
Historia Będkowic. 
 

Przy opracowywaniu artykuł wykorzystano informacje z następujących publikacji: 

- http://bip.malopolska.pl/gwielkawies/Article/get/id,465098.html 

- Załącznik do Uchwały Nr XXXI/225/2009 Rady Gminy Wielka Wieś – 30.03.2009 

Plan Odnowy Miejscowości Będkowice 

- http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/nasze_spotkania/przodkowie_bzowski.pdf 

Inne źródła podano w dolnych przypisach. 

Gmina Wielka Wieś to obszar zasiedlony od najdawniejszych czasów. Odnotowano tu liczne 
ślady osadnictwa wielokulturowego już od epoki paleolitu. Wykopaliska dokonane w Jaskini 
Mamutowej w Dolinie Kluczwody oraz w Jaskini Nietoperzowej w Dolinie Będkowskiej 
udowodniły, iż na tych terenach żyli ludzie u schyłku epoki lodowej. Na terenie 
poszczególnych wsi gminy odnaleziono głównie obozowiska jaskiniowe, związane z kulturą 
pucharów lejkowatych, neolityczne kopalnie krzemienia, ślady ciągłego osadnictwa 
wielokulturowego, a także pozostałości wpływów rzymskich. 

Nad Skałami Dębnik znajdowało się grodzisko z okresu VIII – IX wieku1. Natomiast 
pozostałością osadnictwa późnośredniowiecznego są ślady grodziska wzniesionego tu 
między XII a XIV wiekiem. Nie wiemy kto i w jakim celu je zbudował ani kiedy go opuszczono. 
Na podstawie historii Polski możemy jednak przypuszczać, że grodzisko wchodziło w skład 
systemu obronnego Krakowa przed wrogimi wypadami książąt śląskich. Może o tym 
świadczyć nieodległe sąsiedztwo grodziska w Dolinie Kluczwody, które zbudowano tu na 
początku wieku XIV i dosyć szybko opuszczonego, bowiem w połowie XIV wieku szlak 
handlowy z Krakowa przez Olkusz na Śląsk przeniesiono na trakt prowadzący Doliną 
Prądnika, gdzie podróżnych osłaniały zamki w Korzkwi, Ojcowie, Sułoszowej, w Rabsztynie i 
w Olkuszu. 

Grodzisko będkowickie było położone na szczycie Sokolej Góry, na wschodnich stokach 
Doliny Będkowskiej. Od strony doliny skały wzniesienia zamkowego opadają pionowo 
kilkadziesiąt metrów w dół. Do grodu można się było dostać jedynie od strony wschodniej. 
Do dziś doskonale zachowały się linie wałów osłaniających cypel skały, gdzie znajdowały się 
zabudowania prawdopodobnie drewniane . Wał zewnętrzny o podstawie blisko 15 metrów 
stanowił pierwszą linię obrony przed ewentualnymi napastnikami. Sucha fosa (szerokości 
około 10 m) dziś nieco płytsza, była dodatkowym zabezpieczeniem. Druga, wewnętrzna linia 
wałów, o podstawie szerokości 7 metrów, mogła być wzmocniona płotem lub częstokołem. 
Te wały chroniły wnętrze obiektu. 

Ważne znaczenie Będkowic dla obrony zachodniej granicy Małopolski podkreśla drugie 
jeszcze grodzisko Dębnik. Zajmuje ono południowy cypel Wysokiej Skały2. Założenie w 

                                                           
1 Robert Sypek: ZAMKI i budowle obronne Jury Krakowsko Częstochowskiej Wyd. : almapres  
2 Julian Zinkow: Wokół Czernichowa, Liszek, Zabierzowa i Wielkiej Wsi. Wyd. ; AVALON 
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kształcie trójkąta opiera się o ciąg Gołębich Skał . Archeolodzy datują początki tych grodzisk 
na wiek IX do X i wiążą je z Państwem Wiślan. 

Znalezione tam narzędzia krzemienne świadczą o tym, że wcześniej mogły tam być osady 
neolityczne. Znaleziono także ślady kultury łużyckiej z przełomu pierwszego i drugiego 
tysiąclecia przed naszą erą. Są to przedmioty metalowe i ceramiczne. Użytkowanie tych 
grodzisk trwało do czasów Władysława Łokietka. Imponująca ciągłość osadnicza świadczy o 
wyjątkowych walorach tego miejsca  

Najstarszy zachowany dokument wymieniający nazwę wsi Będkowice pochodzi z roku 1329. 
W tym dokumencie Władysław Łokietek nadaje hutnikowi Hermanowi las, celem lokowania 
tam sąsiedniej wsi Szklary. Dokument wymienia wieś o nazwie Bantkowicz.  

