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Historia opisująca niezwykle barwną postać Józefa Budzisza
(1893-1943), wywodzącego się z ubogiej świętokrzyskiej
rodziny. Emigranta, który trafił na pogranicze amerykańskokanadyjskie, działacza Związku Sokołów Polskich, ochotnika
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żołnierza Wojska Polskiego. Po demobilizacji powrócił w rodzinne strony, osiadł w Grzegorzowicach, koło Nowej Słupi
i prowadził proste życie rolnika. Wybuch II wojny światowej
spowodował, że Józef ponownie chwycił za broń i aktywnie
działał w lokalnych strukturach AK.
W archiwaliach jak i wspomnieniach współczesnych jawi
się jako bardzo ciekawy człowiek, o szerokim wachlarzu
zainteresowań. Na wyróżnienie zasługuje tu jedna z jego
pasji - archeologia. Temu hobby oddawał się z szczególnym
umiłowaniem, gromadząc i dokumentując ślady po społecznościach starożytnych, zamieszkujących obszar dzisiejszego
pogranicza powiatu ostrowieckiego i kieleckiego. Dzięki temu
nawiązał owocną współpracę z wybitnym znawcą epoki
kamienia Stefanem Krukowskim, ówczesnym kustoszem
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Łukasz Karczmarek – archeolog, pracownik Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie, zajmujący się dziejami społeczności zamieszkujących dorzecze Odry i Wisły
w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

ISBN 978-83-7901-215-2
ISBN 978-83-65911-13-1

Łukasz Karczmarek

Józef
Budzisz
– błękitny żołnierz niepodległości
i jego przygoda z archeologią

Warszawa 2020

© Copyright by Łukasz Karczmarek, Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2020
© Copyright by Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
& Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
Warszawa 2020

Skład, łamanie, opracowanie graficzne i projekt okładki
FOGAR – Bartosz Mielnikow, bartosz@fogar.eu

Wydawcy
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa
tel./fax (22) 843 38 76, (22) 843 78 73
e-mail: j.mazurek@mhprl.pl
www.mhprl.pl
ISBN 978-83-7901-215-2
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (22) 552 04 29; (22) 552 06 83; tel./fax (22) 828 29 62
iberystyka-uw.home.pl
ISBN 978-83-65911-13-1

SPIS TREŚCI
Emigrant – żołnierz – agronom
13

Zbieracz starożytności
45

Bibliografia
77

Streszczenie
107

Summary
111

Ryciny
112

Tablice
161

Praca ta nie powstałaby gdyby nie życzliwość i pomoc
otrzymana od wielu osób.

Wszystkim pragnę złożyć serdeczne podziękowania.

Tekst ten dedykuję pamięci Anny Prorok, która uchyliła
przede mną drzwi do przeszłości…

Józef Budzisz żyjący w latach 1893-1943 był emigrantem, żołnierzem, agronomem, a przede wszystkim pasjonatem przeszłości
Gór Świętokrzyskich, skąd pochodził. Na jego ślad natrafiłem
przygotowując raport dotyczący starożytnych przedmiotów metalowych odnalezionych w okolicy Drążdżewa, pow. makowski1.
Szukając analogi natknąłem się na inne zabytki przechowywane w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego (dalej
PMA), odkryte w Wałsnowie, pow. ostrowiecki. Towarzyszyła
im metryczka z niedbale wykaligrafowaną informacją wykonaną czarnym tuszem „Wałsnów p opatowski od J Budzi[n/sz]
a”. Moją uwagę zwróciło nieczytelne nazwisko ich ofiarodawcy,
które odszukano na obszarze gminy Waśniów, w której położony
jest Wałsnów, obecnie przysiółek miejscowości Grzegorzowice2.
1 W 2013 roku przeprowadzono tu prace mające na celu zweryfikowanie
danych pochodzących z literatury historycznej, dotyczących reduty ziemnej
z czasów powstania styczniowego (R. W. Wyrostkiewicz 2014: 8-9). Umocnienia te wybudował oddział Józefa Trąmpczyńskiego, pod koniec czerwca
1863 roku, służyły one do obrony w trakcie trzydniowych walk z oddziałami
carskimi (S. Zieliński 1913:237-239; A. Kociszewski 2012:140). Trzy miesiące
wcześniej na tym terenie miała miejsce potyczka partii Zygmunta Padlewskiego (S. Zieliński 1913:228-229; U. Dembicka 1994:84; A. Kociszewski 2012:134).
2 Patrz: UWNMwP 2015:2302. Nazwa Grzegorzewice (KDW 1933:538), gm.
loco (patrz: SMRP 1925:81; K. Rymut 1999:418), pow. Opatów, woj. kieleckie
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W ten sposób rozpocząłem badania na temat tego niezwykłego
człowieka. W trakcie prac korzystałem głównie z dokumentów
przechowywanych w PMA, Centralnym Archiwum Wojskowym
oraz z zasobów innych placówek. Duży wkład w powstanie tekstu
miały wspomnienia rodziny Józefa Budzisza.

obowiązywała do 1954 roku (patrz: Ustawa o reformie… 1954), kiedy to uległa
niewielkiej korekcie (patrz: WUNM 2015:2302; K. Rymut 1999:418). W tekście
tym posługiwać się będę formą współczesną. Za pomoc w ustaleniu poprawnych personaliów dziękuję Pani Milenie Miśkiewicz z Działu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Waśniowie.
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Emigrant – żołnierz – agronom
Józef Budzisz urodził się 22 stycznia 1893 roku w Wawrzeńczycach3 (ryc. 1.1), obecnie gm. Pawłów, w niewielkiej osadzie
pomiędzy Nową Słupią a Starachowicami. Jego rodzicami byli
Maksymilian z zawodu ogrodnik (ok. 1813-19124) oraz Marianna5
z Karwińskich (ok. 1858-1922). Urzędowej rejestracji oraz chrztu
małego Józefa dokonano w pobliskim murowanym kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świętomarzy (ryc.
1.2). Proboszcz parafii, ksiądz Józef Sabczyński, spisał metrykę
numer 39 (ryc. 2), opatrzoną datą 15 marca 18936. Maksymilian
pojawił się tego dnia przed duchownym, około godziny „10 z rana”
w obecności świadków okazał dziecko płci męskiej, urodzone
niespełna dwa miesiące wcześniej, niedzielnym wieczorem około
godziny dziewiątej. Według tego dokumentu Marianna miała
3 Opis miejscowości - B. Chlebowski 1893:150.
4 I. Staszewska, K. Żuk 2013:12 – tu jako Budzisz-Budziszewski; z metryki
chrztu Józefa wynika, że Maksymilian urodził się około 1828 r. Jak na razie
nie udało się niestety potwierdzić tego w zasobach USC Gminy Waśniów jak
i parafii w Waśniowie oraz Mominie (M. Budzisz 2016c).
5 Na akcie zgonu zanotowano Marcjanna (M. Budzisz 2016b).
6 Najpewniej sroga zima uniemożliwiła wcześniejsze okazanie noworodka
w kościele, oddalonym około 4 km od miejsca narodzin.
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wówczas 35 lat, a Maksymilian był od niej o ćwierć wieku starszy.
Chrzestnymi chłopca zostali Konstanty Boroń i Jadwiga Jabczykowa, oboje zamieszkali w Wawrzeńczycach.
Na temat młodości Józefa dotychczas nic więcej nie udało się
ustalić. Być może uczęszczał do pobliskiej szkoły wiejskiej uzyskując elementarne wykształcenie, na co wskazują jego późniejsze
umiejętności. Pod uwagę brać można założoną w 1860 roku w folwarku Baszowice7 szkołę ludową, jak również placówki w Jeleniewie8 lub Bodzentynie9. W miejscu urodzenia jak i w pobliskim
Rzepinie, Sadkowicach, Świętomarzy punktu takiego źródła nie
odnotowują. Trzeba pamiętać, że działania zaborcy w dziedzinie
edukacji miały za zadanie całkowitą rusyfikację narodu polskiego,
a kuratorzy szkolni zalecali nauczycielom w pierwszej kolejności
„rozwijać w uczniach wierność do monarchy i ojczyzny, szacunek
dla prawa i posłuszeństwo władzom”10. Należy przypuszczać, że
sposób nauczania nie odpowiadał ojcu Józefa. Jako czynny uczestnik powstania styczniowego zapewne starał się on wychować
dzieci w duchu antycarskim, opowiadając im od najmłodszych
lat o swojej walce przeciw zaborcy i zaangażowaniu jego braci
Wincentego oraz Piotra11 w czyn niepodległościowy na obszarze
guberni radomskiej12.
Na podstawie danych, przechowywanych np. w The Ellis Island Archive przypuszcza się, że Maksymilian kształcił osobiście
syna w kierunku umiejętności hortologicznych. Od wczesnych lat

