich: 1) duże, profesjonalne koncerny medialne, zatrudniające 
bardzo wiele pracowników, współpracowników, czasem setki. Tu 
przykładem jest Wydawnictwo WAM Ojców Jezuitów w Krako-
wie, które na swym koncie ma tysiące wydanych książek; 2) małe 
(lub nawet mikro) wydawnictwa, często jednoosobowe, choć pręż-
ne, ale też działające na granicy wolontariatu, wspierane przez pra-
cę społeczną autorów-wolontariuszy, nastawione nie na zysk, ale 
na minimalne przetrwanie i realizację pewnej misji w takim zakre-
sie, w jakim się da. Do tego drugiego modelu działania wydaw-
niczego można zaliczyć niewielkie, niszowe Wydawnictwo św. 
Macieja Apostoła, założone, kierowane, prowadzone dość profe-
sjonalnie, sprawnie, jak na istniejące możliwości, przez redaktora 
Edwarda Przebieracza.

Oczywiście, można by wyróżnić jeszcze modele wydawnictw 
katolickich „pośrednie” pomiędzy „małymi” i „dużymi”, ale tu 
chodziło jedynie o ogólne zarysowanie tych dwóch, tak krańcowo 
różnych typów modelowych, nieporównywalnych do siebie całko-
wicie. Wszak możliwości jednego człowieka są znacznie bardziej 
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ograniczone, niż możliwości wielkiego koncernu medialnego. Re-
daktor Edward Przebieracz, działając samodzielnie, publikuje, 
jako Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, rocznie średnio, prze-
ciętnie licząc, w zależności od roku, ok. 20-30 książek, co jest spo-
rym osiągnięciem przy tym modelu małego wydawnictwa kato-
lickiego. Sukces to wielki – aż tyle lat przetrwać na bardzo nasy-
conym, trudnym rynku tzw. „książki katolickiej”. Ten ostatni ter-
min jest umowny, mowa tu o szeroko pojętej książce pisanej i wy-
dawanej przez katolików, albo dla czytelników katolickich, o tre-
ściach niesprzecznych, a najlepiej – zgodnych z nauczaniem Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego.

Wydawnictwo w służbie Bogu, Polsce i ludziom literatury

W sumie w latach 2009-2019 (do września 2019) lublinieckie 
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła opublikowało obecnie już 
ok. 250 książek, a licząc z tymi pozycjami, które są w różnej fa-
zie produkcji – razem ok. 260 książek (do grudnia 2019 r.), co 
daje ową średnią, przeciętną produkcję roczną ok. 20-30 książek. 
Tak kształtuje się stan na koniec września 2019 r., kiedy to piszę,             
a sytuacja wydawnicza okazuje się dynamiczna, in statu nascen-
di, więc liczby podaję tu tylko przybliżone, dla orientacji, bo życie 
zawsze wyprzedza teorię. Szczegółowa analiza danych bibliome-
trycznych znajduje się poniżej.

Tak czy inaczej, sukcesem można nazwać sam fakt przetrwania 
owego mikro-wydawnictwa tarnogórsko-lublinieckiego przez peł-
ną dekadę (2009-2019). Sukcesem stało się dlań rzeczywiste wy-
danie tak sporej ilości oryginalnych tytułów książek w tym czasie. 
Wydawnictwo to działa, rozwija się, trwa, mimo licznych trudno-
ści. Model „mikro-wydawnictwa” sprawdził się tu zupełnie, a pod-
jęta decyzja o założeniu tej katolickiej oficyny literackiej okazała 
się słuszna, dobra i bardzo owocna wydawniczo.

Trzeba pomyśleć sobie: ilu książek by nie wydano, gdyby nie to 
wydawnictwo? Odpowiedź nasuwa się sama, biblijna: „Poznacie 

~ 24 ~



ich po ich owocach” (Mt 7,16). Tu owoce okazały się na ogół do-
bre lub bardzo dobre. Apostoł Maciej, samoświadomie wybrany 
na patrona tego małego, literackiego wydawnictwa katolickiego, 
wiąże się z prawidłowo wskazanym celem edycyjnym, którym jest 
„ewangelizacja” na polu współczesnej kultury (literatury katolic-
kiej) przez tzw. metaforycznie „późnych apostołów” (czy przez 
tzw. „późne apostołki”), tzn. przez obecnych Autorów / obecne 
Autorki w XXI wieku.

Oczywiście, chodzi tu o przenośnię, bo prawdziwi Apostołowie 
(Dwunastu, a po śmierci Judasza – trzynastym apostołem został 
wylosowany ów Maciej), żyli w czasach Jezusa Chrystusa. Oczy-
wiście, my, jako wierni Kościoła, możemy ich tylko naśladować, 
ale prawdziwymi Apostołami sensu stricto nie jesteśmy, lecz jedy-
nie dalekimi ich uczniami żyjącymi po około 80-100 pokoleniach, 
jakie przeminęły już przez około dwa tysiące lat od czasów Zmar-
twychwstania Pana naszego w starożytnej Jerozolimie pod okupa-
cją rzymską.

Samo miano wydawnictwa (z „Apostołem” w swojej nazwie!) 
jednak bardzo zobowiązuje nie tylko samego wydawcę (tu: Re-
daktora), ale i Autorów tu drukujących, Autorki tu publikują-
ce swoje teksty do „apostolskości”. Skoro apostolskość zawarto 
w nazwie Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, to tego faktu so-
lidnie się trzymajmy, tak ją sumiennie odczytujmy, my wszyscy, 
jako solenne zobowiązanie dla każdego z nas / dla każdej z nas, 
do lepszej pracy nad sobą i nad swoimi tekstami (np. poetyckimi),                             
w zgodzie z chrześcijańskimi zasadami (Dekalogiem, Ewangelią, 
nauczaniem Kościoła), teraz i w przyszłości.

Moralna i religijna kondycja twórcy (artysty, poety, prozaika) 
chrześcijańskiego czy twórczyni (artystki, poetki, prozaiczki) 
chrześcijańskiej – powinna w konsekwencji prowadzić do tworze-
nia piękna (a piękno-i-dobro to z grecka: kalokagatia). A piękno 
dobrze oddziałuje na innych, mając w sobie duchowy pierwiastek 
harmonii i światła Bożego. Piękno, tak samo, jak Dobro, Praw-
da i Miłość – wychowuje, formuje osoby ludzkie. Piękno to jedno 
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z imion Bożych, a odbicie tego Piękna w sztuce (w tym – w lite-
raturze) pośrednio także wpływa na innych ludzi. Apostolskość li-
teratury pięknej polega także i na oddziaływaniu poprzez piękno 
słowa. Ewangelizacyjność literatury wiąże się z pięknem przekazu 
piękna Słowa (Boga). Biblijność literatury pięknej polega na uka-
zywaniu piękna w kontekście biblijnym. Te aspekty pozytywne-
go oddziaływania (apostolski, ewangelizacyjny, biblijny) literatu-
ry pięknej przynależą do misji każdego typu literackiego wydaw-
nictwa katolickiego (do misji Wydawnictwa św. Macieja Aposto-
ła także).

Każdy tekst wszak oddziałuje na innego człowieka (czytelnika), 
kiedy zostaje przezeń przeczytany. Każdy tekst wnosi coś nowego 
do już istniejącego, wielkiego zbioru artefaktów kulturowych. Tu 
chodzi konkretnie o zbiór artefaktów, utworów pisanych w języku 
polskim. A takie wszakże utwory, tj. głównie pisane po polsku, pu-
blikowane są w Wydawnictwie św. Macieja Apostoła.

Katolickie wydawnictwo literackie a zagrożenia dla chrze-
ścijańskiej kultury polskiej

W pewnym sensie prawdą jest to, że kultura narodowa (w tym 
intelektualna) może się rozwijać bardzo dobrze w oparciu o ro-
dzimą tradycję, religię, zachowując naszą tożsamość: narodową 
i chrześcijańską, wypracowane przez ponad tysiąc lat istnienia 
Narodu Polskiego nasze duchowe, polskie dobro wspólne. Sługa 
Boży, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński (1901-1981) na-
zywał naród „rodziną rodzin”.

Sam postęp gospodarczy i techniczny nie wystarczy, aby się roz-
wijać, jako naród czy jako wspólnota kulturowa (językowa) albo 
jako wspólnota religijna, jako owa „rodzina rodzin”. Warto przyto-
czyć tu pewne ważne, zawsze aktualne i uniwersalne słowa w tym 
kontekście rozwoju Polski w XXI wieku, zadziwiająco istotne tak-
że dla nas wszystkich (niezależnie od poglądów), jako dla współ-
czesnych współtwórców / współtwórczyń naszej kultury duchowej:
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„To wszystko razem [=rozwój Polski – dop. M. M. T.] nie będzie 
działało, jeżeli sfera duchowa i sfera naszej tradycji nie będzie 
zachowywana. Nie jest prawdą [to], że, żeby się rozwijać, by do-
konywał się postęp w dziedzinie gospodarczej, intelektualnej, we 
wszystkich dziedzinach, postęp w dobrym tego słowa znaczeniu, 
to musimy odrzucać to, co jest tradycją, co tworzy naszą tożsa-
mość, co buduje fundament wszystkiego, a fundamentem wszyst-
kiego jest rodzina” (Jarosław Kaczyński, wypowiedź, Legionowo, 
26.09.2019, cyt. za: wPolityce.pl). 

Ten sam autor dodał i rozwinął pełniej jeszcze w innych miej-
scach tę bardzo istotną, także dla nas, katolickich twórców i twór-
czyń polskich, kwestię „duchową” i „tożsamościową” (zarazem 
religijną i narodową, fundamentalną dla naszej polskiej kultury 
chrześcijańskiej), tak ważną, podstawową kwestię cywilizacyjną, 
tzn. nasze „być albo nie być”:

„Niezwykle ważna jest jeszcze jedna sprawa. Ona w wielu sen-
sach jest najważniejsza. To kwestia naszej duchowości, polsko-
ści, tradycji, wiary, naszej świadomości, że polskość jest war-
tością, że warto być Polakiem, że Polska ma trwać, że nie jest 
prawdą, że po to, by Polskę unowocześnić, musimy naszą trady-
cję odrzucić. To nam wmawiają potężne siły w naszym kraju. To 
kłamstwo, droga donikąd. Droga do zniszczenia wszystkiego. Te 
wzory, które można dziś ściągać z Zachodu, to nie są wzory roz-
woju. To klasyczne objawy kryzysu cywilizacji. Jeśli ktoś ma po-
jęcie o pracach mówiących o mechanizmach upadku i zmiany cy-
wilizacji, [to tu i teraz – dop. M. M. T.] mamy do czynienia z kla-
sycznymi tego objawami. Musimy się przed tym obronić. To dro-
ga do załamania najbardziej elementarnych struktur społecznych 
w tym tej podstawowej – rodziny” (Jarosław Kaczyński, wypo-
wiedź, Szczecin, 29.09.2019, cyt. za: wPolityce.pl).