Wymienia się także Łazy, które były przysiółkiem Będkowic. W roku 1463 na mocy wyroku 
Trybunału w Lublinie wytyczono granice między Łazami a Będkowicami, która miała 
przebiegać wzdłuż potoku Będkówka. Administracyjną samodzielność Łazy i Kawiory 
uzyskały dopiero w roku 1599. 

Właścicielem jednego z majątków we wsi , z roku 1381 był niejaki Mikołaj Baraniec z 
Będkowic. Określenie „właściciel jednego z majątków” jest uzasadnione, bowiem Będkowice 
były zasiedlone przez szlachtę zagrodową. Tych „gospodarzy” nazywano także szlachtą 
zagonową, szaraczkową, zaściankową lub chodaczkową. W wielu dokumentach określano ich 
jako „nobiles” to znaczy szlachetny lub szlachetnie urodzony, ale poziom ich życia i wygląd 
domów na ogół nie różnił się od zwykłych zagród chłopskich. Gospodarstwa tych 
„dziedziców” obejmowały 2 do 3 hektarów ziemi uprawnej. 

W dokumentach znajdujemy następujące herby będkowskich dziedziców: Przeginia, Baranie 
Rogi i Rak. 

W latach 1397 do 1420 w Będkowicach było aż 30 dziedziców z rodzin szlacheckich. 

W roku 1498 król Jan Olbracht skonfiskował 11 „herbowym” nadane im wcześniej dobra 
królewskie, bowiem ci nie wywiązali się z obowiązku uczestniczenia w wyprawie do 
Mołdawii. Jak pamiętamy była to wyprawa nieudana, a potomni wspominali ją 
powiedzeniem: „Za króla Olbrachta wyginęła szlachta”. Mogło się więc zdarzyć, że ówcześni 
dziedzice z Będkowic potracili majątki ale uchronili życie.  

W latach 1528 – 1550 w Będkowicach było 38 dziedziców.  

Niektórzy z gospodarzy „dorabiali się” większych majątków. Na przykład w roku 1445 niejaki 
Grzegorz z Będkowic posiadał dwór i folwark a jego ojciec – młyn nad Będkówką. 
W roku 1462 Stanisław Bętkowski piastował stanowisko ławnika sądu najwyższego prawa 
niemieckiego na Wawelu. Zapewne przez skoligacenia matrymonialne , niektórzy dziedzice z 
Będkowic posiadali majątki w Bzowie koło Zawiercia. I tak w roku 1632 dziedzicem w 
Będkowicach był Jan Bzowski, syn Jana Panka Bzowskiego, sędziego grodzkiego 
krakowskiego. 
Potomek Jana Panka, Jakub Kazimierz Bzowski , po osiągnięciu pełnoletności w roku 1622 
odstąpił Będkowice Grzegorzowi Dobińskiemu. 
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Na przełomie wieków XVII i XVIII następowała stopniowa komasacja majątków i około roku 
1730 Będkowice, drogą wykupu, stały się wsią królewską, a ich właścicielką została Maria 
Józefa z Wesslów Sobieska, wdowa po królewiczu Konstantym. 

W roku 1751 pani Sobieska sprzedała Będkowice Józefowi Felicjanowi Bzowskiemu (1704-
1770) herbu Nowina. Józef Felicjan był burgrabią krakowskim, a także rejentem 
grodzkim i sądeckim. 

Kolejnym dziedzicem Będkowic był Hiacent (Jacek) (1750 – 1808) - syn Józefa Felicjana i 
Teofili. Należał on do najbardziej wpływowych obywateli ziemi krakowskiej. Był burgrabią 
krakowskim i komisarzem cywilno-wojskowym woj. krakowskiego. Jako poseł na sejm1786 r. 
był jednym z lustratorów skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Hiacent utworzył wieczystą 
fundację na kształcenie dzieci włościan z Będkowic. Hiacent Janota Bzowski zmarł w wierze 
ariańskiej i zgodnie z jego wolą został pochowany w grobowcu ariańskim w Będkowicach. 