7 Patrz: Baszowice 2016.
8 F. Sulmirski, B. Chlebowski, W. Walewski 1882:557.
9 F. Sulmirski, B. Chlebowski, W. Walewski 1880:274.
10 P. Sławiński 2012:32.
11 J. Kowalczyk – Grzegorzowice, J. Kowalczyk – Waśniów; I. Staszewska,
K. Żuk 2013:12, 40-41.
12 Patrz: np. K. Kalita 1913; J. Kowalczyk, A. Massalski, T. Wągrowski 2003.
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młodzieńczych zabierał Józefa do prac wykonywanych w sadach,
szkółkach, ogródkach, kwietnikach i warzywnikach.
Najpewniej też mały Józio był świadkiem letniej nawałnicy
z gradobiciem jaka nawiedziła „część naszego powiatu [opatowskiego w sierpniu 1903 r. - przyp. Ł. K.] o godz. 9-ej wieczorem.
Pola i zasiewy spustoszył doszczętnie grad, wielkości bułki [...]
Takiego gradu nie pamiętają od maja 1869-go r., z jaką zaś padał
on siłą świadczą tynki, oderwane od murów, blachy cynkowe
i dachówki, poprzebijane na dachach i poprzeczne ramy, poprzetrącane w oknach. Wszystkie szyby w oknach powybijane”13.
Kolejne pewne informacje o Józefie pochodzą z 1913 roku.
Wówczas nie żył już jego ojciec, który zmarł w poprzednim roku14
a rodzina mieszkała w Zajączkowicach15 (ryc. 1.3), niewielkiej
osadzie sąsiadującej od południa z Waśniowem16. Mający 20 lat
młodzieniec uciekając przed wcieleniem w szeregi armii rosyjskiej przedostał się do Ameryki17, Niechcąc służyć Moskalom
wyjechałem 19 VII 13 r.18. W nagłym i szybkim zniknięciu pomogli mu niewątpliwie pośrednicy emigracyjni, opłacani przez
północno europejskie towarzystwa okrętowe. W podobnej sytuacji co młody Józef znalazł się pewien szewc z Galicji, który
powiadomiony o mobilizacji, postanowił niezwłocznie zniknąć
13 Kurjer Warszawski 1903b.
14 J. Kowalczyk - Waśniów; I. Staszewska, K. Żuk 2013:12.
15 J. Kowalczyk - Grzegorzowice; być może był zatrudniony w miejscowym
folwarku (opis miejscowości - B. Chlebowski 1893:134), której właścicielem
był Wincenty Reklewski, a według spisu z 1925 r. funkcjonowała tu olejarnia
(E. Majcher-Ociesa, M. B. Markowski 2014:92).
16 Do której rodzina musiała z nieustalonych przyczyn przenieść się jakiś czas
wcześniej.
17 Za pomoc i wskazówki wdzięczny jestem Panu Rafałowi Raczyńskiemu
z Muzeum Emigracji w Gdyni.
18 Wszystkie cytaty zapisane pogrubioną kursywą odnoszą się do przypisu
J. Budzisz 1937:8.
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przed wojskowymi służbami odpowiadającymi za rekrutację
i uzupełnienia podlegających im jednostek. Szukając pomocy
w ucieczce do Ameryki trafił do biura agencji imigracyjnej. Nie
zawiódł się w oczekiwaniach słysząc „my znamy bardzo dobrze
te sprawy i w zupełności ręczymy każdemu bezpieczną podróż
aż do Bremen na statek, bez żadnych dokumentów lub paszportu.
Należy złożyć zadatek, a resztę my załatwiemy”19.
Inne okoliczności emigracji Józefa wyjaśniają karty jego
„pamiętnika”. Zapiski te - ukryte w butelce (ryc. 3, 4) - zostały
znalezione podczas rozbiórki ruin młynu Kuźnia (ryc. 1.5), którego dzierżawcą był Budzisz. W obawie przed zniszczeniem lub
skonfiskowaniem owych zapisków przez aparat władzy PRL rodzina Budziszów rozdzieliła je pośród najbliższych krewnych20.
Dotarłem do materiałów będących pod opieką Bernarda Budzisza,
obecnie przechowywanych przez jego syna Marcina. Na czterech
stronach notatnika, spisanego w 1935 roku, Józef wspomina o remoncie młynu, podając nazwiska osób prowadzących prace rewitalizacyjne. Lakonicznie nakreślił ówczesną sytuację polityczną
w Europie i Polsce oraz skrótowo naszkicował autobiografię. „Ja
pochodzę z biednej Rodziny przed wojną w roku 1913 wyiechałem za chlebem do Stanów Zjednoczonych P.A. maiąc lat 18cie”21.
Według najmłodszego syna Budzisza, głównym powodem wyjazdu
ojca były względy ekonomiczne: „takie trendy wtedy były, chciał
jechać jak to mówią za chlebem”22. Autorzy opracowań poruszających kwestie emigracji z ziem dawnej Rzeczpospolitej szacują,
że do USA przed 1914 rokiem wyjechało ponad 3 miliony Pola19 M. Starczewski 2012b:93.
20 M. Budzisz 2016a.
21 J. Budzisz 1935: karta nr 3. Z dostępnych danych jasno wynika, że Józef miał
wówczas 20 lat.
22 T. Budzisz 2016b.
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ków23. Amerykanista Adam Walaszek wyjaśnia gromadny powód
opuszczania kontynentu „w ciągu dwóch miesięcy w Ameryce
można było tyle zarobić, ile w ciągu całego sezonu pracy na roli
w Niemczech lub na Węgrzech”24. Jeden z wierszy spisanych przez
etnografa Adama Chętnika, pochodzącego z Kurpiowszczyzny,
w prosty sposób przedstawia to zagadnienie:
[…] Komu dokucza bieda najgorzej
Ten ją zostawia, jedzie za morze
Do Ameryki jadą masami
Starzy i dzieci zostają sami […]25.

Swoją ucieczkę z kongresówki Budzisz rozpoczął w pierwszej
połowie lipca 1913 roku. Najpewniej przez Kielce i Częstochowę26
dotarł do granicy Cesarstwa Niemieckiego, a po jej nielegalnym27
przekroczeniu udał się do leżącej w północnych Niemczech nad
rzeką Wezerą - Bremy. Możliwe, że kierunek ten Józef wybrał
dzięki podpowiedzi krewnych z Ameryki, którzy wcześniej wyruszyli w taką samą podróż. Niewykluczone też, że natrafił na
agenta emigracyjnego opłacanego przez biuro North German
Lloyd. Trudno stwierdzić czy bilet na okręt – zwany najczęściej
szyfkartą, a zapisywany i wypowiadany w przeróżnych wersjach
23 Np. F. Stasik 1985, A. Walaszek 2013:34-35.
24 A. Walaszek 1994:12.
25 Patrz: J. Szczepański 1993:41.
26 Patrz: schemat linii kolejowych na obszarze Królestwa Polskiego (patrz:
P. Niedomagała, mapa 1913 r.).
27 Od 1876 roku do 1914 r. sprawy emigracyjne regulowały przepisy zamieszczone w Kodeksie Kar Głównych i Poprawczych. Opuszczenie Rosji bez
zgody władz było nielegalne i podlegało karze (G. M. Kowalski 2003:238-239,
M. Starczewski 2010:7, 30, 49, 65-68; M. Starczewski 2012b; J. Szczepański
1993:42).
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np. jako fraikarta, siwkarta28 – nabył w biurze portowym czy dostał listownie od krewnych29. Ta ostatnia możliwość wiązała się
z ryzykiem konfiskaty przesyłki przez Rosyjski Urząd Pocztowy,
który cenzurował korespondencję30.
Nie zachował się żaden dokładniejszy opis podróży, ale w jej
trakcie Józef był narażony na liczne zagrożenia. Najczęściej wymienia się pobieranie zawyżonych opłat za karty okrętowe, wciskanie analfabetom ulotek reklamowych jako szyfkart, a niekiedy
sprzedaż biletów na nieistniejące okręty. Nierzadko pojawiają się
relacje o stosowaniu względem podróżnych przemocy fizycznej
i psychicznej. Najczęściej przytacza się wzmiankę o oszustach
pobierających opłaty za wykorzystanie budzika jako urządzenia
do kontaktu z biurami okrętowymi lub „cesarzem amerykańskim”.
Mieli oni oczekującej na wyjazd osobie udzielić odpowiedzi czy
jest jeszcze miejsce na statku bądź czy „władca USA” wyda zgodę
na przyjęcie nowego poddanego31.
Koszt podróży z terenu świętokrzyskiego do Bremy, wahał się
w różnych momentach, od 140 do 250 rubli32. Najtańszy bilet na
statek transatlantycki kosztował, w latach poprzedzających wy28 M. Szejnert 2009:16.
29 Zdobycie kwoty potrzebnej na planowaną wyprawę wiązało się niejednokrotnie ze sprzedażą części lub całego majątku, bądź pożyczaniem oprocentowanej kwoty, u osób lepiej sytuowanych finansowo (M. Starczewski 2012a:14-15).
30 M. Szejnert 2009:279-280.
31 M. Pollack 2011: 19, 86, 117; patrz: M. Starczewski 2010:65-69.
32 J. Okołowicz 1920:114, patrz: M. Starczewski 2010:64. Na początku drugiej
dekady XX wieku, na terenie Królestwa Polskiego koszt zakupu 1 morga ziemi,
czyli 0,56 ha, wynosił około 90 rubli, krowę dającą ponad 2 tys. litrów mleka
rocznie można było nabyć w cenie około 60 rubli (Z. Litwińczuk, J. Barłowska
2015 tabela 1), na zakup 1 puda (16,38 kg) ziemniaków trzeba było przeznaczyć
od 0,17 do 0,32 rubla, zaś dzienne wynagrodzenie pracownika rolnego w guberni kieleckiej wahało się od 40 do ponad 180 kopiejek (W. Grabski 1914:7374, 140).
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buch I wojny światowej, w granicach 30-50$33. Ze sporządzonych
przez kapitanów list zaokrętowanych pasażerów tzw. „manifestów”
wynika, że Józef swą podróż odbył na pokładzie s/s Berlin (ryc. 5).
Z zachowanych archiwaliów dokumentujących ten rejs wynika,
że jednostka ta opuściła bremeński port 19 lipca 1913 roku. Okręt
zwodowany pięć lat wcześniej, pływał pod flagą żeglugi oceanicznej
północnoniemieckiego Lloyda, mogąc w trzech klasach zaokrętować 2800 pasażerów34. Miejsca dla najbiedniejszych emigrantów
określane jako steerage35, znajdowały się na najniższym poziomie.
Taki rejs odbywał się w bardzo trudnych warunkach i trwał około
10-20 dni w zależności od typu statku i trasy jaką miał pokonać.
W literaturze przedmiotu, dziennikach i listach dotyczących emigracji z przełomu XIX i XX wieku zachował się liczny zbiór opisów
podróży w zatłoczonych do granic możliwości ładowniach, np. „dwa
dni szalała burza i w ustach nikt nic prawie nie wziął, dwie doby
oczekiwaliśmy śmierci w każdej chwili, dwie doby widzieliśmy
grób straszny w głębinach morskich! Dwie doby takie są wiekiem
męczarni”36. Nie zawsze natrafiano na sztormową pogodę, ale z reguły podróż wywoływała przeróżne dolegliwości spowodowane
przez zatęchłe „powietrze w kajutach trzeciej klasy”37 oraz marnej
jakości posiłki. W momencie pojawienia się lądu na horyzoncie „na
statku wybuchało nieodmiennie ogromne podniecenie”, emigranci
pomimo zakazów załogi wychodzili na pokład, „każdy się krząta,
myje, ubiera […] chorzy wracają do zdrowia”38.
33 Bilet z Hamburga do Nowego Yorku kosztować miał w zależności od
waluty: 34$ - 60 guldenów - 100 niemieckich marek (M. Pollack 2011:15, 83);
patrz: J. Szczepański 1993:43.
34 W. Wachniewski 2016.
35 międzypokład (M. Pollack 2011; J. Okołowicz 1920:9, 86, 127).
36 A. Walaszek 1994:12.
37 A. Walaszek 1994:12-13; patrz: J. Okołowicz 1920:130-131.
38 A. Walaszek 1994:13.