Tymczasem polskość stanowi istotną, oryginalną, autonomicz-
ną wartość samą w sobie i wiele znaczy w kulturze chrześcijań-
skiej, stąd nasza tożsamość narodowa, której zdrowym przejawem 
moralnym jest patriotyzm (jak nauczał nas o tym św. Jan Paweł II 
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w Pamięci i tożsamości, w 2005 r.), powinna być broniona, dziś 
tak samo, jak dawniej, podobnie jak i nasza wolność. Te same sen-
sy patriotyczne, nieco inaczej powiedziane, jak w Pamięci i tożsa-
mości, tj. innymi słowami, wybrzmiewają także wiele lat po śmier-
ci wielkiego Papieża-Polaka, choć już z innych ust, brzmią podob-
nie:

„Polacy są wielkim narodem, mamy własną tradycję i do 
niej musimy nawiązywać. (...) Mamy do czynienia z wielkim ata-
kiem na wolność. (...)” (Jarosław Kaczyński, wypowiedź, Kalisz, 
03.10.2019, cyt. za: wPolityce.pl).

Duchowy rozwój chrześcijańskiej kultury polskiej został wsku-
tek okoliczności zewnętrznych przyhamowany nie tylko przez ko-
munizm w PRL-u, ale i potem przez postkomunizm III R. P. My-
ślę, że gdybyśmy poszli za radami Jana Pawła II, tzn. za jego „De-
kalogiem” z IV Pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r., dziś mogli-
byśmy być o wiele dalej w rozwoju jako naród. Podobną diagno-
zę stawia współczesny nam, inny autor: „Polska mogła być dzisiaj 
w swoim rozwoju i społecznym, i gospodarczym, i duchowym, 
kulturowym znacznie dalej, niż jest, a tylko ze względu na ten 
system – system, który został nazwany postkomunizmem – jeste-
śmy tu, gdzie jesteśmy” (Jarosław Kaczyński, wypowiedź, Biel-
sko-Biała, 05.10.2019, cyt. za: wPolityce.pl).

Dziwimy się, dlaczego kultura chrześcijańska przez ostatnie pra-
wie już trzy dekady po komunizmie była wciąż spychana do swego 
rodzaju „getta”? Dlaczego tak konsekwentnie rozbijano chrześci-
jańską kulturę polską? Dlaczego wciąż bezbożnictwo tryumfowa-
ło w kulturze (teatrze, filmie, literaturze, mass mediach)? Dlacze-
go liberalno-lewacka „pedagogika wstydu” wciąż zmuszała nas, 
Polaków-katolików, do przyjmowania obowiązkowej postawy po-
czucia niższości w stosunku do narzucanych nam siłą w mass me-
diach „oświeconych”, „postępowych”, „nowoczesnych”, kosmo-
politycznych, ateistycznych wzorców? Dlaczego tak mocno pró-
bowano (i nadal próbuje się) rozbić naszą kulturę narodową i na-
szą wspólnotę chrześcijańską? Tu chodzi o przemyślany plan, tzn. 
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o antychrześcijańską rewolucję kulturalną, czyli mocne uderzenie 
w naszą unitarną, chrześcijańską wspólnotę narodową, tj. o ude-
rzenie w świętości, które są drogowskazem dla naszej chrześcijań-
skiej (katolickiej) wspólnoty ojczystej (narodowej).

„Dzisiaj chodzi o wielką operację socjotechniczną, żeby kultu-
rę polską rozbić, żeby rozbić polskie społeczeństwo, by dopro-
wadzić do sytuacji, w której to wszystko, co było dla nas wspól-
ne, przestało być wspólne. (...) Często pada argument: jeżeli chce-
cie żyć w tak dobrych warunkach i komforcie, jak na zachodzie 
Europy, to musicie te wszystkie antywartości przyjąć, to musicie 
pozbyć się tego co polskie, chrześcijańskie, tego co europejskie,          
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu” (Jarosław Kaczyński, wy-
powiedź, Rzeszów, 06.10.2019, cyt. za: wPolityce.pl).

Obecnie istnieje wielkie zagrożenie dla chrześcijańskiej kultury 
polskiej. Trzeba sobie zdawać z tego jasno sprawę. Lewicowo-li-
beralni zwolennicy tzw. rewolucji kulturowej, która na Zachodzie 
Europy dokonała tak wielkiego spustoszenia w społecznościach       
i kulturach od 1968 r., za sprawą neomarksistowskiej, antyreligij-
nej, ateistycznej tzw. Nowej Lewicy, od wielu lat próbują syste-
matycznie przeprowadzić ową negatywną, antychrześcijańską, de-
strukcyjną, deprawacyjną „rewolucję” w Polsce za potężne środ-
ki, także zagraniczne.

„Oni zapowiadają, a nawet realizują rewolucję kulturową, 
która ma zniszczyć wszystkie podstawy naszej cywilizacji, któ-
ra wyrosła z chrześcijaństwa – najbardziej życzliwej dla czło-
wieka cywilizacji. (...) Samo pojęcie praw jednostki wywodzi się 
z chrześcijaństwa. Pojęcie miłości bliźniego – to wszystko jest 
wynikiem nauki Chrystusa. Jej podważenie, odrzucenie oznacza 
przyjęcie takiego wariantu cywilizacyjnego, który dla ludzi będzie 
czymś gorszym i dolegliwszym, niż ta cywilizacja [chrześcijań-
ska – dop. M. M. T.]. (...) To [będzie] droga, którą oni podejmą, 
by zniszczyć naszą kulturę, podstawę naszego życia i trwania. Ro-
dzina jest podstawą naszego trwania [nie tylko – dop. M. M. T.] 
w sensie biologicznym, ale i kulturowym.” (Jarosław Kaczyński, 
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wypowiedź, Krosno, 06.10.2019, cyt. za: wPolityce.pl).
Metropolita Krakowski ks. abp prof. Marek Jędraszewski (ur.            

w 1949 r.) wypowiedział się w podobnym duchu, ale jeszcze dobit-
niej o zagrożeniu dla naszej kultury, gdy odjąć z niej Boga: „kul-
tura tracąca poczucie świętości nie może trwać” (abp Marek Ję-
draszewski, homilia podczas mszy pogrzebowej śp. Kornela Mo-
rawieckiego, Warszawa, 5.10.2019). Nierozerwalne związki mię-
dzy kulturą (także polską) a religią chrześcijańską wielokrotnie ak-
centował wcześniej bardzo jasno papież Jan Paweł II (1920-2005). 
Wystarczy przypomnieć opasły tom gromadzący Jego rozproszo-
ne wypowiedzi (Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, prze-
mówienia, homilie, Rzym-Lublin 1988).

Myślę, że te fundamentalne kwestie cywilizacyjne, dotyczą-
ce warunków zachowania i rozwijania naszej jednolitej wspólno-
ty narodowej i religijnej (chrześcijańskiej), czyli także tożsamości 
polskiej i katolickiej kultury (owo nasze „być albo nie być”) bar-
dzo dobrze rozumieją twórcy zgromadzeni / twórczynie zgroma-
dzone wokół lublinieckiej oficyny katolickiej – Wydawnictwa św. 
Macieja Apostoła, co przejawiło się i nadal przejawia się w bar-
dzo wielu ich polskich, patriotycznych tekstach, nawiązujących do 
naszej tradycji, katolickiej wiary i chrześcijańskiej kultury, także 
do nauczania Jana Pawła II, opublikowanych w latach 2009-2019         
w omawianym tu domu wydawniczym, pod tym właśnie „Macie-
jowym” szyldem.

Dobrze zakorzenione w polskich dziejach i Rzymskokatolickim 
Kościele, świadomie postępujące na drodze do dobra wspólnego 
(pro publico bono dla wspólnoty Kościoła i dla polskiej wspólno-
ty narodowej), w myśl raz obranej dla siebie misji, Wydawnictwo 
św. Macieja Apostoła, przy pomocy licznych Przyjaciół (Autorów 
i Autorek, tworzących razem swoistą wspólnotę, tzw. „Maciejo-
wą” rodzinę), zachowuje i rozwija, szczególnie poprzez publiko-
waną przez siebie literaturę polską (np. setki tytułów ładnych ksią-
żek), ową tak istotną sferę duchową oraz sferę naszej tradycji 
narodowej i religijnej (chrześcijańskiej). Tym samym w pewnej

~ 30 ~



mierze to lublinieckie wydawnictwo literackie przyczynia się           
w jakimś stopniu do intelektualnego i uczuciowego wzrostu kul-
tury narodowej oraz wzmocnienia chrześcijańskiej (katolickiej) li-
teratury w Polsce w XXI wieku. Literatura katolicka wzmacnia 
wszak naszą duchowość narodową o ponad już tysiącletniej trady-
cji. O tym kontekście wspólnotowym, narodowym i chrześcijań-
skim nie można zapominać, opisując bardzo pożyteczną społecz-
nie działalność Wydawnictwa św. Macieja Apostoła (2009-2019), 
opartą o Biblię (Ewangelię) i Tradycję Kościoła.

Wspólnota może więcej, niż jeden człowiek, trzeba to jasno po-
wiedzieć. Wspólnota Kościoła może więcej (dobra uczynić), niż 
jedna osoba. Wspólnota narodowa (np. kulturowa, polska) może 
więcej (dobra uczynić), niż jeden człowiek (jedna Polka, jeden 
Polak). Celowe, zmasowane, medialne uderzenie ideologią we 
wspólnotę narodową, religijną, kulturową, jakie obecnie obserwu-
jemy w XXI wieku w Polsce, ze strony sił lewicowo-liberalnych 
(poprzez bezbożną tzw. „rewolucję” obyczajową, społeczną, edu-
kacyjną etc.), jak nauczał nas personalistyczny filozof chrześcijań-
ski – ks. abp prof. Marek Jędraszewski, czerpie swoje głębokie, 
ideologiczne tezy źródłowe z neomarksizmu i marksizmu, który 
od ponad stu lat uderza z tym samym impetem w kulturę narodo-
wą, szczególnie zaś w Kościół Rzymskokatolicki (religię chrześci-
jańską) i rodzinę.

Jako twórcy i twórczynie związani / związane z Wydawnictwem 
św. Macieja Apostoła dobrze sobie zdajemy jasno sprawę z tych 
wielkich zagrożeń dla fundamentów naszej chrześcijańskiej kultu-
ry narodowej i naszej religii, stąd widzimy, że obecnie tym więk-
sza staje się potrzeba istnienia niezależnych wydawców katolic-
kich w Polsce, takich, jak np. lubliniecka oficyna oraz konieczność 
funkcjonowania niezależnych redaktorów, takich, jak np. Redaktor 
Edward Przebieracz. Tenże Redaktor robi, co może (możliwie jak 
najwięcej), aby wesprzeć niezależną, tradycyjną, katolicką kultu-
rę polską na każdym poziomie i w każdej sferze oraz dziedzinie. 
A uczynił już w minionych latach na tej niwie wiele dobrego (nie 
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tylko owe ponad ćwierć tysiąca wydanych książek). Możemy mieć 
nadzieję, że jeszcze w przyszłości czynić będzie nadal owo dobro 
na kanwie chrześcijańskiej kultury polskiej. 

