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Recenzje
Krzysztof KoŸbia³

Starostwo Zatorskie, Kraków 2000.
 Na rynku wydawniczym ukaza³a siê opracowana w krakowskim Wydawnictwie 
Promocji Powiatu, Miasta i Gminy- „PROMO” ksi¹¿ka Krzysztofa KoŸbia³a o starostwie 
zatorskim. To niewielkie, licz¹ce kilkadziesi¹t stron wydawnictwo daje czytelnikowi usyste-
matyzowany i skompletowany materia³ wraz z odpowiedzi¹ na pytanie, czym by³o niegdyœ 
ksiêstwo i starostwo zatorskie. Mimo i¿ ju¿ w dziewiêtnastym wieku ukazywa³y siê artyku³y 
i wiêksze publikacje o ksiêstwie zatorskim, jak dot¹d nikomu nie uda³o siê opracowaæ 
pe³nej monografii tej ziemi. Krzysztof KoŸbia³ wykorzystuj¹c swoje wczeœniejsze badania 
przygotowa³ dla czytelnika równie¿ zarys dziejów ksiêstwa, zastrzegaj¹c siê przy tym, 
¿e wiele jeszcze spraw i problemów pozosta³o do opisania. Ksi¹¿ka ma charakter pracy 
naukowej z wykorzystaniem pe³nej dokumentacji dotycz¹cej problemu dostêpnej w pol-
skich archiwach i bibliografii. Tekst przygotowano z przypisami i odsy³aczami Ÿród³owy-
mi. W krótkich rozdzia³ach czytelnik znajdzie odpowiedŸ na pytania, jakie by³y granice 
ksiêstwa, jego ustrój i gospodarka. Przy czym trzeba podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka Krzysztofa 
KoŸbia³a nie jest kolejn¹ kompilacj¹ kilku innych prac. Autor w swoich badaniach wyko-
rzysta³ archiwalia z Tek Antoniego Schneidra, dokumenty z Kodeksu Dyplomatycznego 
Ma³opolski i Zbioru Dokumentów Ma³opolskich. Z bibliografii i przypisów wynika, ¿e autor 
nie mia³ dostêpu do archiwaliów wiedeñskich. Szkoda, bo taka kwerenda przez polskich 
historyków wci¹¿ jest pomijana i opieraj¹ siê oni na tym, co w dziewiêtnastym wieku 
uda³o siê zebraæ i wydaæ pruskim historykom.
 Z pracy KoŸbia³a jasno wynika, ¿e maleñkie ksiêstwo zatorskie - to twór bardziej 
gospodarczy ni¿ polityczny. Le¿¹c na styku Œl¹ska i Ma³opolski by³o ksiêstwo zatorskie 
pomostem pomiêdzy Zachodem, a Krakowem, w którym do koñca szesnastego wieku 
rezydowa³ król. Mimo to ksiêstwo zatorskie nigdy nie odgrywa³o roli per³y w koronie. 

Maleñkie, s³abe gospodarczo i rozbite politycznie oraz 
religijnie stanowi³o jedynie hipotekê dla poszczególnych 
w³adców, którzy zad³u¿ali siê pod jego zastaw. Nieco 
archaiczna nazwa ksiêstwa u¿ywana by³a ju¿ w czasach 
Rzeczypospolitej zamiennie z tak zwanym - powiatem 
œl¹skim lub starostwem, jeœli mówi³o siê jeszcze na dodatek 
o bliŸniaczym ksiêstwie oœwiêcimskim. Nazwa ta jednak 
jest równie myl¹ca, co poprzednia, bo chocia¿ ksiêstwo na-
le¿a³o niegdyœ do Piastów œl¹skich, to wiêcej gospodarczo 
i ustrojowo mia³o wspólnego z Ma³opolsk¹. Samo ksiêstwo 
jako starostwo by³o elementem gospodarczym królewskich 
dóbr. A jego produktem eksportowym na królewskie sto³y 
by³a królewska ryba - karp. Do dziœ krajobraz od Zatora do 
Wadowic zdobi¹ dobrze utrzymane stawy. Sk¹d wziê³a siê 
kultura i tradycja hodowli karpia- tego te¿ mo¿na dowiedzieæ 
siê z pracy naukowej Krzysztofa KoŸbia³a.