--- 19 ---

Od stycznia 1892 roku statki zawijające do nowojorskiego
portu cumowały w pobliżu nowo wybudowanego Urzędu Emigracyjnego znajdującego się na Ellis Island39 (ryc. 7). Dzięki obowiązkowi prowadzenia księgi okrętowej (zwanej manifestem ryc. 6)
przez załogi parowców kończących rejs na terytorium USA, wśród
milionów zarejestrowanych w latach 1892-1957, można odnaleźć
wpis40, na podstawie którego wiadomo, że Józef dopłynął do New
York Harbor 28 lipca, czyli po około 10 dniach żeglugi. Nie wiadomo jak długo pasażerowie musieli czekać na przewiezienie
ich na skrawek ziemi zwany Wyspą Płaczu lub Wyspą Kluczem.
Zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy kilka statków jednocześnie
zawijało na wody przybrzeżne oczekując na kontrolę pasażerów.
Józef bez przeszkód przeszedł obowiązkową inspekcję sanitarną
oraz odprawę celną (ryc. 8). Osoby pozytywnie zweryfikowane
dostawały tzw. „landing card” czyli przepustkę zezwalającą na stały
pobyt i podjęcie pracy na terenie USA. Zapisano wówczas, że był
to młody dwudziesto letni, zdrowy mężczyzna, wysoki (według
zapisu 5”8” można przypuszczać iż mierzył 5 stóp i 8 cali, co daje
wysokość 172,5 cm), o bardzo krótko obciętych włosach i oczach
koloru brązowego. Potrafi pisać i czytać, a jako zawód odnotowano
„farm lab.” czyli rolnik, pracownik fizyczny. Ponadto oświadczył, że
ma krewnego osiadłego na terenie północno-zachodnich stanów
nad Jeziorem Erie41 oraz zadeklarował posiadanie 3,30$, które
musiały mu wystarczyć na zakup biletu kolejowego do kuzyna
Michała z Clevlend (Ohio). Dominic Pacyga, historyk z Columbia
College Chicago, odnotowuje że „imigranci podróżowali pociągami trzeciej klasy, które przed wjazdem do miasta ustępowały tym
39 Szejnert M. 2009.
40 Manifest s/s Berlin 1913.
41 Clevlend nie przygarnęło tak licznej polonii jak Chicago, a obecność Polaków na obszarze hrabstwa Cuyahoga można datować od 1846 roku (A. Walaszek 1994:17).
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oznaczonym drugą klasą. W nich przewożono bydło. Ono miało
pierwszeństwo przed tanią siłą roboczą ze wschodniej Europy”42.
Józef po dotarciu do Krainy Wielkich Jezior zamieszkał u Michała Rozalicza43, na ulicy Aetna 760844. Clevlend (ryc. 9) znacznie
bardziej zróżnicowane przemysłowo, niż dalej na wschód położone Chicago, zapewniało ten sam wachlarz zajęć poszukującym pracę przybyszom ze starego kontynentu: „brali się do najcięższych
prac niewymagających znajomości języka, harowali w hutach
po 12 godzin dziennie, sześć dni w tygodniu”45. Z zachowanych
dokumentów wynika, że Józef był typowym wówczas niewykwalifikowanym robotnikiem (laborer) trudniącym się wszelaką pracą.
W materiałach udostępnionych przez Paula Valaska46 znajduje się
informacja, że Józef posiadał kwalifikacje pomologiczne, co mogło
mu gwarantować podjęcie pracy nie tylko w przemyśle ciężkim,
ale i w drzewnym. Według przekazów rodzinnych pracował tam
między innymi jako „rębacz […], wykarczował kawał lasu, zdobył
grunt i miał pole”47.
Moment przyjazdu Budzisza zbiegł się z intensyfikacją działań
Związku Sokołów Polskich w Ameryce48, w pracę którego zaangażował się osobiście: „w tamtejszej Sokolnii złożyłem przysięgę,
tu przechodziłem ćwiczenia wojskowe przygotowując się na
wyjazd […] lecz Ameryka jako państwo neutralne nie pozwalała
42 Czwarta dzielnica 2013.
43 „Michał Ruzawiek” (P. Valasek 2016), „Michel Rozaliz” (Manifest s/s Berlin 1913), zaś w dokumentach z CAW wymieniono mieszkańca Stryczowic
o nazwisku „Rożalic” ( J. Budzisz 1937:5).
44 P. Valasek 2016. Obecnie jest to centralna część miasta zamieszkała od lat
60. XIX wieku przez polonię tworzącą obszar nazwany Warszawą (A. Walaszek 1994:19-24).
45 Czwarta dzielnica 2013.
46 P. Valasek 2016.
47 T. Budzisz 2016b.
48 Patrz: M. Wrzosek 2004, Szczepański 2011:52.
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nam wyjechać, tak pozostało do 1917 r”49. Innym razem zapisał
takie spostrzeżenie: organizowaliśmy się i ćwiczyli na wyjazd do
Legionów Polskich w galicje50 lecz jak Ameryka wypowiedziała wojnę
niemcom tak wszystko staneło.
Dzięki dekretowi prezydenta Republiki Francuskiej Raymonda Poincare, datowanemu na początek czerwca 1917 roku,
rozpoczęto organizowanie Armii Polskiej nad Sekwaną51. Swoją
działalność zainicjowały liczne komitety rekrutacyjne (ryc. 10),
przez które przeszło około 26 tysięcy Polaków z USA i Kanady52.
Niestety dopiero siedem miesięcy po przystąpieniu Stanów
Zjednoczonych do wojny53 rząd amerykański wydał zgodę na
formowanie się polonijnego wojska54. Do tego momentu niecałe
40 tysięcy55 Polaków zdążyło wstąpić w szeregi regularnej armii
USA, uszczuplając znacznie możliwości zaciągu powstającej
organizacji wojskowej. W Cleveland od września 1917 roku
działała stacja werbunkowa numer 4, dowodzona przez Lucjana
Adamczaka56. Oficer ten, podległych sobie ochotników kierował
do obozów szkoleniowych, działających na terytorium Kanady.
Decyzję o zgłoszeniu się Józefa do tej placówki odnotowują dokumenty z dnia 1 grudnia 1917 roku57. Mogło to być spowodowane
informacjami o przepełnieniu58 obozu ćwiczebnego Niagara on
49 J. Budzisz 1937:4.
50 Patrz: np. J. Snopko 2008:48-49.
51 W. Jarno 2006c:22.
52 Patrz: J. Smoliński 2008:197-198.
53 Np. J. Pajewski 2001:389-393.
54 M. Wrzosek 2004:189.
55 M. Wrzosek 2004:174.
56 M. Wrzosek 2004:189, 193, 194, 351.
57 P. Valasek 2016.
58 Od października 1917 r. do końca marca 1918 r. do obozu zgłosiło się 22 395
ochotników, z których przyjęto i wyszkolono 20 720 rekrutów (T. Zawistowski 2014:53).
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the Lake59 imienia Tadeusza Kościuszki (ryc. 11), położonego
nad jeziorem Ontario. Prawdopodobnie pogłoski o poprawie
sytuacji lokalowej w obozie kościuszkowców spowodowały, iż
Budzisz stawił się do punktu rekrutacyjnego, mając pewność, że
nie zostanie odesłany do domu. Przeszedłszy pomyślnie komisję
weryfikacyjną, zakwalifikowany został do dalszego szkolenia.
Założona wówczas jego teczka ewidencyjna60 nie zawiera wielu
informacji osobistych. Dziwne wydaje się zatajenie(?) miejsca
narodzin oraz błędny zapis dzienny w rubryce dotyczącej metryki przyjścia na świat61. Odnotowano, że Józef był kawalerem zamieszkałym w Cleveland, zaś jako dodatkowy kontakt
zaprotokołowano adres: Rosja, gubernia radomska, miejscowość „Stara Stopie [Stara Słupia, przyp. Ł. K.], Apatów [Opatów,
przyp. Ł. K.]” 62.