Nie wystarczy rozwijać materialnie „państwo dobrobytu” (do-
brobyt materialny), choć to też jest ważne, w Polsce w XXI wie-
ku (i później przez kolejne stulecia), ale trzeba rozwijać także,                
a może – przede wszystkim, dobrobyt duchowy, albo inaczej: do-
brostan duchowy, dobrostan intelektualny, dobrostan kulturo-
wy, tj. tu: bogactwo duchowe chrześcijańskiej kultury polskiej.

Jak ten dobrobyt duchowy (dobrostan duchowy) „pomnaża-
ło” lublinieckie wydawnictwo katolickie (w sensie ilościowym,             
a nie jakościowym, oczywiście)? Te dane liczbowe pozwolą lepiej 
zobrazować sobie sytuację dorobku tejże oficyny w dekadzie lat 
2009-2019. O tym niżej (bibliometria).

Bibliometria nakładów książek

Z listu Redaktora Edwarda Przebieracza z dnia 27 IX 2019 r., skie-
rowanego do autora niniejszego tekstu, wynikają następujące dane 
statystyczne lub szerzej – liczbowe (ilościowe) na temat produk-
cji wydawniczej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, jak podano 
niżej (dalej posiłkuję się tymi danymi, już osobno nie podając ich 
źródła w postaci ww. listu). Wiadomości te pozwalają wyrobić so-
bie nawet mocno przybliżony pogląd na tę produkcję wydawniczą.

Jeśli w okresie 2009-2019 to wydawnictwo wydało już ok. 250 
książek, a średnio każda książka miała nakład przeciętnie ok. 200 
egzemplarzy, choć bywały i nakłady dużo większe, albo dużo 
mniejsze, to szacunek łącznego nakładu tejże oficyny wynosi oko-
ło takiego oto wyniku (iloczynu): 200 egz. x 250 książek = 50 ty-
sięcy książek (bardzo niedokładny szacunek ilościowy).

~ 32 ~



aweMaksymalny nakład jednej książki wydanej przez tę oficynę 
wydawniczą wynosił 1250 egzemplarzy w wydaniu jednorazo-
wym – mowa o almanachu literackim pt. In memoriam (Tarnow-
skie Góry 2010). Tytułów książek o jednorazowym nakładzie jed-
nego tysiąca egzemplarzy było w omawianej tu oficynie, jak dotąd,                                                                                                                          
w sumie zaledwie kilka. Natomiast maksymalny nakład suma-
ryczny miał w tymże wydawnictwie almanach bajkowy pt. Dotyk 
Anioła – łącznie 1300 egzemplarzy, ale za to w dwóch wydaniach,                                                                                                                      
w dwóch różnych latach (I wydanie – 2014 r., II wydanie – 2015 r.). 

Minimalny nakład pojedynczej książki w Wydawnictwie św. 
Macieja Apostoła wyniósł 100 (sto) egzemplarzy. Natomiast prze-
ciętny, tzw. „zwykły”, „typowy”, „często spotykany”, powiedz-
my sobie: „średni” (albo przynajmniej zbliżony do średniego) na-
kład jednej książki w opisywanym tu domu wydawniczym stanowi 
200 (dwieście) egzemplarzy. Można powiedzieć, że pod względem 
ilościowym są to nakłady symboliczne, bibliofilskie, niewielkie,                                                
a wydawnictwo można nazwać przez to „niszowym”, „mikrosko-
pijnym”, ponieważ wypełnia pewną minimalną niszę edycyjną                                                                                                                    
w polskim, trudnym rynku wydawniczym. M

aksymalnya
Bibliometria generalna tytułów książek 

Dotychczasowy okres istnienia Wydawnictwa św. Macieja Apo-
stoła (2009-2019) można, jak już wspomniano, podzielić na dwa 
podokresy: 1) tarnogórski (2009-2013) i 2) lubliniecki (od 2013, 
trwający nadal), według oficjalnego miejsca siedziby (adresu) tej-
żekatolickiej oficyny literackiej.

W pierwszym podokresie to Wydawnictwo w Tarnowskich 
Górach od 8 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wydało                                                       
w sumie 50 (pięćdziesiąt) różnych tytułów książek przez 4 lata 
(średnio statystycznie: 12,5 tytułów książek rocznie). Liczę tu 
ten czas na cztery lata i 1 miesiąc, czyli razem: 49 miesięcy. Mie-
sięcznie wtedy (2009-2013) spod prasy drukarskiej w tejże oficy-
nie „tarnogórskiej” wychodził średnio prawie jeden nowy tytuł 
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książki (50 tytułów książek podzielone przez 49 miesięcy = 1,02 
tytułu książki miesięcznie, statystycznie licząc).

Druki zwarte (=książki) Wydawnictwa św. Macieja Apostoła 
miały w tym czasie swoją osobną numerację „książkową”, ale nie 
stanowiły one jednej tzw. serii wydawniczej sensu stricto, bo doty-
czyły tylko numeru porządkowego kolejnej pozycji (kolejnego ty-
tułu książki) wydanej przez tegoż samego Wydawcę (w kolejności 
od numeru pierwszego do numeru pięćdziesiątego). Nie wlicza się 
tu, oczywiście, do tej numeracji w ogóle np. kalendarzy, czyli dru-
ków ulotnych, a tylko same druki zwarte, czyli książki.

Po zmianie siedziby Wydawnictwa św. Macieja Apostoła z Tar-
nowskich Gór na Lubliniec, a formalnie stało się to od 1 stycznia 
2014 r. (stąd ruszyło „nowe życie wydawnicze”), numerację kolej-
no wydrukowanych tytułów książek rozpoczęto od początku, tzn. 
ponownie od numeru pierwszego. Uwaga: nie należy mylić tych 
dwóch ciągów liczbowo-porządkowych ze sobą. Dwukrotnie wy-
stępują dokładnie te same numery „kolejno wydanych pozycji” od 
numeru pierwszego do numeru pięćdziesiątego – na różnych ty-
tułach książek wydanych w zupełnie innych latach i w całkiem 
różnych miastach (do 2013 r. w Tarnowskich Górach i od 2014 r.          
w Lublińcu). To nie jest pomyłka w liczeniu, tak w istocie ta nume-
racja kolejności wygląda (w pewnym sensie – zdublowana). Taką 
decyzję podjął sam Wydawca.

Według uzyskanych informacji, w Wydawnictwie św. Macieja 
Apostoła od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. w Lu-
blińcu zostały opublikowane 203 książki. Natomiast to wydaw-
nictwoszacuje, że „produkcja” wydawnicza na dzień 31 grud-
nia 2019 r. „zamknie się” liczbą w sumie 210 (dwustu dziesię-
ciu) tytułów książek (edycji książkowych) opublikowanych                                       
w tejże oficynie już w Lublińcu (okres lubliniecki: 2014-2019). c

Wydawnictwo św. Macieja na dzień 31 grudnia 2019 r. poda-
je spodziewaną, łączną liczbę wszystkich swoich tytułów ksią-
żek wydanych (sumaryczną liczbę edycji książkowych) jako 260 
(dwieście sześćdziesiąt) tytułów druków zwartych (w sumie: 50     
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w Tarnowskich Górach + 210 w Lublińcu). 
Skoro w okresie „lublinieckim” od stycznia 2014 r. do koń-

ca grudnia 2019 (tzn. do tego momentu czasowego, jako umow-
nej cezury, bo ta oficyna literacka wszak istnieć będzie nadal i pu-
blikować liczne nowe pozycje, mam przynajmniej taką nadzie-
ję), Wydawnictwo św. Macieja Apostoła wydrukowało / szacuje, 
że wydrukuje w Lublińcu 210 niepowtarzalnych tytułów książek. 
To oznacza, że w tymże lublinieckim podokresie, jak dotąd 6-ciu 
(sześciu) lat, czyli w sumie 72 miesięcy, omawiana tu katolicka 
oficyna literacka wypuszczała na rynek wydawniczy średnio 210 
książek podzielone przez 72 miesiące = około 2,91 nowe tytuły 
książek miesięcznie, czyli prawie trzy nowe tytuły książkowe 
miesięcznie (innymi słowy: 35, tj. trzydzieści pięć nowych tytu-
łów książek rocznie). Zbiorcze podsumowanie wyników analiz na 
podstawie dokonanych odpowiednich ilorazów, przy wykorzysta-
nych wszystkich dostępnych danych wydawniczych podano w ta-
beli zamieszczonej na następnej stronie: e, ż

Tabela 1. Wskaźniki średniej częstotliwości publikowania no-
wych tytułów książek (druków zwartych) w Wydawnictwie św. 
Macieja Apostoła w okresie 8 XII 2009 - 31 XII 2019, z podzia-
łem na podokresy: 1) tarnogórski (49 miesięcy) i 2) lubliniecki 
(72 miesiące); co w sumie daje (podokres tarnogórski + lubliniec-
ki) razem: 121 miesięcy (tzn. 49+72) łącznie. e „produkcja” wy-
dawnicza na dzień 31 grudnia 2019 r. „zamknie się” liczbą w su-
mie 210 (dwustu dziesięciu) tytułów książek (edycji książkowych) 
opublikowanych w tejże oficynie już w Lublińcu (okres lubliniec-
ki: 2014-2019).
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    Tabela 1. 
Wskaźniki średniej częstotliwości publikowania nowych ty-

tułów książek (druków zwartych) w Wydawnictwie św. Macie-
ja Apostoła w okresie 8 XII 2009 - 31 XII 2019, z podziałem 
na podokresy: 1) tarnogórski (49 miesięcy) i 2) lubliniecki (72 
miesiące); co w sumie daje (podokres tarnogórski + lubliniec-
ki) razem: 121 miesięcy (tzn. 49+72) łącznie.

Tabela 1. Wskaźniki średniej częstotliwości pub
Częstotliwość 
roczna (średnio)

Częstotliwość 
miesięczna  (średnio)

Tarnowskie Góry 
(2009-2013)

12,50 rocznie 1,02 miesięcznie

Lubliniec 
(2014-2019)

35 rocznie 2,91 miesięcznie

Tarnowskie Góry 
i Lubliniec (2009-
2019) razem

26 rocznie 2,15 miesięcznie

Źródło: Opracowanie własne autora (liczby wskaźników 
             zaokrąglono do drugiej cyfry po przecinku).

Oznacza to, według obiektywnego, bibliometrycznego wskaźni-
ka ilościowego, prawie trzykrotny wzrost średniej rocznej czę-
stotliwości wydawania nowych tytułów książek w podokresie lu-
blinieckim (2009-2013), w porównaniu z podokresem tarnogór-
skim (2014-2019) dotychczasowego istnienia Wydawnictwa św. 
Macieja Apostoła (iloraz 35 : 12,50 = 2,8).

Wniosek. Wyraźnie zmiana miejsca z Tarnowskich Gór na Lu-
bliniec (nowa, lubliniecka siedziba zrobiła tu swoje) służy bardzo 
dobrze temuż Wydawnictwu. Nowe życie w nowym mieście do-
datkowo motywuje do pracy nad nowymi książkami (i stąd tyle 
tu nowości wychodzi). Świeże, nowe książki można porównać do 
„młodego wina” z ewangelicznej przypowieści Jezusa Chrystusa, 
zanotowanej przez św. Łukasza:
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„Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków;                         
w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wyciek-
nie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych 
bukłaków” (Łk 5,37-38; cytat według przekładu Biblii Tysiącle-
cia). Jeśli nowe książki przyrównać tu można niejako metaforycz-
nie, do „młodego wina”, to analogicznie, wydawnictwo niejako         
w przenośni – do „nowych bukłaków” (czy „nowego bukłaku”).