Najstarszy syn Hiacenta i jego żony Salomei - Kazimierz Bzowski (1792-1862) wprawdzie nie 
był właścicielem Będkowic, ale w swym testamencie polecił aby go pochowano w grobie ojca 
Hiacenta w Będkowicach. Kazimierz Bzowski zapisał gromadzie wsi Będkowice odpowiednią 
sumę na utrzymanie grobu : „aby miejsce spoczynku zwłok ś. p. ojca utrzymywano w dobrym 
porządku i starano się każdego roku to miejsce odnowić”. Kazimierz Bzowski zmarł 26 maja 
1862 roku i został pochowany zgodnie z życzeniem obok ojca w Będkowicach.3 

W „Planie Odnowy Miejscowości Będkowice” znajdujemy takie zdanie: 

„Wieś o genezie średniowiecznej, wzmiankowana w XIII w. Dokumentach 
dotyczących gminy Wielka Wieś, była własnością królewską, następnie szlachecką, 
należała również do rodziny Czartoryskich. 

Dla zachowania chronologii wydarzeń, pozwólmy sobie na małą dygresję związaną z utratą 
niepodległości jaka wynikała z zaborów, które jak wiadomo w końcu XVIII wieku „wymazały” 
Polskę z mapy Europy. 

Pozostałością tych tragicznych wydarzeń jest piwnica domu na posesji „Będkowice 111”. Była 
ona częścią posterunku granicznego austriacko rosyjskiego, który znajdował się w Dolinie 
Będkowskiej naprzeciw Sokolicy. Posterunek nosił nazwę „Piła”. Zapewne nazwa ta była 
związana z pobliskim tartakiem. 

W przysiółku Borynia, leżącym przy drodze z Doliny Kobylańskiej do Kobylan, które 
znajdowały się już w zaborze austriackim, stal posterunek graniczny o nazwie „Borynia” 
W wyniku III rozbioru Polski - to jest od roku 1795 Będkowice znalazły się pod władzą 
Habsburgów.  

W roku 1807 z części zaboru austriackiego Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie. W roku 
1809 Austria napada na Księstwo, ale na szczęście w bitwie pod Raszynem Austriacy ponoszą 
klęskę. Dzięki zwycięstwu wojsk księcia Józefa Poniatowskiego Kraków wraz z okolicami 

                                                           

3
 Leszek Chmura: BĘDKOWICE. Przegląd Lokalny nr 35 . VII 2005 
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powraca w granice Księstwa Warszawskiego. Stan ten trwa tylko do roku 1815 kiedy to na 
Kongresie Wiedeńskim państwa koalicji antynapoleońskiej tworzą Polskie Królestwo 
(Kongresowe), a jego tron oddają carowi Rosji. W południowej części terytorium 
„Kongresówki” nasi zaborcy tworzą Wolne Miasto Kraków. Północna granica Wolnego 
Miasta obejmuje (w naszym rejonie) Karniowice, Kobylany i dolną część Doliny Będkowskiej. 
Dalej przez Wąwóz Przecówki granica biegnie dalej do Paczółtowic.  

W roku 1846 po upadku antyaustriackiego powstania terytorium Rzeczpospolitej 
Krakowskiej zostaje wcielone do Cesarstwa Austriackiego. Natomiast tereny Królestwa 
Kongresowego po klęsce Powstania Styczniowego (1864) stają się posiadłościami carskiej 
Rosji.  
W wyniku tych wydarzeń przynależność państwowo polityczna Będkowic zmienia się 
następująco: 
- od 1795 do 1807  wieś Będkowice znajduje się  pod zaborem austriackim 
- od 1807 do 1809    -„-   w Księstwie warszawskim 
- epizodycznie w roku 1809   -„-   pod zaborem Austriackim 
- od 1809 do 1815    -„- ponownie w Księstwie Warszawskim  
- od 1815 do 1864    -„-   w Królestwie Kongresowym  
 od 1864 do 1918    -„-    w carskiej Rosji. 

Potomkowie Józefa Felicjana Bzowskiego, już po władzą Habsburgów, czynili podobno 
starania, aby Będkowice przekształcić w miasto. Pozostałością tych zamiarów jest centralny 
plac Będkowic, którego boki wyznaczają pierzeje przyszłego rynku. Plany te nie zostały 
zrealizowane ale na tablicy umieszczonej pod krzyżem wieńczącym kopiec (kurhan) 
usypanym nad grobami Bzowskich widnieje tytuł „Założyciele Będkowic.” Autorom tego 
napisu chodziło zapewne nie o początki wsi, ale planowanego miasta.  