59 Od momentu rozpoczęcia tu szkoleń, miejscowa prasa pełna była pozytywnych relacji z pobytu Polaków: Nigdy nie gościliśmy oddziałów wojskowych, które mogły dorównać wspaniałemu zachowaniu się polskim ochotnikom [...] Nie ma ani jednego mieszkańca naszego miasta, który nie ceni wysoko
i wychwala dobre zachowanie polskich ochotników, a w opinii burmistrza Polscy chłopcy byli lubiani i podziwiani za ich głęboki patriotyzm […] Byli zdyscyplinowani, grzeczni, chętni do pomocy, a więzienie ziało pustkami przez
cały ten okres (H. Radecki 2014). Obóz uruchomiony pod koniec września, dowodzony był przez płk Artura D’Orr LePana (M. Wrzosek 2004:191;
S. Skrzeszewski 2014:13).
60 „Surname: Budzis; Given name: Jozef; City: Cleveland; State: OH; Page:
ABC; Vol.: O; Form: L” (PAFRRa: Page 8, B). Formularz A – intencja zgłoszenia
się do wolontariatu (nazwisko, adres, wiek i stan cywilny); B – raport z badań
lekarskich; C – data, miejsce urodzenia, zazwyczaj nazwisko i adres rodzica
lub innego bliskiego krewnego (PAFRRb).
61 W amerykańskich archiwaliach jako datę narodzin wpisano 28 stycznia
(P. Valasek 2016). Prawdopodobnie źle zapisano cyfrę 23, którą sam Józef podawał w swych aktach ( J. Budzisz 1937), patrz: data z aktu chrztu.
62 P. Valasek 2016.
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Transport rekrutów, w tym przypadku z Cleveland, poprzedzony
był zwykle „pożegnalnymi spotkaniami i sutymi bankietami […]
odjeżdżających zaopatrywano w zapasy żywności […] wpychano im
do kieszeni dolary […]”63. Józef znalazł się zapewne w gronie jednej
z dwunastoosobowych grup, które przez Buffalo docierały koleją do
nadgranicznego obozu. Lapidarnie odnotował on ów fakt w swych
zapiskach: „w grudniu 15 XII 17 r. byłem Niagara on the Lake”64. Rząd
Kanady przybyłym do obozu polskim ochotnikom gwarantował
uniformy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę zdrowotną,
zaś Francja miała wypłacać żołd65. Codzienne życie w czasie parotygodniowego kursu, polegało na wyćwiczeniu podstawowej
postawy żołnierskiej, zapoznaniu się z praktyką walki na bagnety
oraz przyswojeniu obsługi broni palnej. Zakładano, że bardziej wymagające prawidła sztuki wojennej, polscy rekruci zdobędą już na
ziemi francuskiej. Ze sporządzonych przez Józefa zapisków wynika,
że po zakończeniu kursu mógł zostać przeniesiony na teren Nowej
Szkocji66, a tam zaokrętowano go na parowiec Caryca67 […] i […]
63 M. Wrzosek 2004:190.
64 J. Budzisz 1937:4. Mogło to nastąpić dwa dni wcześniej (P. Valasek 2016).
65 B. Zieliński 1928:15. Ochotników zaopatrzono w różnego typu mundury,
jedynie czapki miały wspólny element w postaci polskiego orzełka ( J. Carnochan 1923: 10-15; T. Zawistowski 2014:52).
66 „[...] wyiechałem do obozu w Niagara on the Lake. ztąd do portu w Halifaks” ( J. Budzisz 1937:8).
67 Wydaje się, że Józef nie mógł przypłynąć do Francji na statku s/s Caryca. Według S. Borowskiego jednostka ta przybiła do portu La Havre 1
marca 1918 r. (1929:5). Z notatek Józefa wynika natomiast, że mógł być on
w tym kraju wcześniej, na pewno już 18 lutego 1918 r., kiedy otrzymał przydział do 3 Pułku Strzelców Polskich (dalej PSP). Możliwe, że Józef po latach
przedstawiając przebieg podróży błędnie określił nazwę statku. Według
A. Waldo (1974:398) na przełomie 1917 i 1918 roku odbyło się 6 rejsów do
ośrodków szkoleniowych na obszarze północno-zachodniej Francji (por.
M. Wrzosek 2004:356). Trudno jednoznacznie ustalić, którym z rejsów
podróżował J. Budzisz. Ze względu na podobieństwo nazw prawdopo-
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z portu Faljfacs68 [Halifax, Kanada, przyp. Ł. K.] od płynęliśmy do
dobne wydaje się, że mógł być to s/s Car. Jednostka ta dotarła na drugą
stronę Atlantyku około 18 lutego „przez port francuski Brest”, a „28 lutego 1918” do obozu Mayenne (S. Bobrowski 1929:5). Wątpliwość wzbudza
wspomniana przez Budzisza informacja o zatopieniu statku transportującego amerykańskich żołnierzy, w pobliżu Liverpoolu. W literaturze przedmiotu odnotowano, że podczas I wojny, na wodach oblewających Wyspy
Brytyjskie, pomiędzy grudniem 1917 a lutym 1918 był tylko jeden taki przypadek. Wydarzenie to miało miejsce 5 lutego 1918 r., na północ od wyspy
Rathlin. Ofiarą niemieckich torped padł wtedy parowiec Tuscania (Gibson
R. H., M. Prendergast 2014:253-254). W konwoju tym płynął również s/s
Kursk ( J. D. Cantwell 2017 fig. 3, Islay 2016), który miał bezpiecznie zawinąć „do portu Le Havre” (S. Bobrowski 1929:5, patrz: W. Jarno 2006a:53, 54).
Najbardziej prawdopodobne wydaje się więc, że Budzisz dostał się do Francji
na pokładzie statku Kursk. W tym przypadku notatki Budzisza odpowiadają
faktom historycznym. Zgadza się port początkowy – Halifax, a także informacja o zatopieniu statku Toscanii oraz dopłynięciu do portu docelowego przed
18 lutego 1918 r. (żołnierze z tego transportu dotarli do obozu szkoleniowego
w Mamers 7 lutego 1918 r. – W. Jarno 2006a:53)
W opowiadaniu „Klejnoty i pretorianie” opisano historię trzech polskich
transatlantyków zakupionych od duńskiej spółki Det Ostasiatitske Kompagni.
Owe parowce nazwano „klejnotami księżniczki Dagmary”. Wiązało się to z
osobą duńskiej księżnej Dagmary Glücksburg, żony Aleksandra III. Po śmierci
cara, Maria Fiodorowna Romanowa, takie przyjęła imię po ślubie w 1866 roku,
część swego majątku przeznaczyła na zakup statków, które nazwano „Russia”,
„Kursk”, „Car” i „Caryca”. Trzy ostatnie jednostki po zakończeniu Wielkiej Wojny
pływały pod polską banderą. Dawną nazwę „Kursk” zmieniono na „Polonię”,
„Car” („Estonia”) stał się „Pułaskim”, zaś „Carycę” („Lituania”) przemianowano
na „Kościuszko” (K. O. Borchardt 2014).
68 Wody w rejonie tego portu służyły do organizacji, konwojów przed ich
wyruszeniem ku wschodnim brzegom Atlantyku ( J. Scanlon 2000). Rankiem 6
grudnia 1917 r. doszło tu do kolizji parowca s/s Mont-Blanc, transportującego
materiały wybuchowe, z frachtowcem s/s Imo. Doprowadziło to do eksplozji materiałów wojennych, których moc detonacji szacuje się na 1/5 ładunku
zrzuconego na Hiroszimę. W wyniku tego wypadku infrastruktura portowa
oraz części miasta w promieniu kilku kilometrów od zatoki Bedford zostały
uszkodzone (H. T. Roe 1917, T. Węsierski, P. Leszczyński, B. Bartosik, K. Ocho-
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Liverpol, do Anglii gdzie wpobliżu portu zaatakowały nas łodzie
podwodne i zatopiył69 okręnt żołnieżami S.Z.A.P [Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej] z Liverpool do Bordeaux70. Innym
razem opisuje to tak „kiedy Wojna wybuchła wstąpiłem jako ochotnik
w obronie Ojczyzny. wyjechałem do Anglij i stamtąd do Legionów
do Francji gdzie brałem udział wojnie z Niemcami”71.
Dokładna rekonstrukcja jego losów z przełomu 1917 i 1918
roku jest utrudniona i niejednoznaczna. Józef uzyskał przydział
operacyjny „18 II 18 r. […] do tworzącego się 3 go pułku S. P.”72,
najpewniej miało to już miejsce na terenie Francji. Zgodnie z
notatkami przez Akwitanię (Bordeaux) miał wyruszyć do wymienionego dwukrotnie przez siebie miasteczka Nevers73, które
nie figuruje na żadnej liście obozów ćwiczebnych Armii Polskiej74.
Zapewne chodzi tu o obóz w miejscowości Mamers (ryc. 12), jeciński 2013:126; J. Scanlon 2000:47). Możliwe, że na wieść o kłopotach w tym
mieście pierwszy transport polskich żołnierzy przekierowano na terytorium
USA. Obecnie uznaje się, że wszystkie przerzuty ochotników na kontynent
europejski miały swój początek w zatoce nowojorskiej (A. L. Waldo 1974; M.
Wrzosek 2004; potwierdza to również P. Valasek (2006; 2017).
69 O zaistnieniu takiego zdarzenia donosi również S. Bobrowski „po załadowaniu w porcie Halifax na okręt rosyjski „Kursk”, […] i walkach z niemieckimi
łodziami podwodnymi” (1929:5), por. np. W. Jarno 2006a:53.
70 Jedyną wzmianką o trasie Nowy Jork – Bordeaux (lub Brest) odnotowano
w przypadku pierwszego przerzutu Polaków. Z portu u ujścia rzeki Hudson
16 grudnia 1917 r. odbił transportowiec s/s Niagara (W. Jarno 2006c:24, 30,
przypis 7; P. Bieliński 2010:7; J. Załęczny 2016a:58, 2016b:124, 125). Wydaje się
mało prawdopodobne aby Józefa wciągnięto na listę pasażerów przeznaczonych do przerzutu na drugą stronę Atlantyku, gdyż zaledwie dzień wcześniej
trafił on do obozu i nie zdołał przejść przewidzianego cyklu szkoleniowego.
71 J. Budzisz 1935, karta nr 3.
72 J. Budzisz 1937:4, patrz: przypis 67.
73 Być może chodzi o miasteczko Nevers w Burgundii nad Loarą, departament Nièvre, J. Budzisz zapisał Newers i Nevers ( J. Budzisz 1937:4, 8).
74 Patrz: W. Jarno 2006a, tabela 3, 4, 9.
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den z pierwszych punktów zbiorczych organizowanego 3 Pułku
Strzelców Polskich, w tym I batalionu tej jednostki. Sugeruje to,
że mógł on przybyć do Francji przez któryś port w Bretanii bądź
Normandii. Z tych rejonów transport do położonych nieco na
południe miejscowości Mamers i Mayenne jest zdecydowanie
szybszy i łatwiejszy niż z południowo-zachodnich departamentów. Józef zapewne początkowo mógł uzyskać przydział
do jednostki oznaczonej numerem 2, aby następnie wraz z jej
reorganizacją znaleść się w 3 pułku75.
Wiosną i latem 1918 roku jednostka76 Budzisza przeszła intensywne szkolenia w miejscowości Sully [Sully sur Loire przyp. Ł. K.],
Maill [Mailly-le-Camp, przyp. Ł. K.] pod okiem francuskich szkoleniowców, a major Faury przeprowadzał znami formacje bojowe.
Jeden z oficerów formacji wchodzących w skład polskiego zgrupowania zanotował na kartach pamiętnika, że ćwiczono „od rana
do nocy. Po kompaniach są szkolone grupy specjalistów: lekkich
karabinów maszynowych, grenadierów karabinowych i zwykłych

75 Struktury 3 PSP powstały pod koniec stycznia 1918 r. w miejscowości
Mamers. Pierwszy batalion, przesunięty z 2 PSP, utworzono po 7 lutego,
z przybyłych na pokładzie s/s Kursk polonijnych ochotników (W. Jarno
2006a:53, tabela 3). Latem 1918 r. dowódcą 3 PSP został major Doupchin
(mjr Charles Dauphin, W. Jarno 2006a:172, załącznik 3). Wczesną jesienią
pełnił on już funkcję adiutanta dowódcy pułku (W. Jarno 2006a:64, tabela
5). Prawdopodobnie było to spowodowane obejmowaniem przez Polaków
kolejnych stanowisk, tak aby jednostka była w największym stopniu spolonizowana. Oficerów francuskich pozostawiano jako doradców. Dowódcą
I batalionu był wówczas kpt. Karol Chmielewski (W. Jarno 2006a:64, tabela
5), a 3 kompanii, do której przydzielono Budzisza, porucznik [Bolesław]
Grzybowski-Przebiera awansowany na przełomie kwietnia i maja na kapitana (W. Jarno 2006a:96, 148, tabela 13, 20).
76 3 PSP, I batalion, 3 kompani ( J. Budzisz 1937:8).
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grenadierów”77, zaś w innym miejscu czytamy „w obozie St. Tanche78
[…] Nasi koledzy z Ameryki chcieli wszystko wiedzieć, jak było na
froncie […] Nasi z Ameryki, górujący liczebnie, polonizowali swym
duchem Francuzów, sfrancuziałych Polaków, tudzież oficerów
wychowanych w duchu szkoły rosyjskiej z jej samodzierżczymi
przywarami”79. Jesienią Józef znalazł się w Lotaryngii, w strefie przyfrontowej (ryc. 13), w okolicach miasta Rambevilleis [Rambervillers,
przyp. Ł.K.] należącego do pasma Wogezów. Tam 17 października 1918 roku zajeliśmy odcinek Rawines [Ravines, przyp. Ł. K.]80,
w pobliżu miejscowości Saint Dié. W pasie obronnym 1 Dywizji
Strzelców Polskich, do którego włączono 3 PSP, formacja zajęła
jego środkowy pas. Służba ta ze względu na warunki – górzysty
teren porośnięty lasem – koncentrowała się głównie na działaniach
rozpoznawczych, obu walczących stron81. Jedna z akcji przeprowadzona przez oddziały niemieckie doprowadziła do wdarcia się
w linię polskich okopów, obsadzonych przez 3 kompanię, w której
służył Józef. Dzięki szybkiemu kontratakowi obwodów pułku udało
się odzyskać utraconą pozycję82. Służba frontowa zakończyła się
4 listopada83, kiedy to pułk został zluzowany i wycofany wraz z całą
dywizją do Rambervillers, w celu przegrupowania przed planowaną
na połowę miesiąca akcją zaczepną sił alianckich. W tym okresie
Budzisza awansowano do stopnia podoficerskiego: mianowany
zostałem kapralem. […] i mieli nas przewieść do Parroy lecz zo77 W. Trawiński 1989:278.
78 Wojskowy ośrodek szkoleniowy niedaleko Mailly-le-Camp, w którym,
w sierpniu 1918 r. zgromadzono wszystkie pułki piechoty z 1 Dywizji Strzelców Polskich (dalej DSP; W. Jarno 2006:32-33, 63; patrz: W. Trawiński 1989:193,
197-198).
79 W. Trawiński 1989:276.
80 Patrz: J. Dąbrowski 1928:10, Por. P. Bieliński 2010:5.
81 Patrz: J. Dąbrowski 1928:10-11.
82 W. Jarno 2006a:72, J. Dąbrowski 1928:11.
83 W. Jarno 2012:15.
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stało zawieszenie broni 11 go XI 18 r. skąd zdrogi nas wrucili84
do Lunevill ztąd rozlokowali nas po okolicznych wioskach. Kilka dni później na przełomie roku 1918/1919 w wyniku kolejnych
przegrupowań 1 DSP formacja ta została rozlokowana w okolicach
Bayon85, na południe od Nancy, przeznaczając czas na dalsze szkolenia odbywające się w trudnych warunkach pogodowych86. Jak
zanotował Jerzy Dąbrowski, dla polskich żołnierzy rozpoczął się
„beznadziejnie długi, nader uciążliwy moralnie okres czekania na
wyjazd do kraju”87. Podobne wnioski można wyciągnąć również
z relacji Józefa (ryc. 14). Powrót do kraju stał się możliwy, w początku
kwietnia 1919 roku. Najpierw jednak unormowano relacje między
rządem w Warszawie i Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu.
Kolejnym krokiem było parafowanie francusko-niemieckiego porozumienia podpisanego w Spa88. Zniecierpliwością czekaliśmy na
wyjazd do Polski a wyizdaliśmy całą zimę, iak nie pierwszego to
15go to znów pierwszego i tak aż na wiosnę. Wreszcie, w 1. połowie
kwietnia żołnierze 3 PSP trafili do bazy załadunkowej w Ambronay,
aby 18 dnia tego miesiąca zasiąść w podstawionych wagonach (ryc.
15) i wyruszyć trasą Avricourt-Lipsk-Cottbus w stronę pierwszej
stacji na ojczystej ziemi89. Józef zapamiętał, że zapanowało niezwykłe poruszenie i radość nie do opisania roskaz amunicje [zdawać]
każdy co ma więcej to chowa bo tam w Polsce niema. Wyruszamy
nasz kapitan Dzwonkowski90 żegna się krzyżem świętym i mówi
bracia nareszcie ujrzymy Ojczyzne niejednemu łzy popłynęły zo84 Por. W. Jarno 2006a:73-74, J. Dąbrowski 1928:11.
85 W. Jarno 2006a:74, 77, tab. 9.
86 W. Jarno 2006a: 74-75, 85.
87 J. Dąbrowski 1928:12.
88 M. Wrzosek 2004:245-255.
89 Dworzec w Lesznie, a dalej Kalisz, Łódź (W. Jarno 2006a:94, patrz: P. Niedomagała, mapa 1919 r.).
90 Od połowy kwietnia kpt. Zygmunt Dzwonkowski objął funkcję dowódcy
I batalionu 3 PSP (W. Jarno 2006a:80, tabela 10).
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czu. Po pięciu dniach podróży wojskowe eszelony dotarły do granicy
odrodzonego państwa polskiego91, a moment ten Budzisz wspomina
niezwykle emocjonująco: agdy ujrzeliśmy nasze polskie strzechy to
jedni płakali drudzy się sciskali krzyczeli smiali radości niebyło
temu końca. Przez warszawski węzeł kolejowy pułk natychmiast
przerzucono do południowo-wschodniego rejonu Polski, na Wyżynę Lubelską (ryc. 16), jednocześnie zmieniając nieznacznie jego
nomenklaturę na 3 Pułk Strzelców Pieszych (dalej psp). Według
relacji Budzisza dotarł on 22 IIII 19 r. do Kowla92, a pierwszym
zadaniem nowo przybyłej formacji miało być przeprowadzenie
akcji zaczepnej na Wołyniu93, w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego. W połowie maja ruszyło z tego obszaru polskie natarcie94 na
ukraińców […], zajmujemy Łuck gdzie mieliśmy potyczki nad
rzeką Styrem. Pod koniec maja, okopana w okolicach historycznej
stolicy Wołynia, 1 DSP uszczuplona została o część sił. Wówczas
zdecydowano o czasowym wyłączeniu z jej struktur 3 psp, który
następnie przetransportowano koleją na zachodnią granicę95: Ruszamy do Częstochowy gdzie dostaie roskas iako instruktor do
gaz masek i karabinów francuskich do 26 p.p96 2 giei komp. skąd
91 W. Jarno 2006a:94, 97, 2006b:35.
92 Zapis ten oznacza 22 kwietnia, w literaturze przyjmuje się iż nastapiło to
dwa dni później (S. Dąbrowski 1929:13, W. Jarno 2006b:36, P. Bieliński 2010:6).
93 Na obszarze Małopolski Wschodniej Wojsko Polskie toczyło wówczas
zmagania z Ukraińską Republiką Ludową oraz Zachodnioukraińską Republiką Ludową (np. M. Kozłowski 1999). Na Wołyniu oddziały polskie mierzyły
się z Ukraińską Armią Halicką będącą pod zwierzchnictwem ZURL (W. Jarno
2006b:40, M. Krotofil 2002:164).
94 Patrz: W. Jarno 2006b: 43-46, tabela 2.
95 W. Jarno 2006b:47. W drugiej połowie maja 1919 r. zaistniała groźba wybuchu walk z Niemcami, wskutek zakwestionowania przez władze Republiki
Weimarskiej treści i formy traktatu wersalskiego. Ostatecznie akt ten podpisano 28 czerwca 1919 (W. Jarno 2006a:121).
96 Patrz: J. Kreis 1929:10-11, J. S. Wojciechowski 2012:8.