Przyznać trzeba, że jak na niszowe, młode, nowe, katolickie wy-
dawnictwo polskie, to ilościowy dorobek przedstawia się tu jako 
dość spory. Stało się to ciągu jednej zaledwie dekady (2009-2019) 
nieprzerwanej działalności tej „instytucji literackiej”. A w tzw.
‘międzyczasie’ Wydawnictwo św. Macieja Apostoła nie tylko                                                                                                                                            
 w Polsce okazało się dostępne dla tak wielu osób „piszących”                     
i „czytających”.

Ciekawostki wydawnicze

Poniżej podano różne ciekawostki (ilościowe) na temat produk-
cji wydawniczej, jaka wyszła „spod prasy drukarskiej” dzięki Re-
daktorowi Edwardowi Przebieraczowi i Jego katolickiej oficynie 
literackiej.

Najgrubsza książka wydana do chwili obecnej w tejże oficy-
nie liczyła sobie aż 408 stron, a mowa tu o publikacji pt. Prze-
bieracz i Przyjaciele. Antologia literacka wydana z okazji 300-le-
cia koronacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej (Lubliniec 
2017). Najcieńsza książka wydana przez tenże sam dom wydaw-
niczy miała z kolei zaledwie 14 stron, to broszura autorstwa ks. 
Bogusława Witkowskiego CPPS (ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Krwi Chrystusa) pt. Rola ojca w kształtowaniu życia psychiczne-
go dziecka (wydanie 1., Tarnowskie Góry 2013, wydanie 2. – Lu-
bliniec 2014, w obu edycjach tyle samo stron). Najgrubsza książ-
ka była w tym przypadku prawie trzydzieści razy większa obję-
tościowo od książki najcieńszej (w przybliżeniu iloraz: 408 : 14 = 
29,14). To dość spory „rozrzut” ilości stronic.
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Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, jako wydawnictwo kato-
lickie, położyło także swoje liczne zasługi w walce z zabobona-
mi, przesądami, błędnymi stereotypami, mitami, gusłami, które 
związane są z szeroko rozumianą czarną magią (okultyzmem, sa-
tanizmem), wydając popularnonaukowe, poradnikowe książki tzw. 
„antymagiczne” w ramach serii pt. „Stop magii!”. W tejże, popu-
larnej serii mieszczą się, jak dotąd (stan na wrzesień 2019 r.), czte-
ry książki pod redakcją Edwarda Przebieracza: 1) Gdy czarny kot 
przebiegnie drogę (w sumie dwa wydania, tj. wyd. I, Tarnowskie 
Góry 2009, wyd. II rozszerzone, zmienione, pt. Gdy czarny kot 
przebiegnie drogę. Książka antymagiczna, Lubliniec 2014); 2) Ko-
niec świata 2012 (w sumie: dwa wydania, wyd. I – Tarnowskie 
Góry 2010, wyd. II zmienione – Tarnowskie Góry 2013), 3) Hallo-
ween (wyd. I, Lubliniec 2014); 4) Piątek, trzynastego (wyd. I – Lu-
bliniec 2015).

Jeśli mowa o Autorach / Autorkach publikujących w Wydawnic-
twie św. Macieja Apostoła, to najwięcej (tj. aż dziesięć) książek in-
dywidualnych wydała Grażyna Markowska (zamieszkała we wsi 
Porosiuki k. Białej Podlaskiej). Do osób, które wydały w tejże ofi-
cynie literackiej minimum 5 (pięć) książek, zaliczają się, jak do-
tąd (stan na wrzesień 2019), następujący autorzy / następujące au-
torki (alfabetycznie ujmując): 1) Teresa Bojanowska (z Olsztyna 
na Warmii); 2) Mirosław Górecki (z Knurowa na Górnym Śląsku);                                                                                                                      
3) Elżbieta Krankowska (z Lublina); 4) Bogumiła Olaniecka                    
(z Madrytu w Hiszpanii).

Inne ciekawostki wydawnicze. Jak dotąd, Wydawnictwo św. 
Macieja Apostoła opublikowało także kilka kalendarzy (w róż-
nych formatach), nadto wiele pocztówek, tzn. kart pocztowych               
(w tym serię – „Piękno Ziemi Lublinieckiej”), plakatów, ulotek, 
zakładek do książek, a nawet T-shirt (czyli po prostu koszulkę)       
z firmowym nadrukiem logo tegoż Wydawnictwa.

Inne formy książek to książki do słuchania. Od października 
2019 r. Wydawnictwo nawiązało współpracę z profesjonalnym 
lektorem, tzn. rozpoczęło nagrywanie tzw. audiobooków. Oficyna 

~ 38 ~



z Lublińca wchodzi, zatem, w 2019 r. na rynek audialny, szczegól-
nie ważny np. dla dzieci (m.in. nagrane bajki do słuchania), osób 
niewidomych lub niedowidzących (każda literatura do słuchania) 
czy po prostu istotny dla każdego, kto potrzebuje posłuchać tego, 
jak brzmią teksty książek, zamiast je czytać, a czyni to np. przy 
okazji podróży (pociągiem, autobusem, tramwajem, samocho-
dem czy samolotem) albo w innych, niespodziewanych okolicz-
nościach życiowych (np. w czasie choroby, audialna forma książ-
kowa okazuje się bardzo przydatna dla osób obłożnie chorych, le-
żących). 

Tylko patrzeć, jak Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, działa-
jąc z takim rozmachem, zacznie nagrywać piosenki do autorskich 
tekstów wierszy albo wideoklipy (lub teledyski) do katolickiej pio-
senki literackiej, tzw. chrześcijańskiej poezji śpiewanej, albo fil-
my dokumentalne o twórcach czy twórczyniach katolickich. Cze-
mu nie, skoro żyjemy w dobie kultury masowej? Krążek DVD                      
w charakterze dodatku dołączanego do katolickiej książki literac-
kiej, chrześcijańskiej poezji – to chyba dobry pomysł, nie? 

Warto dodać, że wśród książek „Maciejowych” nie było wca-
le tylko i wyłącznie samych pozycji o tematyce stricte religijnej 
czy nawet teologicznej, ale głównie tzw. „zwykła literatura”, taka 
jak poezja, proza: bajki, opowiadania, powieści, eseje itd. Wydaw-
nictwo św. Macieja Apostoła publikowało także książki z zakresu 
pedagogiki, psychologii, scenariusze przedstawień szkolnych, te-
atralnych, pojawiła się nawet książka o pszczelarstwie (biologia), 
dwie książki o sporcie, dwie książki z przepisami kuchennymi.                                                                                                                       
W swoim dorobku omawiane tu Wydawnictwo ma także specy-
ficzne gatunki literackie, takie jak np. horror (zbiór opowiadań), 
fantastyka (gatunek fantasy czy science fiction). or

Wiek autorów 

Najmłodszym autorem książki w Wydawnictwie św. Macie-
ja Apostoła jest, jak dotąd, Robert B. Olczyk (zam. w Jawornicy 
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k. Lublińca, ur. w 2002 r.), który w wieku zaledwie piętnastu lat 
wydał powieść pt. Zrodzeni w obliczu bólu (Lubliniec 2017). Naj-
starszą autorką indywidualnej książki w tymże Wydawnictwie jest, 
jak dotąd, Krystyna Irena Siemież Hawryłkiewicz (zam. w War-
szawie), która opublikowała zbiór wierszy pt. Pejzaże życiowe 
(Lubliniec 2019). W lublinieckiej oficynie publikują autorzy / au-
torki w wieku od nastolatków do dziewięćdziesięciolatków. W al-
manachu pt. R. I. P. Almanach literacki poświęcony pamięci zmar-
łych (Lubliniec 2015) wydrukował swój wiersz autor w wieku po-
nad dziewięćdziesięciu lat. To nie jest jakiś ewenement, skoro dziś 
ludzie żyją dłużej, niż dawniej. Do matuzalemów polskiej poezji 
można by zaliczyć m.in. Czesława Miłosza (1911-2004) czy Lesz-
ka Elektorowicza (ur. w 1924 r.), którzy już po „dziewięćdziesiąt-
ce” opublikowali swoje najlepsze, najdojrzalsze duchowo, metafi-
zyczne tomy poetyckie.

Wielu było autorów wstępów do „Maciejowych” almanachów 
/ antologii / pokłosi, wśród nich świeccy oraz duchowni, a nawet 
jeden ksiądz biskup, tj. bp Józef Zawitkowski (ur. w 1938 r.). Ten 
ostatni napisał swój wierszowany tekst wprowadzenia do almana-
chu na temat ks. Jana Twardowskiego pt. Żegnamy Jana od Bie-
dronki. Almanach (Czekanów 2007). Jedna z książek Wydawnic-
twa św. Macieja Apostoła została przez Kurię Diecezjalną w Gli-
wicach oficjalnie zatwierdzona w charakterze śpiewnika parafial-
nego. Autorką tegoż śpiewnika jest Barbara Pawlak (ur. w 1938 r.) 
zamieszkała w Myszkowie (zob. Do Ciebie Maryjo ślemy prośby 
swoje, Lubliniec 2015).

Geografia wydawniczo-autorska

Geografia literacka (geografia autorska książek indywidual-
nych) przedstawia się tu także ciekawie. W zdecydowanej więk-
szości w Wydawnictwie św. Macieja Apostoła w latach 2009-2019 
publikowali autorzy / publikowały autorki z Polski. Wspomnia-
na oficyna wydawała także indywidualne tomiki wierszy autorów 
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mieszkających w Niemczech, Hiszpanii oraz USA.
Geografia językowa (ze względu na reprezentowane języki) 

jest tu w zdecydowanej większości „polskocentryczna”. Prawie 
wszystkie książki, jakie wyszły w tej oficynie, wydano wyłącznie 
w języku polskim (2009-2019). Tylko dwie książki w tym okre-
sie ukazały się w podwójnej wersji językowej, tzn. w wersji pol-
sko-angielskiej. Tylko jedna książka natomiast ukazała się w tym-
że domu wydawniczym wyłącznie w obcym języku (po hiszpań-
sku). Wydawnictwo to ma także pewne zasługi dla przyswajania 
czytelnikowi polskiemu literatur obcych, Jedna literacka książka 
autorska napisana w oryginale przez rodowitą Hiszpankę, została 
przetłumaczona na język polski i ukazała się w tejże oficynie wy-
dawniczej po polsku.