WRA¯ENIA I RECENZJE



127WRA¯ENIA I RECENZJE

Micha³ Siwiec- Cielebon 
Banasiowie z Radoczy. 

Strzêpy epopei, Wadowice- Radocza 2000.
 Nie jest prosto pisaæ o losach rodzin tym bardziej, ¿e w zakamarkach familijnych szaf 
i lamusów materialne œwiadectwa dziejów z czasami znikaj¹ bezpowrotnie. Jeszcze gorzej 
jest z ludzk¹ pamiêci¹, która nie tylko jest wybiórcza, ale odchodzi z tymi, którzy za ni¹ 
czuj¹ siê odpowiedzialni. W ka¿dej rodzinie jest ktoœ, kto pamiêta losy poszczególnych jej 
cz³onków. Zna koligacje, kto z kim i na jakich zasadach. Losy kilku, kilkunastu rodzin to 
ju¿ historia lokalnych spo³ecznoœci. Losy dziesi¹tków tysiêcy rodzin to dzieje ju¿ narodu.
 Tym wiêksza jest wiêc radoœæ, jeœli id¹c œladami historii lokalnej ktoœ pokusi siê                          
i napisze ksi¹¿kê o dziejach jednej z rodzin, które kiedyœ zamieszkiwa³y podwado-
wick¹  wioskê - a chodzi rzecz jasna o rodzinê Banasiów. Micha³ Siwiec - Cielebon, 
dziennikarz Gazety Krakowskiej, w³aœciciel wadowickiego muzeum poœwiêconego 
12 pu³kowi piechoty Ziemi Wadowickiej i gor¹cy filomata dziejów lokalnych siêgn¹³ 
do gatunku, który w Polsce jest jeszcze ma³o znany. Wykorzystuj¹c zebrane przez 
siebie materia³y, pami¹tki, a tak¿e dziêki pomocy spadkobierców rodzinnej tradycji 
opisa³ fragment z dziejów rodziny Banasiów - w³aœcicieli przedwojennego maj¹tku 
w Radoczy. Autor ju¿ w tytule sugeruje, ¿e dzieje, którymi siê zamierza zaj¹æ to tylko 
strzêpy epopei. Pró¿no by³oby szukaæ w ksi¹¿ce legend rodzinnych sprzed wieków. 
Historia Banasiów zaczyna siê z chwil¹, gdy rodzi siê w 1873 roku Antoni Banaœ, 
syn Wojciecha. Ten sam, który kilkadziesi¹t lat póŸniej kupuje maj¹tek w Radoczy 
i przeprowadza siê z rodzin¹ z Kalwarii Zebrzydowskiej. Losy doktora Banasia, jego 
¿ony Zofii i szeœciorga dzieci stanowi¹ kanwê opowieœci o rodzinie. 
 Antoni Banaœ, jeden z dzia³aczy ruchu ludowego w miêdzywojennej Polsce, 
adwersarz Wincentego Witosa i Józefa Putka, to postaæ niezwykle barwna, st¹d nie 
dziwi, ¿e autor poœwiêca mu jedn¹ trzeci¹ swojej ksi¹¿ki. Z dzia³alnoœci politycznej 
doktora Banasia zachowa³o siê wiele œwiadectw prasowych, dokumentów i listów, 
które same w sobie stanowi¹ ciekawy materia³ obyczajowy i historyczny. Dlatego na 

³amach ksi¹¿ki czytelnik znajdzie kilka czytelnych 
przedruków dokumentów. Ksi¹¿ka Siwca - Ciele-
bona nie ma charakteru naukowego wyk³adu, autor 
stawia na jêzyk i styl opowieœci, stara siê jednak 
nie pomijaæ wa¿nych faktów z ¿ycia rodziny. To 
opowieœæ o ludzkich losach odarta z niepotrzebnej 
hagiografii.
Ksi¹¿ka pomyœlana jako pami¹tka zjazdu rodzin-
nego nie odpowiada jednak na wszystkie pyta-
nia. O losach szeœciorga dzieci Antoniego i Zofii 
Banasiów dowiedzieæ mo¿na siê tylko z krótkich 
lakonicznych fragmentów. Jest wiêc miejsce, by 
epopeja trwa³a nadal.
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