--- 30 ---

wracam do swoiego pułku, by pozostać w północno-zachodniej
Małopolsce do początku lipca 1919 roku97. Następnie zarządzono
przeskok do Lwowa Złoczowa i Tarnopola, w celu wsparcia nowej kontrofensywy sił polskich, zakończonej dotarciem do rzeki
Zbrucz. Na tym obszarze Budzisz służył do początku sierpnia, po
czym trafił ponownie w rejon Łucka98.
Jesienią 1919 roku rozpoczęła się akcja scalenia oddziałów
krajowych z formacjami przybyłymi do Polski, m. in. poprzez kolejną zmianę nazwy, tym razem na 45 Pułk Strzelców Kresowych99
(dalej 45 PSK) oraz zreorganizowanie struktur. Nieco później
ówczesne władze państwowe prowadziły debatę dotyczącą demobilizacji żołnierzy polonijnych z USA100. W konsekwencji obrad
żołnierze mieli być zwolnieni z służby i stopniowo ewakuowani
na półkulę zachodnią101. Z notatek sporządzonych przez Budzisza wiemy, że akcja ta go nie objęła i latem 1919 dalej przebywał
on na Wołyniu. Brał wówczas udział w kolejnym etapie zmagań
w tym regionie, uczestnicząc w szeregu potyczek: ruszamy pod
Rowno, Dubno, Ostrug, Sławuta, Szepietówka, Zasław, staro
Konstantynów. I wieś Swinna gdzie troche dłużej my postali
wieś Hryczana Janowka Deserowa (ryc. 16). W dolinie Horyni
Józef służył do połowy lutego 1920 roku, kiedy polskie siły natarły w stronę rzeki Boh i opanowały Starą Sieniawe. Tam front
zatrzymał się aż do wiosny. W czasie owych zmagań Budzisz
97 W. Jarno 2006a:127.
98 J. Dąbrowski 1928:13, 14; W. Jarno 2006a:127.
99 W. Jarno 2012:20.
100 M. Wrzosek 2004:270-272, 287-290.
101 Uzgodnienia z rządem USA zapewniały polskim ochotnikom możliwość
uczestniczenia w walkach tylko do chwili zakończenia konfliktu. Następnie
mieli oni prawo powrócić na terytorium Stanów Zjednoczonych, bez konieczności przechodzenia procedur emigracyjnych. Żołnierzy polonijnych
ostatecznie zwalniał z wojska rozkaz Józefa Piłsudskiego z drugiej dekady
marca 1920 roku (M. Wrzosek 2004:288).
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miał wpaść najpewniej do Ikwy, której wartki nurt porwał go
kilkanaście wiorst zanim zdołał wydostać się bezpiecznie na jej
brzeg. Możliwe, że wydarzenie to spowodowało bliżej nieokreślone kłopoty ze zdrowiem, choć w dalszym ciągu brał aktywny
udział w działaniach. W ramach operacji kijowskiej102 idziemy
na Hmielnik Berdyczów docierając do miejscowości Kalinówka,
dawny pow. winnicki (ryc. 16). W ostatnich dniach kwietnia 1920
roku związki taktyczne 13 Dywizji Piechoty (dalej 13 DP), składającej się m.in. z 45 PSK, zdobyły tę miejscowość oraz pobliską stację
kolei odesko-kijowskiej103. Odparły również silne kontruderzenie
sił sowieckich104. Kilka dni później formacja dotarła w okolice
Lipowca, przystępując do budowy linii umocnień ziemnych105.
Budzisz o tych wydarzeniach pozostawił dość tajemniczo
brzmiącą notatkę: dostaie rozkaz nocy zerwać tor kolejowy
wykonałem rano. Pomyślnie zakończone zadanie w Kalinówce
poskutkowało zwolnieniem go z dotychczasowej jednostki, dzięki czemu uzyskał przydział do 2 giego pułku A [Artylerii, przyp.
Ł. K.] polowej w Radomiu. Niestety, Józef nie podał żadnych
szczegółów dotyczących wycofania go z pierwszej linii, w momencie pomyślnie rozwijającej się ofensywy armii polskich. Dość
zastanawiający wydaje się fakt, że „piechur” otrzymał przydział
do artylerii, w tym przypadku 2 Pułku Artylerii Polowej106 (dalej
PAP), w rejon znacznie oddalony od działań bojowych. Może to
sugerować, że powikłania zdrowotne po wydarzeniach spod Starej
Sieniawy miały wpływ na zaistniałą sytuację i Józef nie był w stanie
skutecznie pełnić służby w warunkach frontowych. Na Mazowszu
102 Patrz: J. Dąbrowski 1928:18-19.
103 F. Sulmirski, B. Chlebowski, W. Walewski 1882:682.
104 M. Wrzosek 2004:275; patrz: S. Pomarański 224-225.
105 J. Dąbrowski 1928:19. Dalszy udział w walkach 45 PSK na tym odcinku
frontu opisuje M. Gajewski (1998, 2005).
106 P. Zarzycki 1999:3-5.
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jako zaprawiony w bojach mógł szkolić rekrutów, tym bardziej że
doświadczenie edukacyjne zdobył w czasie pobytu w Małopolsce.
W Radomiu stacjonowały wówczas baterie zapasowe 2 PAP, zaś
w drugiej połowie 1920 r. na jakiś czas zakwaterowano tu także
uzupełnienia przeznaczone dla 13 PAP107 z 13 DP. Według dostępnych danych artyleria miała stacjonować w koszarach Godebskiego przy szosie warszawskiej, a jej organizatorem i dowódcą w tym
okresie był Ignacy Bieliński108. W połowie października podpisano
preliminaria pokojowo-rozejmowe, kończące działania zbrojne
pomiędzy Polską a Rosją. Z dokumentów wynika, że 30 X 1920
Józef został zwolniony ze służby, co oznaczało koniec półrocznego
pobytu w stolicy południowego Mazowsza.
Po demobilizacji ochotnicy, którzy zgłosili się do służby na terytorium USA, mieli otwartą drogę do powrotu za ocean109. Jednak
Józef zdecydował się wyruszyć na południe, do oddalonych o około
60 km Grzegorzowic, na obszarze których w przysiółku Wielgus
(ryc. 1.4, 17.1) mieszkała jego matka, 62 letnia Marianna. Najprawdopodobniej wtedy Budzisz związał się z Bronisławą Gryszką
(1903-1999), dawną koleżanką(?). Jak wspomina ich najmłodszy syn
„ojciec opowiedział mamie o zatopieniu statku i ta za żadne skarby
nie chciała słyszeć o zamorskiej wyprawie jakąś łajbą”110. Pobrali się
w 1922 roku (ryc. 18) i mieli ośmioro dzieci111. Budzisz wspominał:
„pozakończonej wojnie powróciłem w strony Rodzinne gdzie przebywam dotychczas Mam Zone i 6cioro dzieci 3 ch Synów 3 y Curki
107 Patrz: M. Wieliczko-Wielicki 1928:8-25.
108 W. Jarno 2003:213.
109 Ponad 10 tys. byłych żołnierzy Błękitnej Armii powróciło do Stanów Zjednoczonych (T. Wojciechowski 1971:5). Temat ewakuacji ochotników zwerbowanych
w amerykańskich środowiskach polonijnych opisał M. Wrzosek (2004:287-290).
110 T. Budzisz 2016.
111 Matylda, Krystyna, Bernard, Stanisław, Daniel, Elżbieta, Maria, Telesfor
(T. Budzisz 2016).
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i jakoś się tam żyie”112. Małżeństwo Budziszów dbając o rozwój
swych dzieci, starało się zapewnić im odpowiednie wykształcenie.
Przykładem niech będzie ich najstarsza córka Matylda, po mężu
Stambuldzys113 (1923-2016), która ukończyła szkołę powszechną,
podjęła dalszą naukę w gimnazjum, przeszła liczne kursy i szkolenia
z zakresu obronności oraz pierwszej pomocy114, zaś w czasie wojny
zdała egzamin maturalny, na tajnych kompletach115.
Józef zatrudnił się jako ogrodnik i pracownik fizyczny w majątku116 Stanisława Witalisa Rauszera117 (1880-1937) i Heleny Janiny ze Smoleńskich118 (1884-1969). Budzisz tak opisał tą okolicę
„dwór Grzegorzowice iesto prześliczny […] 700 morgowy maiątek Kościół najstarszy w polsce pamienta czasy Pogańskie”119
(ryc. 19, 17.4)120. W swym życiorysie spisanym pod koniec lat 30.
Józef w rubryce zawód wpisał „ogrodnik, młynarz, rolnik”121, zaś
w innych notatkach napotykamy wzmianki poruszające tematy agralne: „[rok] suchy lecz śliczny od bywają się kopania kartofli”, w innym miejscu „podatki wielkie i ruzne ciezary nakłada się na Rolników. Bezrobocie ludzie chodzą po wsiach”122.
112 J. Budzisz 1934 karta nr 3.
113 M. Stambuldzys 2002a; Z. Reklewska-Braun 2009:236-237.
114 M. Jedynak 2016b.
115 M. Stambuldzys 2002a:1.
116 Patrz: B. Chlebowski 1881:889, por. E. Majcher-Ociesa, M. B. Markowski
2014:92; Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:651-654, 658.
117 Majątek ten zakupił w latach 1911-1913 (Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:655656; A. Barański 2016:71) od Zygmunta Sosnowskiego. W spisie z roku 1925
jego nazwisko zapisano jako „Rauscher” (por. E. Majcher-Ociesa, M. B. Markowski 2014:31, 92).
118 Patrz: WZPN 2009.
119 J. Budzisz 1934 karta nr 2.
120 Informacja o pieszej wycieczce uczniów warszawskiej szkoły pomologicznej (Kurjer Warszawski 1900a, b).
121 J. Budzisz 1937:3.
122 J. Budzisz 1934 karta nr 1, 2.
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We wspomnieniach jego bliskich „u Rauszera ojciec pracował jako
zaufany pracownik w gospodarstwie, na roli, prowadził wzorowo
ogród”123 oraz „promował sadzenie drzew owocowych”124. Park
wraz z ogrodem stanowił nieodłączny element krajobrazu, który
składał się z części kwiatowej, ziołowo-warzywnej oraz sadu125.
Grzegorzowickie założenie zielone, należało w czasach Budzisza
do największych w regionie, zajmując powierzchnię około 9 ha126.
Pozostałości tego obiektu zachowały się do dziś, a najstarsze drzewa
objęto ochroną konserwatorską127.
Jako wyraz uznania za uczciwą i efektywną pracę Józef
„otrzymał”128 od Rauszerów trzyhektarową działkę. Zbudował na
niej, dziś już nieistniejący, drewniany dom, „taki na podmurówce
strzechą kryty”129 (ryc. 20). Mieścił się on w pobliżu dzierżawionego przez Budzisza małego młyna wodnego nad Dobruchną, określanego jako Kuźnia130 (ryc. 17.2), w 1935 roku wyremontowanego.