Geografia autorska w książkach zbiorowych (almanachach, 
antologiach, pokłosiach). Oczywiście, także i w tej kategorii zde-
cydowaną większość stanowili autorzy / stanowiły autorki z Polski. 
Ponadto, oprócz przedstawicieli / przedstawicielek naszego kraju 
ojczystego, w almanachach, antologiach, pokłosiach konkursów 
uczestniczyli literaci aż z pięciu kontynentów (Afryka, Amery-
ka Północna, Australia z Oceanią, Azja, Europa), tj. osoby z na-
stępujących państw (alfabetycznie rzecz ujmując, w jednym szere-
gu): Australia, Czechy, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, 
Japonia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Republika Południowej 
Afryki (RPA), Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północ-
nej (USA), Szwecja, Wielka Brytania. W sumie, jak dotąd, swo-
je utwory w książkach zbiorowych pod redakcją Edwarda Przebie-
racza w Wydawnictwie św. Macieja Apostoła drukowały osoby aż 
z piętnastu państw spoza Polski, a łącznie z Polską – aż z szes-
nastu krajów świata. Wśród kontynentów zabrakło tylko Amery-
ki Południowej oraz... Antarktydy.

Geografia promocji wydawniczej to osobna kwestia. Wydaw-
nictwo św. Macieja Apostoła organizowało wielokrotnie rozma-
ite promocje ogólnopolskie różnych swoich książek, oczywiście,               
z udziałem współautorów. Jak dotąd, wydawnicze imprezy 
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promocyjne miały miejsce (alfabetycznie rzecz ujmując) m.in.               
w Częstochowie (na Jasnej Górze), Kochanowicach k. Lubliń-
ca i Lublińcu (szeroko rozumiany Górny Śląsk), w Parzynowie k. 
Kobylej Góry (Wielkopolska) oraz w Wadowicach (dwukrotnie), 
Wieprzu i Zakopanem (te trzy ostatnie miejscowości znajdują się, 
oczywiście, w Małopolsce).

Geografia prezentacji wydawniczej to inna sprawa. Niezależ-
nie od promocji, zaistniały także osobne prezentacje Wydawnictwa 
św. Macieja Apostoła w bibliotekach lub ośrodkach kultury w wie-
lu miastach Polski, m.in. w następujących miejscowościach (al-
fabetycznie): Białystok (Podlasie), Kraków (Małopolska), Łódź, 
Myszków (Górny Śląsk), Sochaczew (Mazowsze), Tomaszów Ma-
zowiecki (w Łódzkiem), Warszawa-Białołęka (Mazowsze), Wro-
cław (Dolny Śląsk), Złoty Potok (wieś) k. Częstochowy (na szero-
ko rozumianym Górnym Śląsku), Żarki-Letnisko (wieś) k. Mysz-
kowa (Górny Śląsk). W sumie, zatem, prezentacje wydawnicze 
zaistniały tu aż w 6 (sześciu) województwach. Prezentacje tegoż 
Wydawnictwa miały miejsce nie tylko w bibliotekach czy domach 
kultury, ale także w przedszkolach i szkołach (walor edukacyjny 
wielu książek tej oficyny nie ulega wątpliwości).

Animacja kultury / animacja literatury / animacja społecz-
no-kulturalna

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, poza drukiem książek, 
promocjami i prezentacjami wydawnictw, zajmuje się animacją 
życia kulturalnego (animacją życia literackiego). Oficyna ta może 
pochwalić się w swoim bogatym dorobku również zrealizowanymi 
kilkudziesięcioma cennymi inicjatywami lokalnymi (lub regional-
nymi). M.in. należą do nich: Powiatowe Konkursy Jednego Wier-
sza, Zaduszki Poetyckie, promocje autorskich książek indywidu-
alnych, wspieranie działalności i promowanie twórczości człon-
ków Lublinieckiego Klubu Literackiego „Logos” (promocję te-
goż klubu tu odpowiednio urzeczywistniano w latach 2015-2018). 
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Na uwagę zasługuje także seria wydawnicza „Regionalia Lu-
blinieckie” (w sumie: ukazało się dotąd 21 książek w ramach tej-
że serii druków zwartych). W tejże serii pod numerem jedenastym, 
w związku z uruchomieniem procesu beatyfikacyjnego, opubliko-
wano Dzienniczek duchowy. Recapitulatio diei, autorstwa pocho-
dzącego z Lisowic k. Lublińca męczennika niemieckiego obozu 
koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen – kleryka Alfonsa Mań-
ki (1917-1941). Jak dotąd – wyszły drukiem dwa wydania książ-
ki, wyd. I. – Lubliniec 2017, wyd. II poprawione – Lubliniec 2018. 
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma, zatem, swój skromny 
udział w przygotowaniu ww. materiałów drukowanych, potrzeb-
nych w związku z procesem informacyjnym tegoż kandydata na 
ołtarze, zmarłego w opinii świętości (wymiar społeczny i eduka-
cyjno-religijny książek tejże oficyny, źródłowa edycja i populary-
zacja piśmienniczego dorobku duchowego ważnych osób Kościo-
ła, szczególnie zaś heroicznej cnoty świętości).

Do kategorii animacji życia kulturalnego przynależą niewątpli-
wie organizowane przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła cy-
klicznie, coroczne tzw. Biesiady Literackie. W okresie 2015-2019 
takich „biesiadnych” imprez literackich odbyło się w sumie pięć: 
I – Zakopane 2015, II – Szklarska Poręba 2016, III – Grzybowo                                                                        
k. Kołobrzegu 2017 (w związku z tą imprezą ukazało się książ-
kowe pokłosie indywidualne owej biesiady: Bogumił Wtorkie-
wicz, Pożegnanie lata 2017 na plaży, czyli Literacka „Mewa” 
albo „Wspaniała Biesiada”, że mucha nie siada, Lubliniec 2018), 
IV – Muszyna 2018 (ukazało się książkowe pokłosie indywidu-
alne tejże biesiady: Bogumił Wtorkiewicz, Powitanie lata 2018, 
czyli Latem w Muszynie mucha bzyka w trzcinie, Lubliniec 2019),                                                               
V – Szczawnica 2019 (trzecie pokłosie indywidualne dotyczące 
tejże biesiady ukaże się wiosną 2020 r.).

Poza wymienionymi wyżej, 1) „literackimi biesiadami”, Wy-
dawnictwo św. Macieja Apostoła, w ramach animacji życia lite-
rackiego, organizowało także inne typy imprez kulturalnych, ta-
kie jak: 2) „warsztaty literackie” (Warsztaty Literackie, Jeleśnia 
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2019, pokłosie książkowe w przygotowaniu), 3) „rekolekcje lite-
rackie” dla współpracowników Wydawnictwa (Rychwałd 2019, 
indywidualnym pokłosiem z owych rekolekcji jest książka autor-
ska Andrzeja Wróblewskiego pt. Wiersze rychwałdzkie. Pamiątka 
z rekolekcji w Rychwałdzie w dniach 29 VIII – 1 IX 2019, Lubli-
niec 2019) oraz 4) konkursy literackie, których owocami są tzw. 
pokłosia, czyli książki zbiorowe z wydanymi utworami wielu osób 
uczestniczących w tychże konkursach (poetyckich lub prozator-
skich).

W momencie pisania niniejszego wstępu (jesień 2019 r.) trwa już 
X (dziesiąta) edycja Międzynarodowego Konkursu Jednego Wier-
sza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła (jako pokłosie 
owoc tego konkursu ukaże się drukiem w maju 2020 r.). Należy 
zaznaczyć, że każdorazowo wychodzi (w postaci osobnej książki) 
pokłosie pokonkursowe z tej cyklicznej, corocznej, poetyckiej im-
prezy kulturalno-edukacyjnej, której stałym terminem wiosennej 
publikacji pozostaje niezmiennie od lat kościelne święto (wspo-
mnienie) św. Macieja Apostoła (duchowego patrona Wydawnic-
twa) w obecnym, posoborowym kalendarzu Kościoła Rzymsko-
katolickiego, przypadające zawsze dnia 14 maja. Od wielu lat nie-
odłączną częścią tegoż pokłosia są teksty (mam nadzieję, przydat-
ne dla adeptów pióra) o charakterze dydaktyczno-literackim autor-
stwa niżej podpisanego.

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła organizuje od wielu lat 
także konkursy na prozę literacką dla młodych adeptów pió-
ra. Obecnie (jesień 2019 r.) trwa już VII edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego dla młodzieży na utwór 
prozatorski. Każdorazowo z tegoż literackiego konkursu prozator-
skiego wydawane jest pokłosie pokonkursowe z pracami młodych 
laureatów. Konkurs ten ma na celu szczególną promocję młodych 
talentów w kontekście (religijnych) idei rosyjskiego pisarza, pa-
trona owej imprezy. Te wydarzenia literackie służą poniekąd ce-
lom dydaktyczno-kulturalnym (edukacyjnym: nauczenie się sztu-
ki piśmienniczej ekspresji własnych myśli, sztuki słowa pisanego 
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prozą). To swoista dydaktyka literatury (dydaktyka poezji, dydak-
tyka prozy) chrześcijańskiej.

Brakuje, jak dotąd, tylko dydaktyki teatru (dydaktyki dramatu) 
chrześcijańskiego, ale o tym pomysłowy i twórczy Redaktor za-
pewne kiedyś też pomyśli. Konkurs na tekst sztuki teatralnej (tekst 
spektaklu teatralnego) o charakterze chrześcijańskim, katolickim? 
Konkurs nawet na tzw. małe formy teatralne, małe formy drama-
tyczne (krótkie), takie jak np. monodram dla jednego aktora albo 
dialogi dla dwóch czy dla dwojga aktorów, czemu nie?... A jeśliby 
dało się jeszcze przy tym wystawić owe sztuki na prawdziwej sce-
nie, np. w Lublińcu na jakimś dorocznym, cyklicznym Festiwalu 
Teatrów Katolickich czy tp. i przyznawać ponadto osobną nagro-
dę w danych kategoriach nie tylko za sam tekst sztuki (napisany na 
papierze), ale i osobne nagrody za wykonanie (realizację) spekta-
klu „na deskach scenicznych”? To byłoby coś nowego, pożytecz-
nego w zakresie kultury katolickiej w Polsce. Wystarczy pomy-
śleć, dobrać zespół odpowiednich ludzi, sponsorów. Początek jest 
najtrudniejszy. Lubliniec jako doroczne centrum przeglądowe ma-
łych form teatrów katolickich w Polsce? Czemu nie? A pokłosia te-
atralne ukazywałyby się drukiem. A zapis sztuk scenicznych doda-
wać by można w postaci płytek DVD do tych drukowanych pokło-
si konkursów „teatralnych”. Dramat to także trzeci rodzaj literac-
ki, tak samo ważny, obok liryki oraz epiki.

Literatura to jednak nie wszystko, liczy się także duch, bo to 
wpierw z ducha wynika literatura, a dopiero później, tu już wtór-
nie, z literatury wynikają dalsze konsekwencje duchowe. Z licz-
nych inicjatyw pozaliterackich Wydawnictwa św. Macieja Aposto-
ła wymienić można udział np. współpracowników tejże oficyny 
katolickiej w dziele misyjnym „Adopcja na odległość”. To także 
rodzaj społecznie ważnej animacji religijno-kulturowej.