Kopiec usypany nad grobem Hiacenta i Kazimierza Bzowskich ma około 5 metrów wysokości i 
około 20 metrów średnicy w podstawie. Zwieńczony jest 2 metrowym metalowym krzyżem. 
Kopiec jest dobrym punktem widokowym: widać z niego Kraków i panoramę Tatr. 

W tej mogile spoczywają: Hiacynt Bzowski (1750 – 1808) i Kazimierz (1792 – 1862). Bzowscy 
wyznawali arianizm. Czy dlatego w Będkowicach zbudowano kościół dopiero w roku 1935? 

Ostatnim właścicielem Będkowic z rodu Bzowskich, w ich 200 letnim gospodarowaniu, był 
Cyprian Bzowski najmłodszy syn Hiacenta i Salomei ur. 1799 r. w Gruszowie, który 
odziedziczył Będkowice po ojcu. W 1830 r. Cyprian uczestniczył w Powstaniu Listopadowym i 
był marszałkiem rewolucyjnego sejmiku olkuskiego, na którym wybrano go radcą 
województwa krakowskiego. W tym samym roku został mianowany dowódcą pospolitego 
ruszenia powiatu skalbmierskiego. Cyprian zmarł na cholerę w Kielcach 10 lipca 1831 r. 
Gorący patriotyzm Cypriana przez długie lata był wspominany przez mieszkańców Będkowic. 

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Panny Maryi Królowej Świata został zbudowany w 
latach 1935 – 1939, jednak parafia została erygowana dopiero w roku 1982 - wcześniej 
Będkowice należały do parafii Biały Kościół. 

W gminnej ewidencji zabytków z 2007 r. znajdują się: 

 kaplica murowana z wapienia (1935-38 r.), fundacja Czartoryskich, 

 dom drewniany z przełomu XIX/XX w. (dz. 323) 
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 dom murowany z przełomu XIX i XX w. (dz. 688) 

 osiem domów drewnianych z pocz. XX wieku 

 dom kamienno-drewniany z pocz. XX w. (dz. 145/4) 

Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowicach powstała w roku 19244 chociaż inicjatywa 
mieszkańców zrodziła się znacznie wcześniej.  
Pieniądze na zakup podstawowego sprzętu jak sikawka na wozie konnym, mundury i hełmy 
pochodziły ze sprzedaży dwóch morgów gromadzkiej ziemi ornej. Utworzono wtedy 
trzydziestoosobową drużynę strażacką a jej pierwszym naczelnikiem był Andrzej Papis. Po 
nim funkcję tę sprawowali : Franciszek Kanarek, Piotr Chmura, Jan Szostek, Edward Lorenc, 
Piotr Szostek, Stefan Macałka, Jan Lorenc, Stanisław Synowski a obecnie (2010) – Michał 
Krawczyk.  
Przez długie lata strażakom służyła drewniana remiza pokryta dachówką. Przechowywano 
tam wspomniana sikawkę i inny drobny sprzęt. Po wojnie znalazła tam także miejsce 
motopompa PO-3. Strażacy nie tylko gasili ewentualne pożary, ale organizowali całodobowe 
dyżury wartownicze na posterunkach, nazywane „Stójkami”. Jako zbiornik wody służył 
naturalny staw zwany „jeziorem”. 

We wsi obowiązywało polecenie naczelnika OSP, aby w razie pożaru, wszyscy mężczyźni nie 
zajęci gaszeniem pożaru, dyżurowali na dachach swoich zabudowań. O wystąpieniu pożaru i 
zbiórce strażaków alarmował trębacz. Ostatnim sygnalistą był Józef Derwisz. Dodatkowy 
alarm wszczynano przy pomocy dzwonu. 

Jak to zwykle bywa, druhowie przodowali także w innych działaniach społecznych i tak 
kronika parafialna notuje, że strażacy brali czynny udział w budowie kościoła. 

Z początkiem lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku powołano 14 osobowy Komitet Budowy 
Remizy. Niestety przygotowania przeciągały się, gdyż ówczesne władze państwowe nie 
sprzyjały takim lokalnym inicjatywom. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych obok 
starej remizy ustawiono garaż typu „blaszak” i tam złożono cały sprzęt. 