Było to możliwe dzięki wsparciu „Stanisława Rauszera i Zony
jego Zacney i Szlachetney Pani Heleny”131 a Józef nadzorował
123 T. Budzisz 2016a.
124 E. Szadurska, Z. Szadurski 2002; patrz: B. Gałczyński 1929; R. Sobieralska 2016.
125 Jadwiga Rauszer skończyła m.in. SGGW, specjalizując się w ogrodnictwie
(Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:656), zaś w latach 40. XX wieku osobą sobytą
w gospodarce ogrodowej w Grzegorzowicach i Kuninie była Anna Lubowiecka (A. Sierosławska 2012:11). W pobliskich Mirogonowicach osobą taką była
H. Świężyńska (Z. Reklewska-Braun 2009:145).
126 Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:100-103; patrz: Z. Reklewska-Braun 2009:14.
127 Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:653.
128 T. Budzisz 2016a.
129 T. Budzisz 2016a; por Z. Reklewska-Braun 2009:237-239 – tu autorka
wspomina o wizycie w domu rodzinnym swej rówieśniczki Marysi Budzisz.
130 Wg notatek Józefa „Młyn na Kuźni był to stary zabytek […] z kuźni na młyn
przerobiony został w roku 1753. dotrwał do roku 1935go […]” ( J. Budzisz 1935
nr 1). Nazwę Młyn Kuźnia odnotowano pod datą 10.I.1935 w Księdze... oraz na
części metryczek PMA z miejscowości Grzegorzewice i Zagaje.
131 J. Budzisz 1935 karta nr 1.
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przebieg prac. Ze wspomnień najmłodszego syna Józefa wiadomo,
że młyn wodny na co dzień użytkował ojciec, zaś w razie potrzeby
„pierwszeństwo miał Rauszer”132.
Prawdopodobnie zanim Budzisz zaczął pracować w grzegorzowickim folwarku wcześniej zdobył doświadczenie w zawodzie młynarza. Wymagało to dość rozległej wiedzy zarówno
z zakresu zjawisk przyrodniczo-biologicznych jak i technicznej,
np. ciesielstwa, kowalstwa, kamieniarstwa itp133. Wspomina o tym
jego syn: „moja babcia, to znaczy mojej mamy mama mieszkała
na Wałsnowie, Wielgus to się nazywało wtedy […] wiatrak był
tam i on ten wiatrak też obsługiwał, no był młynarzem u nas
tu w Grzegorzewicach we młynie i na wiatraku w Wielgusie”134.
Wymienione urządzenia młyńskie135 widoczne są wyraźnie na
mapie136 z lat 30. XX wieku.
Bliscy Józefa uważali go za filantropa. Jego córka Elżbieta zapisała, że udzielał pomocy „innym, a szczególnie biednym. Starał
się poprawić jakość życia na wsi”137. W swych notatkach starał
się akcentować złą kondycję okolicznych ubogich mieszkańców:
„podatki wielkie i ruzne ciezary nakłada się na […] obywateli,
panuje wielkie […] bezrobocie […] a […] ludzie chodzą po wsiach
prosza chleba […] kiedy to się skończy Bóg raczy wiedzieć. Jak
dalej będzie […]”138.
Józef interesował się aktualną polityką zarówno krajową „obecnie rządzi Polską Prezydent Ignacy Mościcki. Żądy w kraju mar132 T. Budzisz 2016a.
133 B. Sznurowa 2015.
134 T. Budzisz 2016b.
135 W katalogu B. Szurowej (2015) nie uwzględniono młynu wodnego Kuźnia,
ani wiatraka na terenie Wielgusa. Patrz: E. Szot-Radziszewska 2011.
136 Mapa taktyczna 1937 Bodzentyn P45 S31.
137 E. Szadurska, Z. Szadurski 2002.
138 J. Budzisz 1935 karta nr 2-3.
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ne. Żądzi tak zwany Blok bez partyjny” jak i zagraniczną „w tem
czasie mają zatargi Włochy z Abisynią popycha dotego Mussolini
Dyktator Włoch. W Niemczech zodzi Hitler. W Rosji Republika
lecz pobodniesz Marna prześladowania religijne. W Szwedzie po
rużnych państwach są zaburzynia niezgody”139. Ton wypowiedzi
wskazuje, że nie był on zwolennikiem Józefa Piłsudskiego oraz
działającego od 1927 roku Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Niechęć do marszałka należy wiązać z okresem wstąpienia
Budzisza w szeregi Błękitnej Armii, pozostającej pod politycznym
wpływem Romana Dmowskiego, prezesa Komitetu Narodowego
Polskiego oraz Ignacego Paderewskiego i Józefa Hallera. Weterani
Armii Polskiej we Francji darzyli ich powszechnym szacunkiem,
stojąc w opozycji do działań inspirowanych przez obóz sanacyjny140.
Byli podwładni generała Hallera zorganizowali się na początku lat
20. XX wieku w Związek Hallerczyków141. Brak jednak informacji
czy Budzisz zaangażował się w działalność tego stowarzyszenia.
Pod koniec lat 30. złożył podanie (ryc. 21) o przyznanie mu
Medalu Niepodległości142. Według wyliczeń Krzysztofa Filipowa,
w latach 1937-1938 nastąpił masowy napływ wniosków o nadanie
takich odznaczeń. Końcowym efektem prac komisji odpowiedzialnej za ich przydział było rozdanie ponad 50 tysięcy orderów143.
139 J. Budzisz 1935 karta nr 2-3.
140 M. Wrzosek 2004:271.
141 S. Aksamitek 1984:119.
142 Numer sprawy 22/7707 (J. Budzisz 1937:1). Polskie wojskowe odznaczenia
państwowe, ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października
1930 roku o Krzyżu i Medalu Niepodległości, w celu „odznaczenia osób, które
zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową
lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 19181921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski” (K. Filipow 1998,
patrz: Z. Puchalski, T. Wawrzyński 1994; T. Wawrzyński 1996). Do wniosku Józef
dołączył dwie wersje swego życiorysu (ryc. 22).
143 K. Filipow 1998:47, 51.

--- 37 ---

W celu otrzymania odznaczenia należało wykazać swój udział
w walce o suwerenność sprzed wybuchu konfliktu światowego
lub w latach 1914-1921. Weryfikacja działalności niepodległościowej Budzisza została rozpatrzona pozytywnie, a potwierdzeniem
tego był dyplom oraz dołączona do niego legitymacja o numerze
38866. Obydwa dokumenty nie zachowały się do dziś. Wiadomo
natomiast, że Budzisz musiał wnieść za nie opłaty, 2 zł za dyplom
i 8 zł za odznaczenie144.
W 1939 roku przygotowania do odparcia spodziewanego najazdu
wojsk III Rzeszy nie objęły 46 letniego Józefa. Wrześniowe zmagania
obserwował on z perspektywy najbliższej okolicy. Działania wojenne,
które rozegrały się na Kielecczyźnie znalazły się w strefie obronnej południowego zgrupowania armii „Prusy”145 i tylko pośrednio
dotknęły rodzinę Budziszów. Najstarsza córka, wspomniana już
Matylda, jako ochotniczka-sanitariuszka uczestniczyła w pierwszym tygodniu września w bitwie pod Jędrzejowem, podczas której
dostała się do niemieckiej niewoli146.
Pod koniec pierwszego tygodnia wojny oddziały niemieckie dotarły pod Kielce, a ich poszczególne związki taktyczne ruszyły m.in.
na Starachowice, uderzając na polskie pozycje obronne w okolicach
miejscowości Święta Katarzyna, a następnie pod Iłżą147. Wydarzenia
te spowodowały, że „dom przy młynie, leżący w dolinie na uboczu,
144 Legitymację wysłano do Grzegorzowic 12 listopada 1938, a odznaczenie
31 stycznia 1939 roku ( J. Budzisz 1937).
145 P. Zarzycki 2001.
146 M. Jedynak 2016b; L. Bukowski 2014. Źródła do dziejów rodziny Budziszów
z lat 1939-1945 pochodzą z materiałów spisanych i przesłanych przez Matyldę Stambuldzys do Archiwum Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,
Wojskowa Służba Polek. Dotyczą one działalności niepodległościowej kilku
kobiet, w tym Bronisławy i Matyldy (M. Stambuldzys 2002a,b) oraz Krystyny Szyda z Budziszów (akt ostatniej z Pań nie weryfikowałem). Za możliwość
wykorzystania tych materiałów dziękuję Pani Katarzynie Minczykowskiej.
147 P. Zarzycki 2001:179-180; 2013.
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był miejscem, w którym chronili się we wrześniu i październiku 1939 r.
rozbitkowie z wojska polskiego. Chronili się przed pójściem do niewoli
i otrzymywali tu cywilne ubiory […] i inną pomoc”148.
Z początkiem października Józef (ps. Bagnet) mając bogate doświadczenie wojskowe włączył się w budowę struktur konspiracyjnych, według członków rodziny, został zaszeregowany w strukturach
Polskiego Państwa Podziemnego w stopniu oficera149, odpowiedzialnego za funkcjonowanie „miejscowej placówki150” na obszarze
obecnej gminy Waśniów. Dzierżawa młyna w doskonały sposób
maskowała różnorakie działania konspiracyjne. Dom Budziszów
służył wielokrotnie jako czasowa kryjówka dla zdekonspirowanych
członków podziemia i miejsce zaopatrzenia w niezbędny prowiant
lub dokumenty. Także cywile, często wysiedleńcy, mogli tu odnaleźć
chwilę wytchnienia, a osoby szukające żywności nie opuściły Kuźni
bez posiłku. Matylda zapisała w swojej relacji, że „był taki okres, że
40 osób przewinęło się dziennie lub więcej. […] W naszym domu
były spotkania, chłopcy i dziewczęta składali przysięgę. Tam też było
prowadzone tajne nauczanie przez ukrywającego się zakonnika ojca
Wiśniewskiego z Poznania”151.
Józefa w działalności niepodległościowej wspomagała żona
Bronisława (ps. Wiewiórka), pełniąca funkcję łączniczki-instruktorki odpowiadającej za „obserwację, pomoc poszkodowanym,
organizowanie pomocy dla przebywających w obozach, łagrach,
a także ich rodzinom”152. W trudnych chwilach, Józef miał pocie-