Komputerowy świat wirtualny w internecie

Edward Przebieracz animuje życie literackie także w postaci 
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wirtualnej, bo prowadzi od wielu lat stronę internetową Wydaw-
nictwa św. Macieja Apostoła pod adresem: http://wydawnictwo-
macieja.blogspot.com/ – a oprócz tejże strony www (portalu, blo-
gu) istnieje także osobna strona wymienionej tu oficyny wydaw-
niczej na tzw. Facebooku pod nazwą własną ww. wydawnictwa. 
Można ją łatwo znaleźć w sieci, wpisując frazę: Wydawnictwo św. 
Macieja Apostoła.

Od dnia 30 września 2019 r. na portalu (blogu) tegoż Wydaw-
nictwa św. Macieja Apostoła zaczęła funkcjonować nowa podstro-
na o nazwie „Zagrożenia duchowe”, na której przedstawiane są 
różne zagrożenia dla duchowości człowieka. W pierwszej kolejno-
ści pojawił się artykuł autorstwa Edwarda Przebieracza już opubli-
kowany 1) pt. Joga, Stopniowo „dochodzić” mają inne, zapowie-
dziane pozycje (elektroniczne wersje już wydrukowanych w for-
mie papierowej artykułów tegoż Autora): 2) Lewiatan, 3) Sekty,                                      
4) New Age, 5) Kryszna, 6) Tatuaż, 7) Horoskopy, potem mają 
zostać tam dodane inne teksty, tj. te czekające obecnie na druk,                                                                                                
w pierwszej kolejności zaś 8) Astrologia. 

Jak zapowiedział Autor, to nie tylko walka z samą magią, ale        
i jest to bój z tymi konkretnymi ww. zagrożeniami dla ludzkiej du-
chowości. Teksty te zasługują na uwagę, bo pisane są przez teolo-
ga katolickiego, który naprawdę zna się głęboko na rzeczy, jako 
profesjonalista w tym zakresie i wie, o czym pisze, a nie tylko 
– pisze, co wie. Internetowa ewangelizacja zakorzeniona w Biblii 
oraz nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego to także specjal-
ność Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, jako rzeczywiście ka-
tolickiej oficyny wydawniczej na polskim rynku (także tym elek-
tronicznym, dostępnym bezpośrednio, czyli on line, a nie tylko na 
tym tradycyjnym – publikacji drukowanych na papierze).

Model redaktora katolickiego / redaktorki katolickiej

„Sercem”, zwornikiem każdego wydawnictwa jest redaktor czy 
redaktorka. Bycie redaktorem katolickim czy redaktorką katolicką 
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zobowiązuje podwójnie. Nie każdy redaktor / redaktorka, który / 
która pracuje w wydawnictwie katolickim jest automatycznie za-
liczany / zaliczana do pocztu katolików / katoliczek. Teoretycznie 
rzecz biorąc, może się zdarzyć tak, że ktoś pracuje w wydawnic-
twie katolickim zawodowo, np. jako profesjonalny grafik (dajmy 
na to – absolwent ASP), a nie jest wyznania katolickiego. Taki mo-
del redakcyjny okazuje się jednak w perspektywie niespójny we-
wnętrznie, bo ktoś taki, jeśli nie utożsamia się np. z chrześcijań-
skim systemem wartości, to wtedy dochodzi (lub może dojść) do 
konfliktu wewnętrznego na tle etycznym czy szerzej – duchowym. 
Taki model pełnienia funkcji redaktora / redaktorki nie można na-
zwać katolickim.

Tu jednak zakładam inną sytuację modelową, przyjmując za 
punkt wyjścia to, że ktoś, kto jest katolikiem (czy katoliczką), jed-
nocześnie pełni funkcję redakcyjną w wydawnictwie katolickim. 
Taki katolicki model redakcyjny okazuje się logicznie spójny, we-
wnętrznie niesprzeczny, można go nazwać „integralnym”. Inte-
gralność wynika ze zintegrowania wewnętrznego systemu aksjo-
logicznego (tzw. chrześcijańskiej hierarchii wartości) z celami ze-
wnętrznymi, jakim ktoś służy, czyli z celami wydawnictwa kato-
lickiego w tym wypadku.

Uwewnętrzniony („zinterioryzowany”) system chrześcijańskich 
wartości redaktora (redaktorki) jest w tego typu modelu spójny           
z chrześcijańskim systemem wartości reprezentowanym przez dane 
wydawnictwo katolickie. W przypadku mikrowydawnictw, kiero-
wanych przez jedną osobę, tak jak to ma miejsce w sytuacji lubli-
nieckiego Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, nie ma wewnętrz-
nego konfliktu pomiędzy katolickością Redaktora a katolickością 
Wydawnictwa, bo tu działa wszak, jako redaktor, tylko jeden czło-
wiek-orkiestra (w dodatku mający świetne, katolickie przygoto-
wanie teologiczne, jako magister teologii). Problem zaczyna się 
tylko tam, gdzie pracuje bardzo wiele osób, w przypadku np. du-
żych, katolickich koncernów medialnych czy koncernów wydaw-
niczych, w sytuacji, gdy o fachowego pracownika trudno, więc 
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zatrudnia się wtedy profesjonalistę niezależnie od jego konfesji 
(wyznania) lub braku wyznania.

Osobiście uważam, że ten katolicki, redakcyjny model zin-
tegrowany sprawdza się pod warunkiem rzeczywistej fachowo-
ści, profesjonalnych umiejętności danego człowieka, który pracu-
je jako redaktor w wydawnictwie katolickim. Samo bycie katoli-
kiem czy katoliczką – nie daje wszak jeszcze umiejętności, trze-
ba umieć tę żmudną, odpowiedzialną pracę redakcyjną rzetelnie 
wykonywać, jak należy, bez zarzutu amatorszczyzny, bez naraża-
nia na szwank dobrego imienia danej katolickiej oficyny wydaw-
niczej. 

A nic tak nie obnaża słabości, jak błędy „przepuszczone” przez 
redaktora do druku. Tu odpowiedzialność okazuje się czasem więk-
sza, jak odpowiedzialność autora za swój tekst. Autor bowiem, 
wydając sam swój tekst, działa tylko na własny rachunek, nato-
miast wydawnictwo (także wydawnictwo katolickie) działa jedno-
cześnie (chcąc, nie chcąc) na powszechną dobrą „famę”, na dobre 
imię, czyli „na dobry rachunek” opinii wszystkich autorów czy au-
torek publikujących w danej oficynie, którzy z danym domem wy-
dawniczym są kojarzeni. Wszyscy autorzy i wszystkie autorki pra-
cują tu na dobrą „markę” danego wydawnictwa, dlatego powinno-
ścią redaktora katolickiego czy redaktorki katolickiej musi być od-
powiedzialność za wysoki poziom tekstu oraz ilustracji wszystkich 
książek. Wydawnictwu św. Macieja Apostoła należy życzyć wielu 
pięknych książek drukowanych bez jakichkolwiek błędów, dzięki 
redakcyjnej czujności i fachowości.

Model poetki katolickiej / model poety katolickiego

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła działa na rzecz literatów / 
literatek, w tym poetów / poetek, wielu różnych osób rozmaitego 
pokroju, poziomu i stylu. Stąd potrzeba kilka słów ogólnych o po-
etach / poetkach w kontekście wydawnictwa.

Poeta katolicki i poetka katolicka – należy rozumieć pod tymi 
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terminami osoby wyznania katolickiego (węziej: rzymskokatolic-
kiego, a przynajmniej osoby ochrzczone w Kościele Rzymskoka-
tolickim), które są – odpowiednio – autorami / autorkami tekstów 
poetyckich (wierszy). Zasadniczo można wyróżnić ogólne dwa 
modele poetów / poetek katolickich. Chodzi o następujące mode-
lowe przypadki: 1) poetycki model religijny („wąski”), skupiony 
tylko i wyłącznie na tworzeniu wąsko rozumianej poezji o tema-
tyce religijnej (chrześcijańskiej), 2) poetycki model uniwersalny 
(„szeroki”), skupiony na rozmaitej tematyce (nie tylko na tej jed-
nej – religijnej), ale nie wprost przepajający swoje teksty (albo po-
szczególne elementy owych tekstów) „duchem” chrześcijańskim, 
„duchem” Ewangelii (szerzej: „duchem” Biblii), szczególnie zaś 
pięknem, dobrem i prawdą katolicyzmu, czyli myślenia i tworze-
nia w świetle nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Każdy z tych dwóch modeli uprawiania misji poety katolickie-
go czy poetki katolickiej (pierwszy model „wąski” oraz drugi mo-
del „szeroki”) ma swoje plusy (zalety) i minusy (wady). Wybór in-
dywidualnej drogi przez każdego z katolickich twórców czy przez 
każdą z twórczyń katolickich – powoduje określone konsekwen-
cje. Jeśli, oczywiście, ta twórczość poetycka jest na odpowiednim, 
czyli wystarczająco dobrym, wysokim poziomie literackim i nie 
stanowi tzw. grafomanii, to dany autor czy autorka może być od-
powiednio klasyfikowana przez krytyków literackich w ramach hi-
storii danej literatury narodowej. 

Nie zawsze u tych „uniwersalnych” poetów krytycy literaccy do-
strzegają ów piękny katolicyzm, bo często ten piękny wymiar „ka-
tolicki” jest jakoś schowany, niezbyt eksponowany, czasem głębo-
ko ukryty, niewyrażalny wprost. Dopiero głębokie, specjalistycz-
ne analizy krytycznoliterackie mogą wydobyć na światło dzien-
ne rzeczywisty, chrześcijański wymiar duchowy i system wartości 
obecny w danej twórczości poetyckiej (szerzej: literackiej). Od-
krycia bywają zaskakujące, bo okazuje się dopiero np. po śmierci, 
z dystansu dziejów, że wielu polskich poetów / wiele polskich po-
etek było katolikami i nasycali oni / nasycały one – nie wprost, za 
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to delikatnie swoje wiersze ewangelicznym duchem chrześcijań-
skim, co na pierwszy rzut oka wcale nie ujawniało się przy pobież-
nej lekturze ich dzieł jeszcze np. za ich życia.

Z drugiej strony jednak, wyrażanie wprost swego katolicyzmu            
i skupianie się wyłącznie na tematyce jawnie religijnej (programo-
wo chrześcijańskiej, wąsko katolickiej) pozwala od razu zakwalifi-
kować danego twórcę czy daną twórczynię jako poetę katolickiego 
czy katolicką poetkę. Etykieta „katolickości” przylega jednak wte-
dy już za życia do kogoś i potem trudno się z niej wyrwać, pokazać 
się literacko od innej strony. Obiektywnie rzecz ujmując, samo na-
zwanie kogoś „poetą katolickim” czy „poetką katolicką” powinno 
być równoznaczne z obdarzeniem tej osoby zasłużonym, najwyż-
szym zaszczytem, wysoką godnością honorową.