Gdy w roku 1993 zakończono budowę wiejskiej instalacji gazowej okazało się, że 
zaoszczędzone pieniądze wystarczą na budowę nowej remizy ale realizacja tego planu 
postępowała jak „po grudzie”. Strażacy utracili nadzieję na pomoc władz i sami przystąpili do 
budowy. Przedsięwzięciu „szefowali” Jacek Gąska i Jan Lorenc. Pomocy udzieli także Rada 
Gminy Wielka Wieś. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 maja 1998 roku. Na uroczystości 
wręczono naszej jednostce sztandar.  

W budynku remizy urządzono sklep i świetlicę, w której organizuje się różnego typu 
uroczystości, przedstawienia , zabawy i wesela. Dla dzieci i młodzieży prowadzi się 
pozalekcyjne zajęcia edukacyjne. 

Ekwipunek strażacki drużyny OSP wzbogacili strażacy z niemieckiego miasta Kulmbach i 
przekazali nam wóz bojowy MERCEDES TLF-1113. W latach następnych otrzymaliśmy jeszcze 
motopompę M8/8, pompę szlamową „Hailin”, agregat prądotwórczy i drabinę 
trzysegmentową. 

                                                           
4 STRAŻACY KRAKOWA I Ziemi Krakowskiej. Red.: Stanisław Bukowiec. Agencja Wydawnicza „Palindrom” Bochnia 2010 
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Nasz najnowszy sprzęt to terenowy Mercedes „Unimog 1700 L. Jako zabytek 
przechowujemy, sprawną jeszcze, sikawkę ręczną i błyszczące, jak nowe, hełmy. 
Nasza jednostka OSP bierze udział w organizowaniu wszystkich uroczystości gromadzkich i 
kościelnych. Prowadzimy także działalność charytatywną. 

Willa „Szaniec” 

W latach 1932 – 35 małżeństwo Lech Marian i Janina Rościszewscy zbudowali dla siebie dom 
u podnóża skalistego zbocza Doliny Będkowskiej zwanego Szaniec i tę nazwę przyjęli dla swej 
willi. Parter służył właścicielom jako mieszkanie, a piętro było wynajmowane dla letników. 

Podczas okupacji przebywali tu ukrywający się przed okupantem obywatele polscy wyznania 
Mojżeszowego, działacze podziemia i partyzanci. Lech Rościszewski był delegatem 
londyńskiego Rządu Emigracyjnego na Okręg Małopolski do spraw rolnictwa. W willi 
„Szaniec” ukrywali się profesorowie Władysław Tatarkiewicz i Stanisław Jaskólski oraz 
dyrektor gimnazjum z Jabłonki na Orawie Pius Jabłonowski. 

W roku 1944 wokół Będkowic Niemcy budowali umocnienia obronne więc 
niebezpieczeństwo wykrycia tej bohaterskiej działalności państwa Rościszewskich było 
ogromne. Do budowy okopów i bunkrów przymuszano mieszkańców Będkowic i sąsiednich 
miejscowości. W związku z tym rejon był szczególnie penetrowany przez gestapo.  
Po południu, dnia 15 stycznia 1945 roku do Doliny Będkowskiej dotarły tabory kompanii 
Wermachtu z zamiarem obsadzenia umocnień polowych na zachodnich zboczach tej doliny. 
Późna pora tego dnia zmusiła żołnierzy do zanocowania w namiotach. Rankiem następnego 
dnia na budzących się Niemców spadł grad pocisków niewielkiego oddziału Armii Czerwonej, 
który poprzedniego dnia zajął wzniesienia wschodniego zbocza Doliny, od strony Będkowic. 
Zginęło około kilkudziesięciu Niemców. Grzebaniem poległych wtedy żołnierzy zajmowała się 
miejscowa ludność a pogrzeby trwały kilka miesięcy. 16 stycznia, około południa, Rosjanie w 
pogoni za niedobitkami Niemców dotarli do Brzezinki gdzie mieszkał przyjaciel autora tej 
notatki Antoni Pogan, którego wspomnienia pozwoliły zredagować ten fragment notatki.  

Po zakończeniu wojny w „Szańcu” urządzono chałupniczą produkcję lalek w strojach 
regionalnych. Działał tam także Uniwersytet Ludowy imienia Chłopów Bohaterów. 
Dyrektorem tej placówki był Jan Dec, działacz PSL. 

W pobliżu willi stoi krzyż, a przy nim tablica upamiętniająca męczenników pomordowanych 
przez hitlerowców. Ten memoriał ufundowali nauczyciele i studenci miejscowego 
Uniwersytetu Ludowego.  
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