148 E. Szadurska, Z. Szadurski 2002.
149 M. Stambuldzys 2002a:2, 3; T. Budzisz 2016.
150 E. Szadurska, Z. Szadurski 2002; Możliwe, że wzmianka ta dotyczy dowódcy kompanii Waśniów w podobwodzie Ostrowiec, którego personali dotychczas nie ustalono (W. Borzobohaty 1988).
151 M. Stambuldzys 2002b:1.
152 M. Stambuldzys 2002a:2.
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szać żonę słowami „nie bój się, nie martw się, gdy mnie nie będzie.
Ojczyzna nie zapomni o Tobie”153.
Po powrocie w rodzinne strony także najstarsza córka zaangażowała się w pracę na rzecz państwa podziemnego. Między innymi
wspomagała jeńców sowieckich przetrzymywanych na Świętym
Krzyżu. Zbiegłym żołnierzom dostarcza dokumenty i żywność154.
Razem z matką zajmowała się również przewożeniem poczty, rozkazów oraz ówczesnych dowodów tożsamości czyli kennkart155.
Matylda wspomina także o aktywnym udziale w pracy podziemnej Tomasza Rauszera156 (ryc. 23) wspomagającego potrzebujących
schronieniem i żywnością157. Zajmował się on zbieraniem funduszy
oraz pomocą dla oddziałów AK działających w terenie, w ramach
organizacji paramilitarnej o zmieniającej się nazwie: Uprawa, Tarcza, Opieka bądź S1, skupiającej w swych szeregach ziemiaństwo
i przemysłowców158. W jego majątku miała się m.in. ukrywać Luba
Bielicka-Blum159 wraz z córką Avivą, które opiekowały się dziećmi
państwa Rauszerów160.
Ciosem dla rodziny okazał się ostatni tydzień czerwca
1943 roku. W sobotę, 26 tego miesiąca161, Józef został aresztowany przez Niemców. Według relacji Bronisławy „mąż mój został
zdradzony przez nieuczciwych członków organizacji i areszto153 M. Stambuldzys 2002b:2.
154 M. Stambuldzys 2002a:2.
155 M. Stambuldzys 2002b:1.
156 Patrz: A. Barański 2016:72.
157 M. Stambuldzys 2002b:2.
158 WZ 2003:104; patrz: M. Rudziński 2002, Z. Reklewska-Braun 2009:109;
M. Jedynak 2016c.
159 W materiałach Żydowskiego Instytutu Historycznego nie natrafiłem na
wzmiankę dotyczącą pobytu w Grzegorzewicach (L. Bielicka-Blum 1949-1962),
za udostępnienie tych materiałów dziękuję Pani Agnieszce Reszc.
160 M. Grzebałkowska 2015:200.
161 M. Stambuldzys 2002b:2.
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wany z innymi żołnierzami AK przez szpiega niemieckiego Hansa Wittka162”. Najmłodszy syn zapamiętał jak patrol żandarmów
wyprowadzał jego ojca z chaty, ubranego jedynie w kalesony163.
Józefa przewieziono do więzienia w Świętej Katarzynie (ryc. 1.6)
i prawdopodobnie poddano brutalnemu przesłuchaniu. Było to
częstą praktyką wobec działaczy podziemia164. Ostatecznie został
stracony za klasztorem ss. Bernardynek (ryc. 24.A), u podstaw
zboczy najwyższego wzniesienia Gór Świętokrzyskich. Według
ustaleń historyków w tym rejonie zamordowano i pochowano, w grobach zbiorowych około 40 okolicznych mieszkańców,
z których udało się ustalić jedynie 13 personaliów. W mogile,
znajdującej się najdalej od obecnego czerwonego szlaku, wiodącego na szczyt Łysicy, osadzono drewniany krzyż z przybitą
metalową tabliczką, z wypisanymi czterema nazwiskami. Wśród
nich znajduje się zapis „Chor. Józef Budzisz (PS. Bagnet) Halerczyk
[…] żołnierz Z.W.Z-AK członek Kedywu”. Na terenie nekropoli
w Grzegorzowicach, w grobowcu rodzinnym Budziszów (ryc.

162 M. Stambuldzys 2002b:1-2; Franciszek Wittek (?-15.06.1944) prowadził działalność wywiadowczą na rzecz III Rzeszy (M. Michalczyk 1986), po zakończeniu regularnych działań wojennych na terenie Polski w 1939 r., zamieszkał wraz
z żoną Stanisławą Herkiel pod Nową Słupią, w pobliskich Mirocicach i Jeziorku,
obecnie gm. Nowa Słupia, prowadził przez jakiś czas sklepy spółdzielcze. Miały one maskować jego działalność w tworzeniu lokalnej siatki agentów gestapo.
(M. Jedynak 2014). Na obszarze Grzegorzowic miało działać kilku donosicieli
(M. Budzisz 2016d). Wittek przebywając w czasach II RP m.in. na Mazowszu, miał
znaleźć swej żonie (po styczniu 1935 r.) „dorywcze zatrudnienie w” stołecznym
muzeum archeologicznym (M. Jedynak 2017). Niestety w archiwaliach PMA do
tej pory nie udało się natrafić na dokumenty mogące potwierdzić taką informację.
163 T. Budzisz 2016.
164 Szczególnie krwawo, podczas przesłuchań odbywających się we wspominanym więzieniu, zapisał się dowódca lokalnego posterunku żandarmerii A.
H. Schuster (patrz: M. Jedynak 2013:43, 119, 124).
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24.B) na płycie nagrobnej wykuto epitafium „POR. JÓZEF ZAM.
PRZEZ NIEMCÓW W ŚW. KATARZYNIE W 1943 R.”.
Jedynym potwierdzonym faktem z kariery wojskowej Józefa
był jego awans w strukturach Armii Generała Hallera na podoficera - kaprala. Z tabliczki znajdującej się na zboczu Łysicy wynika,
że dosłużył się on chorążego czyli pełnił obowiązki starszego
podoficera, zaś płyta nagrobna w Grzegorzowicach informuje
o stanowisku porucznika, będącego już wysoką godnością oficerską. Trzeba pamiętać, że po powrocie w granice II RP Budzisz był
instruktorem kursów wojskowych. Prowadził wówczas ćwiczenia
z obsługi broni palnej oraz zagrożeń płynących z użycia broni
chemicznej, a dzięki doświadczeniu zdobytemu we Francji oraz
w latach 1919-1920 jako osoba wykwalikowana i wobec braków
kadrowych, mógł w strukturach państwa podziemnego szybko
awansować. Dzięki swym umiejętnością Józef był w stanie przekazać w trakcie prowadzonych przez siebie kursów, dla młodych
rekrutów, odpowiednią wiedzę i poziom wyszkolenia. Śmierć
takiego specjalisty była na pewno dużym ciosem dla podobwodu
AK Ostrowiec, należącego do okręgu Jodła165.
Żona Bronisława wspominała „zostałam sama z trojgiem
dziećmi i wysiedloną ze Śląska krawcową. Najstarsza moja córka
musiała się ukrywać więc poszła w teren do partyzantki, młodsza
po szoku znalazła się w szpitalu […] Dom był już spalony więc nie
bardzo mogły odbywać się kontakty z członkami organizacji”166.
165 Patrz: W. Borzobohaty 1988.
166 M. Stambuldzys 2002b:2; Młyn Kuźnię niemiecka administracja wojskowa
w 1944 r. przeznaczyła na kwaterunek dla części wojsk, które obsadzały ten rejon
aż do połowy stycznia 1945. Wówczas to siły I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej wyparły jednostki niemieckie z całego regionu świętokrzyskiego. Zanim
to jednak nastąpiło za pomocą środków pirotechnicznych częściowo uszkodzono tą budowlę. Dalszych zniszczeń tego obiektu dokonał nieznany z imienia
sprawca, a następnie całkowitej rozbiórki nakazała dokonać administracja (M.
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W kościele Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach, po prawej
stronie, wiszą dwie tablice pro memoria. Jedna z nich, wykonana
z jasnobeżowego marmuru zaczyna się od słów „Modlitwy Obozowej”, autorstwa Adama Kowalskiego, została wmurowana w 37
rocznicę śmierci Józefa i jego współtowarzyszy z AK (ryc. 25).
Jako fundatorów wymieniono rodzinę Budziszów oraz byłych
towarzyszy broni.
Wspomnę tylko iż oprócz tablicy w kościele w Grzegorzowicach, Józefowi i Bronisławie poświęcono jeszcze jedno miejsce
pamięci, znajdujące się na terenie Sanktuarium w Kałkowie167.

Stambuldzys 2002b:2, M. Budzisz 2016). Na początku lat 50. Bronisława z najmłodszymi dziećmi przeniosła się do Wrocławia (E. Szadurska, Z. Szadurski
2002), w regionie pozostał Stanisław i Bernard (S. Krukowski 1950).
167 Odsłonięte 9 listopada 2002 roku (E. Szadurska, Z. Szadurski 2002).