Tymczasem w dobie odwracania pojęć i masowej „rewolucji 
kulturowej” ulubionym zabiegiem manipulacyjnym lewicowo-li-
beralnej, ateistycznej, bezbożnej, komunistycznej i postkomuni-
stycznej krytyki literackiej było w XX i XXI wieku specjalne przy-
klejanie negatywnej „łatki” (negatywnego epitetu) „poety katolic-
kiego”, „bogoojczyźnianego”, który łączył się u tych lewaków z sy-
nonimem „grafomana”. Tę, często przecież fałszywą, słowną zbit-
kę negatywną „katolik-grafoman” udało im się, poprzez nieustan-
ne powtarzanie kłamstwa przez kilkadziesiąt lat propagandy me-
dialnej państwowego bezbożnictwa, w sytuacji całkowicie sztucz-
nie stworzonej lewackiej przewagi w mass mediach w Polsce, pro-
pagandowo „wbić”, „wdrukować” do głowy wielu ludziom w ra-
mach tzw. opinii społecznej. Wskutek tej propagandowej manipu-
lacji medialnej wytworzyło się fałszywe wrażenie istnienia „getta 
katolickiego” w literaturze, czyli czegoś jakoby gorszego, niż ate-
istyczna, bezbożnicza, „postępowa”, „topowa”, „oświecona”, czę-
sto moralnie zdeprawowana, licha literatura.

Trzeba uważać, aby się nie dać wpędzić w tę ślepą uliczkę „ka-
tolika-grafomana” i swoim słabym pisarstwem, czynionym w imię 
zbożnych celów, nie potwierdzać tej negatywnej hipotezy. Po co 
się „podkładać” ateistyczno-lewackiej krytyce? Dobrego słowa od 
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niej nie można się spodziewać nigdy. W najlepszym razie można 
liczyć wszak tylko na ignorujące, całkowite przemilczenie z tam-
tej strony.

Biada jednak takiemu twórcy albo takiej twórczyni, która to 
osoba, formalnie rzecz ujmując, pisze bardzo słabe teksty, ale uwa-
ża, że są warte pokazania światu, a to z tej tylko racji, że wyraża-
ją „słuszne” treści, tzn. nauczanie Kościoła czy „słuszne” tematy 
„katolickie”. Taki autor czy taka autorka powinny wpierw nauczyć 
się porządnie pisać po polsku, przejść porządną szkołę pisania lite-
ratury, wyrobić w sobie rzetelny warsztat pisarski, podnieść swoje 
formalne umiejętności literackie na odpowiednio wysoki poziom, 
a dopiero potem publikować swoje książki pod szyldem „katolic-
kim”. Każdy poeta katolicki czy każda poetka katolicka powinien 
/ powinna być odpowiedzialnym / odpowiedzialną za wszystko, co 
pisze, za treść i za jakość tego swojego pisarstwa.

Można powiedzieć metaforycznie, że chcąc krążyć na wysokiej 
„orbicie” literackiej w kulturze chrześcijańskiej, trzeba mieć na 
to odpowiedni zapas energii, zdolności, umiejętności i mocy we-
wnętrznej oraz pracy duchowej, aby nie spaść i nie spalić się do-
szczętnie w atmosferze, jak meteoryt.

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła daje szansę poetom i po-
etkom na doskonalenie swoich umiejętności pisarskich m.in. po-
przez tzw. „warsztaty literackie”.

Model czytelniczki katolickiej / czytelnika katolickiego

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła nie zaistniałoby, gdyby 
nie Czytelnicy i Czytelniczki. Książki nie czytane przez nikogo są 
wszak w kulturze zupełnie zbędne. Po to się wydaje drukiem ja-
kieś książki, aby do kogoś innego (do odbiorcy literatury) trafiły 
i aby je ktoś inny przeczytał, wszak taki jest cel istnienia wydaw-
nictw w ogóle. Na tym polega obieg literatury: od nadawcy-autora 
/ nadawczyni-autorki do odbiorcy literackiego / odbiorczyni lite-
rackiej, czyli do konkretnego czytelnika / konkretnej czytelniczki.
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Model czytelniczy, ten dotyczący czytania książek katolickich 
można zawrzeć w odpowiedzi na pytania, o to, kto, dlaczego i po 
co czyta książki katolickie? W zależności od udzielonych odpo-
wiedzi, da się określić pewne typy czytelnictwa katolickiego. Czy-
telnictwo dotyczy czytania książek przez określone kręgi osób                   
o różnych upodobaniach i motywach sięgania po teksty. Czytelnic-
two stanowi proces społeczny, związany z zaspokajaniem rozma-
itych potrzeb ludzi, a to dzięki przyswajaniu tekstowego (utrwalo-
nego w formie pisemnej) dorobku rozumu (wiedzy, myśli), uczuć 
(emocji) czy woli (pragnień) ludzkich. Czytanie należy do zjawisk 
społecznych (wspólnotowych), ponieważ zachodzi tu proces ko-
munikacji między przynajmniej dwoma osobami: nadawcą (auto-
rem tekstu) a odbiorcą (czytelnikiem tekstu). Dzięki technice (wy-
dawniczej) i wysokim nakładom ilość odbiorców (czytelników) 
jednego tekstu może być, oczywiście, bardzo zwielokrotniona, na-
wet do liczby wielu milionów – w formie papierowej (książki dru-
kowane tradycyjnie), fonicznej (audiobooki, czyli książki do słu-
chania) lub elektronicznej (książki do wyświetlania na ekranie tyl-
ko w formie wirtualnej tzw. e-booki).

Kultura czytelnicza (w tym również katolicka kultura czytelni-
cza) dotyczy związków między książką i jej odbiorcą, u którego 
ważne są jego wewnętrzne uwarunkowania, takie jak umiejętno-
ści czytania (ze zrozumieniem) i nabyte doświadczenia z lektur 
poprzednich, czyli tzw. „oczytanie” lub „kultura czytania”. Każ-
dy czytelnik lub każda czytelniczka przejawia swoje określone za-
interesowania, nawyki, dyspozycje, motywacje, przeświadczenia, 
opinie, światopoglądy, sprawności, umiejętności, sposoby zacho-
wań oraz wiedzę, które to elementy w sumie, dopiero razem wzię-
te, umożliwiają najkorzystniejsze obcowanie ze słowem drukowa-
nym (przekazem piśmienniczym) przez konkretną osobę.

W kulturze czytania istotne okazują się m.in. 1) systema-
tyczność kontaktu z książką, 2) odpowiedniość doboru książki,                        
3) sprawność czytania, 4) wykorzystanie wiedzy nabytej z książ-
ki, 5) gromadzenie własnego księgozbioru (tj. indywidualnego, 
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prywatnego zbioru książek w swoim własnym domu w różnej po-
staci: druków, audiobooków, e-booków). Aby (dorosły) człowiek 
(także – katolik) stał się czytelnikiem, w dzieciństwie musi wpierw 
otrzymać wychowanie czytelnicze w rodzinie i wykształcenie       
w ojczystym języku w szkole. To bardzo ważne, aby każdy czło-
wiek (na tyle sprawny umysłowo, że nie stanowi to dlań problemu) 
wpierw umiał czytać i nabył zamiłowanie do książek, zanim roz-
winie się głębiej duchowo, co oczywiste.

Czytelnicy (czytelniczki) różnią się między sobą pod wzglę-
dem wielu czynników: narodowości (kultury narodowej), języka 
(ojczystego), religii (wyznania), płci, wieku, wykształcenia, wy-
uczonego i wykonywanego zawodu, otoczenia społecznego (śro-
dowiska rodzinnego, grupy wspólnotowej), formy spędzania wol-
nego czasu (hobby) itd. Kompetencje czytelnicze, czyli tzw. umie-
jętności lekturowe, okazują się tu ważne dla indywidualnego roz-
woju każdego człowieka w rozmaitych kierunkach, w tym rów-
nież w stronę pogłębienia znajomości literatury pięknej i religii, 
np. chrześcijańskiej.

Od wąsko rozumianej kultury literackiej (tej zogniskowanej 
tylko na literaturze pięknej) szeroko rozumiana kultura czytelni-
cza różni się większym zakresem czytanego piśmiennictwa (lite-
ratury dla dzieci, literatury popularnonaukowej, literatury pięknej, 
publicystyki, literatury fachowej itd.). Biegłe opanowanie sztuki 
czytania prowadzi do odczuwania rzeczywistej wartości lektury        
i pogłębia duchowy kontakt z książką, także tą katolicką.

Jacy są czytelnicy i jakie są czytelniczki książek publikowanych 
przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła? Jak dotąd, badań w 
tym zakresie nie prowadzono. Ogólnie rzecz biorąc, można przy-
puszczać, że są to zróżnicowane kręgi czytelnicze pod każdym 
względem, ale łączy ich zapewne głównie 1) polskość, bo książ-
ki „Maciejowe” są wydawane w zasadzie wyłącznie w języku pol-
skim, 2) chrześcijańskość / katolicyzm, bo książki „Maciejowe” 
są wydawane w zasadzie wyłącznie z myślą o chrześcijańskich / 
katolickich kręgach czytelniczych. Oczywiście, zdarzają się także 
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wyjątki od tej reguły, ale generalnie taki jest zapewne profil czy-
telniczy tej oficyny wydawniczej (dla Polaków-katolików, dla Po-
lek-katoliczek).

Ile jest czytelników / czytelniczek książek Wydawnictwa św. 
Macieja Apostoła? Można to tylko w bardzo dużym przybliżeniu 
oszacować, ze sporym ryzykiem pewnego błędu. Jeśli w okresie 
2009-2019 to wydawnictwo wydało, jak dotąd już ponad 250 ksią-
żek, a średnio każda książka miała nakład przeciętnie około 200 
egzemplarzy, choć bywały i nakłady dużo większe, to szacunek 
łącznego nakładu tejże oficyny wynosi około tegoż wyniku (ilo-
czynu): 200 egz. x 250 książek = 50 tysięcy książek. Można przy-
jąć w bardzo zaokrąglonym szacunku, że książki Wydawnictwa 
św. Macieja Apostoła trafiły do maksymalnie kilkudziesięciu (oko-
ło pięćdziesięciu) tysięcy indywidualnych czytelników / czytelni-
czek (nie licząc bibliotek publicznych).

Zważywszy na fakt, że autorzy / autorki zwykle rozprowadza-
li / rozprowadzały swoje książki w tych samych, swoich kręgach 
wśród tych samych znajomych czy do tych samych członków / 
członkiń swoich rodzin, to ilość czytelników / czytelniczek niepo-
wtarzalnych można tu szacować na minimum około kilka tysięcy 
lub kilkanaście tysięcy osób. Zaiste, są to kręgi niszowe, elitarne, 
hermetyczne, niewielkie, w porównaniu z wielomilionowymi krę-
gami czytelniczymi wielkich, globalnych koncernów medialnych.

Jednak dobrze, że w ogóle są ci Czytelnicy czytający / te Czy-
telniczki czytające książki Wydawnictwa św. Macieja Apostoła,        
w obliczu wieloletniej tendencji gwałtownego spadku czytelnic-
twa w ostatnich dziesiątkach lat w Polsce, gdy ponad połowa (po-
nad 60%!) Polaków/Polek nie przeczytało w ciągu jednego roku 
ani jednej książki. Bibliometryczne badania powtarzalne, prowa-
dzone np. rok w rok w XXI wieku przez Bibliotekę Narodową                                                                                                               
z Warszawy potwierdzają tę niekorzystną sytuację czytelniczą                  
w naszej Ojczyźnie. Wyniki pokazują, że jedną książkę w cią-
gu 2018 roku przeczytało w Polsce tylko 37 procent badanych                                                                                         
(w 2004 r. wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 58% i odtąd miał 
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stałą tendencję zniżkową). 
Warto zaznaczyć, że za umowną jedną „książkę” przyjmuje 

się w tychże badaniach także nawet minimalny tekst w internecie                                                                                                                     
(e-book), który przekracza objętość 3 (dosłownie: trzech) stron 
„znormalizowanych”, czyli 1800 znaków, co należy pomnożyć 
przez trzy strony, w efekcie daje to wynik 5400 znaków, jak na 
książkę to w zasadzie prawie nic. To dość smutny obraz upadku 
kultury czytania w naszej Ojczyźnie (bardzo prawdopodobne, że 
większość naszych rodaków / rodaczek nie czyta nic, albo mniej 
prawdopodobne – badacze czytelnictwa w Polsce się mylą).

Na tym smutnym tle informacje dotyczące Wydawnictwa św. 
Macieja Apostoła pokrzepiają na duchu, wzmacniają, pozwala-
ją cieszyć się, że przynajmniej w tych sferach czytelniczych coś 
się pozytywnego dzieje, ma miejsce jakaś lektura choćby książek 
otrzymywanych (rozdawanych przez poszczególnych Autorów / 
poszczególne Autorki) w swoich kręgach rodzinnych czy przyja-
cielskich. Zakładam tu, że ktoś bliski (np. mąż / żona, ojciec / mat-
ka, syn / córka, brat / siostra, kuzyn / kuzynka, wujek / wujenka, 
stryjek / stryjenka, teść / teściowa, świekr / świekra, zięć / synowa, 
przyjaciel / przyjaciółka), kto otrzymał od danego Autora / danej 
Autorki jakąś książkę, tę opublikowaną w Wydawnictwie św. Ma-
cieja Apostoła, przeczytał przynajmniej teksty napisane przez tę 
Osobę (w przypadku almanachów, antologii) lub jakieś fragmen-
ty książek autorskich, o ile nie całość, choćby przez czystą cieka-
wość tego, co też tam nowego napisał / napisała ta bliska Osoba 
(Autor / Autorka).

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma swoje niedocenione za-
sługi także pośrednio na polu krzewienia czytelnictwa w Polsce, 
szczególnie czytelnictwa „książki katolickiej”. To okazuje się rów-
nież istotne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, które często 
odchodzą od lektury tradycyjnej książki na rzecz ekranu (tabletu, 
smartfona, laptopa, komputera etc.).
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Typy książek literackich

Oto typy książek wydawanych przez Wydawnictwo św. Macieja 
Apostoła: a) pokłosia konkursów literackich; b) almanachy literac-
kie (modele tworzenia almanachów literackich – to osobna kwe-
stia, tu pominięta); c) antologie literackie (modele tworzenia anto-
logii katolickich – to inna sprawa, tu nie poruszona); d) literackie 
książki autorskie (modele literackich książek autorskich to rzecz 
na całkiem osobne studium); e) inne książki literackie (np. porad-
niki). Wymieniam je tylko w skrócie, z braku miejsca, zaledwie sy-
gnalizując bardzo bogaty dorobek wydawniczy (różne typy ksią-
żek) tejże lublinieckiej oficyny katolickiej.

Następujące tematy, jakie chciałem w kontekście omawianej tu 
działalności wydawniczej lublinieckiej, katolickiej oficyny literac-
kiej poruszyć, daleko wykraczają poza przyznany mi limit stron 
(który i tak wielokrotnie przekroczyłem), więc tylko je wymienię, 
punktując je i obiecując przy tym, że do nich wrócę, przy najbliż-
szej okazji, jeśli Redaktor na to mi pozwoli. Sygnalizuję owe waż-
ne tematy warte uwagi: 1) model książki katolickiej, 2) model li-
teratury katolickiej, 3) model poezji katolickiej, 4) model krytyka 
katolickiego / krytyczki katolickiej, 5) model katolickiego życia li-
terackiego, 6) model animacji kultury katolickiej, 7) model pra-
cy wewnętrznej nad rozwojem kultury katolickiej, 8) cele kultu-
ry katolickiej. Wszystkie te kwestie występują, oczywiście, także                          
w związku z Wydawnictwem św. Macieja Apostoła, które samo w so-
bie stanowi zjawisko wielowymiarowe, wieloaspektowy fenomen 
kulturowy wart odnotowania, precyzyjnego opisu i głębszej anali-
zy wraz z rozumiejącym wyjaśnieniem przyczynowo-skutkowym.

Podsumowanie

Redaktor Edward Przebieracz, a przynajmniej można żywić taką 
nadzieję, zapewne będzie jeszcze przez długie lata prowadził nie-
strudzenie Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z pożytkiem dla 
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bardzo wielu różnych ludzi. Trzeba życzyć Redaktorowi i całemu 
Wydawnictwu wszelkiego dobra, dalszych sukcesów „na miarę”, 
na niwie literackiej i publikacyjnej. 

Wszystkim zaś Osobom: Autorom i Autorkom, Krytykom i Kry-
tyczkom, Jurorom i Jurorkom konkursów literackich, Artystom 
Plastykom / Grafikom i Artystkom Plastyczkom / Graficzkom, Ko-
rektorom i Korektorkom, Tłumaczom i Tłumaczkom, Redaktorom 
i Redaktorkom Technicznym, a także wszelkim Naukowcom – Ba-
daczom i Badaczkom, jak również wszystkim innym Duchownym 
i Świeckim, których tu nie wymieniłem – związanym z owym lu-
blinieckim literackim wydawnictwem katolickim należy pogratu-
lować, podziękować za dotychczasową, bardzo owocną współpra-
cę i życzyć dalszych lat pełnych pomysłów, inwencji, inspiracji, 
natchnień, wytrwałości oraz niestrudzonej pracy nad kolejnymi, 
pięknymi książkami.

Jeśli Bóg pozwoli, to Wydawnictwo św. Macieja będzie ob-
chodzić kolejne, „okrągłe” jubileusze następnych dekad istnienia.            
I tego sobie wszyscy życzmy. A dorobek wydawniczy niechaj po-
mnaża się i rośnie, nie tylko w liczbach setek (czy może nawet ty-
siąca?) nowych książek, ale także pod względem znacznie lepszej 
jakości literackiej tekstów, piękniejszej edycji grafik czy fotografii, 
wykorzystania nowych technik i form publikacyjnych (jak e-booki 
czy audiobooki itd.).

Tak, czy inaczej, niezależnie od tego, co chcielibyśmy o so-
bie pomyśleć, jako twórcy (i twórczynie), w rzeczywistości to nie 
ilość, ale jakość dzieł się liczy w perspektywie historii literatury, 
bo większość produkcji wydawniczej znika w mroku dziejów, jako 
drugorzędna „makulatura”, swoiste podglebie literackie, rzeczy 
wtórne, epigońskie. Trzeba zadbać o wybitną jakość, niepowta-
rzalność, oryginalność swoich dzieł, które sprawią, że ich twór-
cy katoliccy czy twórczynie katolickie przejdą do historii kultu-
ry jako jednostki znaczące, a przynajmniej odnotowane w poważ-
nych podręcznikach literatury czy encyklopediach.

Od nieustannej pracy nad formą i treścią własnych, coraz to 
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nowszych i lepszych dzieł literackich nie zwalnia nikogo ani bycie 
katoliczką czy katolikiem, ani nic innego. Nie ma taryfy ulgowej 
dla bardzo słabej produkcji literackiej. Bycie człowiekiem wie-
rzącym (osobą wierzącą) zobowiązuje podwójnie każdego pisarza       
i każdą pisarkę. Za wszystkie nasze słowa wypowiedziane, np.                                                                                                                   
w poezji (ich treść i formę) zostaniemy rozliczeni, czy wystarcza-
jąco byliśmy dobrzy? Czy owoce naszej twórczości były dobre?

W literaturze pięknej także działa ta uniwersalna zasada biblij-
na: „Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7,16). Niechaj każdy twór-
ca i każda twórczyni odpowie sobie w duchu na to pytanie, tzn.          
o jakość własnych, literackich owoców tekstowych – fundamen-
talne kryterium prawdy, dobra i piękna. Co należy w tych tekstach 
poprawić? Co ulepszyć? Czego unikać na przyszłość?

Czynić dobro można także poprzez literaturę piękną i przez 
prawdę wyrażoną w książkach. Chrześcijanin / chrześcijanka bę-
dzie rozliczony / rozliczona z czynienia dobra pod różnymi posta-
ciami oraz z zaniedbania czynienia dobra, tj. z tego, co mógł / mo-
gła dobrego napisać, a nie napisał / nie napisała, bo mu / jej się 
np. zwyczajnie nie chciało. Lublinieckie Wydawnictwo św. Macie-
ja Apostoła daje każdemu człowiekowi, każdej osobie możliwość 
publikacji książek chrześcijańskich, możliwość czynienia dobra. 
Wydawnictwo to jest egalitarne a nie elitarne pod tym względem, 
bo każdemu i każdej daje równą szansę zaistnienia w obiegu lite-
rackim, w owej „orbicie” wydawniczej. I to trzeba docenić.

Redaktor Edward Przebieracz napisał mi w liście, od niechcenia 
rymując: „Tak, niech już jubileusz leci / niech gwiazda pomyślno-
ści świeci” (7.10.2019). I tej „gwiazdy pomyślności” należy ży-
czyć katolickiemu Wydawnictwu literackiemu z Lublińca i jego 
niezmiernie dzielnemu, pracowitemu, zacnemu Redaktorowi, za-
równo na ten obecny, okrągły jubileusz 10-lecia istnienia owej lu-
blinieckiej oficyny (2009-2019), jak i na przyszłe, dalsze dekady 
twórczej działalności publikacyjnej pro publico bono et ad maio-
rem Dei Gloriam. Jeśli dożyję, a zostanę o to przez Redaktora po-
proszony, to z przyjemnością napiszę kolejne, zaktualizowane nie 
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tylko bibliometrycznie podsumowania aktywności wydawniczej            
z okazji następnych, „okrągłych” rocznic Wydawnictwa św. Ma-
cieja Apostoła. Oby tych okrągłych rocznic Wydawnictwa św. Ma-
cieja Apostoła było jak najwięcej!

Okrągłe rocznice, równe jubileusze... Świętujmy, póki możemy 
świętować, póki żyjemy, piszemy i wydajemy nasze teksty oraz 
póki nas czytają.... Świętowanie, tak samo jak praca, wzmacnia 
wspólnoty ludzkie, jednoczy wokół jakichś wydarzeń. Świętowa-
nie pojawia się tylko raz na jakiś czas, a na co dzień pozostaje nam 
wszystkim ciężka praca, także codzienna, wytrwała praca ducho-
wa nad sobą, jak i nad własnymi tekstami literackimi.

dr n. hum. Marek Mariusz Tytko
(Uniwersytet Jagielloński)

Kraków, 7 października 2019 r.
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