--- 43 ---

Zbieracz starożytności
Józef Budzisz był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach.
Z pozostawionych przez niego notatek dowiadujemy się, że interesowały go sprawy polityczne, gospodarcze, społeczne, przyrodnicze. Pasjonował się ponadto historią i archeologią. Swoje myśli
przelewał na kartki nie tylko w postaci prozy, ale również poezji.
Do naszych czasów zachowało się kilka wierszy168 autorstwa Budzisza, w większości w formie odpisów. Zazwyczaj są to krótkie
utwory, nie sygnowane żadną datą. Twórczość Józefa, do której
dotarłem, poruszała głównie tematy etyki, wiary, filozofii, np.
Dlamnie Ojczyzną
To jest swiat cały
Bóg dla nas ztworzył
I dlaswej chwały
Te wszystkie lądy
Te wszystkie morza
Ten cały wszech świat
To ręka Borza
Stworzyła dlanas
Byśmy tu zyli
I jego dzieło wiecznie chwalili169 (ryc. 4.B).
168 Wszystkie pozyskane kopie znajdują się w archiwum M. Budzisza (2016a).
169 Powstał w 1935 albo przed tą datą, oryginał ( J. Budzisz 1935 karta nr 4)
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bądź
Co pozostaje wlocie po ptaku
Po rybie w głębinach morza
Tak poczłowieku zadnego znaku
To wszystko ręka Boża!170 (ryc. 4.B).
Część jego poezji nawiązuje do sytuacji w jakiej znalazła się Polska
po wrześniowej klęsce 1939 roku, np.
Nikt nas nie złamie
Choć w nas grom bije po gromie
Pożogą objęty świat
Jednakże nikt nas nie złamie
Nie zmusi germański bat
Bracia połączcie swe dłonie
Razem nam ginąć lub żyć
[…]
Aż wolność zakwitnie wszędzie
Tak nam dopomóż Bóg 171.
Wielką pasją Józefa było odkrywanie i gromadzenie lokalnych
pamiątek przeszłości. Potwierdzają to relacje rodzinne, że w wolnym czasie zajmował „się jako hobbista archeologią”172. Efekty
jego działalności na tym polu można odnaleźć przede wszystkim
w zbiorach i archiwaliach Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum Narodowego w Kielcach.
170 Powstał w 1935 albo przed tą datą, oryginał ( J. Budzisz 1935 karta nr 4).
171 Utwór ten pochodzi najpewniej z lat 1939-1943, odpis - Archiwum M. Budzisza.
172 E. Szadurska, Z. Szadurski 2002.
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Nie wiadomo dokładnie, kiedy zaczęło się zamiłowanie Budzisza do gromadzenia wytworów kultury materialnej pozostawionych przez społeczności przedhistoryczne zamieszkujące
obszar pomiędzy pasmem świętokrzyskim a Wisłą. Źródeł tego
można szukać zapewne w latach młodzieńczych, kiedy pomagając
ojcu przy pracach ziemnych, mógł natrafiać na różne, tajemniczo
wyglądające artefakty. Z zapisów zamieszczonych w Księdze nabytków okazów przedhistorycznych Polskiego Centralnego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie (dalej Księga…) wynika, że część
mieszkańców Gór Świętokrzyskich już w czasach Królestwa
Polskiego jak i II RP sprzedawała zbierane na polach przedmioty
starożytne kolekcjonerom173 bądź firmom skupującym minerały
np. Cegielni Głowackiego w Ostrowcu174.
W 1932 roku Antoni Lisiewicz, górnik z miejscowości Zagaje,
napisał do nieznanego nam z nazwiska redaktora list175, o znalezisku zaobserwowanym na terenie późniejszej Państwowej Kopalni
Rudy „Staszyc”176 w Rudkach:
„przy skopywaniu ziemi znaleźliśmy amforę, lecz przez nieuwagę robotnika została ona stłuczona i wszystkich jej kawałków
nie udało nam się zebrać”. Lisiewicz dodaje że „często przy pracach
rolnych w polu natrafiamy na zabytki przedhistoryczne jak: urny,
amfory […]. Chcąc się bliżej zaznajomić z prehistorią naszej ziemi
uprzejmie proszę o łaskawe wskazanie podręcznika /jednego lub
paru/ któryby oświetlał dany przedmiot dość jasno […], zarazem

173 Patrz: K. Ryszewska 2013.
174 S. Krukowski 1939:119, T. Żurowski 1966:163, J. Bąbel 1975a:153.
175 Korespondencja ta dotarła do stołecznego archeologa Ludwika Sawickiego (patrz: W. Chmielewski 1972:473-476, E. Rühle 1973:569-577), który z kolei
przesłał ją do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego –
Wydział Nauk.
176 Patrz: H. Gąsior 2016.
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byłby wskaźnikiem jak tych wykopalisk dokonywać, segregować
je i kogo o znaleziskach podobnych przedmiotów zawiadamiać”177.
List ten przekierowany do PMA doczekał się odpowiedzi
udzielonej przez przedwojennego dyrektora tej placówki Romana
Jakimowicza178 (ryc. 26.A), który poinformował:
„jeszcze w tym roku odwiedzi Pana p. Stefan Krukowski, kustosz naszego Muzeum, który zajmuje się specjalnie górnictwem
przedhistorycznym i, który udzieli Panu odpowiednich wiadomości. Zanim to nastąpi przesyłam przez pocztę broszurkę,
w której Pan znajdzie elementarne wskazówki, jak należy postępować z odkrytymi wykopaliskami, by zachować ich wartość
naukową […]. Wyrażam nadzieję, iż Pan nie odmówi propozycji
współpracy w dziedzinie prehistorji z naszem Muzeum w charakterze delegata na terenie Gór Świętokrzyskich”179.
Na terenie rejonu opatowskiego Stefan Krukowski180 (ryc.
26.B) prowadził od wiosny 1928 roku badania archeologiczne na
terenie kopalni pradziejowej w Krzemionkach Opatowskich181,
zaś wiosną i latem182 1933 roku w Rudkach (obecnie gm. Nowa
Słupia). W trakcie tych ostatnich prac mieszkał on w Zagajach, oddalonych w linii prostej, o około 4,5 km na zachód, od
Grzegorzowic. Możliwe, że rodzina Rauszerów i Józef zaciekawieni informacjami o pracach odbywających się na terenie
kopalni pirytu odwiedzili badacza. W trakcie spotkania/-ń183
177 PMA 820-IX/32 z 5.09.1932.
178 K. Przewoźna-Armon 1991.
179 PMA 4-XI/32 z 04.11.1932.
180 Badacz ten pierwszy zwiad terenowy na tym obszarze przeprowadził
w 1923 r., zaś badania wykopaliskowe, z przerwami, prowadził do 1937 roku
( J. Bąbel 1975a:170, D. Piotrowska 2014:40; patrz: S. K. Kozłowski 2007; 2014).
181 S. Krukowski 1937a, 1937b, 1939; D. Piotrowska 2014:40,47.
182 PMA 437-IX/33 z 8.06.1933; PMA Ks. wpływu 6205/88 z 8/08.1933.
183 Ślad takiego spotkania odnaleźć można w notatniku S. Krukowskiego z 2
poł. sierpnia „3 zł. 50 gr. za jazdę do Grzegorzewic” (1933, notatnik 45, karta 23).
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Stanisław Rauszer mógł zainteresować się zebranymi przez
swego poprzednika – Zygmunta Sosnowskiego184 – znaleziskami
przekazanymi przed laty do Warszawy. Wielce prawdopodobne
wydaje się, że Rauszer mógł otrzymać w momencie przejęcia
Grzegorzowic, jakąś część kolekcji pradziejowej i następnie samodzielnie rozpoczął powiększać ją o nowe nabytki, z obszaru
swoich włości. Potwierdzeniem nawiązania relacji między lokalnymi hobbistami przeszłości a muzealnikiem była wiadomość
jaką Krukowski wysłał do stolicy:
„w zbiorach PMA z Muz. Przemysłu i Rolnictwa185 znajdują
się wyroby krzemienne, a może i inne z Grzegorzewic (p. opatów). Jakie to są przedmioty, ile ich, od kogo, i w jakim miejscu
Grzegorzewic i w jakich warunkach znalezione, kiedy? Te informacje będą się znajdować zapewne w rejestrze przedmiotów
przedhistorycznych z Muz. Prz. i Roln. Niechaj w tem pomoże
Pani [L. Boguszewska] jeden z [?] Asystentów”186.
184 Syn Karola (1829-1898) i Melanii Prędowskiej (?-1892). Jego ojciec dzierżawił
dobra Pękosławice, prowadząc tam wzorcowe gospodarstwo oraz gromadząc
bogatą bibliotekę (Kurjer Warszawski 1898). W 1878 r. majątek Grzegorzowice z „attynencyą Zagaj” nabył dla Zygmunta (F. Sulmirski, B. Chlebowski,
W. Walewski 1881:890; Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:656), aby ten hodował
konie przeznaczone dla wojska (Kurier Warszawski 1897, 1899, 1901, 1903)
oraz bydło rasy świętokrzyskiej, maści czerwonej (Kurjer Warszawski 1903).
W czasie I wojny światowej działał w Radomskim Gubernianym Komitecie
Obywatelskim (Kurjer Warszawski 1915a) oraz jego powiatowym odpowiedniku (Kurjer Warszawski 1915b).
185 Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (dalej MPR) mające swą
siedzibę przy Krakowskim Przedmieściu 66. Instytucja ta została założona
w 1875 r. z inicjatywy Jana T. Lubomirskiego i Józefa Zamoyskiego mając za
zadanie realizować przeróżne działania oświatowe i naukowe. Za zabytki archeologiczne odpowiedzialny był w latach 1919-1930 Roman Jakimowicz (M.
Krajewska 2010:76).
186 PMA 630-IX/33 z 08.08.1933.
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Wspomniane materiały przechowywane są do dzisiaj w zbiorach
PMA. Są to przedmioty krzemienne, kamienne i fragmenty naczyń
ceramicznych (Tabl. IV:1-2,7). Dla części z nich zachowały się archiwalne karty katalogowe o numerach 517-525 (ryc. 28), 596187. Te oznaczone jako 517-525 opatrzono notką „neolityczny skarb krzemieni”
lecz brak pewności co do poprawnego określenia charakteru tego
„depozytu”.. Nie figuruje tam niestety data odkrycia ani przekazu188 do
muzeum. Ich skatalogowania najpewniej dokonał Ludwik Sawicki189.
Pomocna w uzupełnieniu danych o najstarszych grzegorzowickich
przekazach jest niewielka kartka z rysunkiem krzemiennej siekierki
oraz zapisem „wnosząc z ceramiki w jamach mieszkalnych neolit.”
– znaleziony. Uwaga M. W (ryc. 29)”. Do kolekcji MPR pozyskał ją
być może znany wyłącznie z inicjałów „M.W”. Monogram można
odczytać najprawdopodobniej jako Marian Wawrzeniecki190, a potwierdzeniem tego jest karteczka odnaleziona wraz z materiałem
pochodzącym z Grzegorzowic – opisana „ceramika […] ze zbiorów
M. Wawrzynieckiego191”. Pomocne przy ustaleniu czasu ich przejęcia
do MPR są dwie karty formatu A1, wchodzące w skład Archiwum192
Profesora Józefa Kostrzewskiego193. Jedna z nich podpisana „Grzegorzewice stanowisko I pole gospodarza Chojnackiego Diabli Piec”
(ryc. 30, 32), wykonana została czarnym tuszem i przedstawia szkice
187 Na karcie oznaczonej tym numerem w dolnym lewym rogu arkusza zanotowano „12/VI.1915”; patrz: J. Miśkiewicz 1962, S. Nosek 1946:64.
188 Na pojedynczej karcie wykonanej po 1945 roku na maszynie do pisania
pojawia się informacja „L.S./1919/”.
189 Na większości tych notatek umieszczono inicjały „L.S.” lecz na dwóch
z nich, oznaczonych numerem MPR 519, odnotowano „wdłg. rys. i not. L. Sawickiego”.
190 M. Woźny 2009:162-163; K. Ryszewska 2013:127-136.
191 Zakładam, że owo nazwisko zapisano z błędem.
192 Kartoteka ta znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (sygn. R-1, teka 61).
193 Patrz: M. Szmyt 2014.
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siekier krzemiennych. Poznański badacz obie karty wykonał najpewniej w 1916 roku, w zajętej przez Niemców Warszawie, kiedy
to wraz z Leonem Kozłowskim194 porządkował oraz nadzorował
przeprowadzkę zbiorów Erazma Majewskiego195. Zatem materiały
te musiały być już w stolicy, co uwiarygodnia czerwcową datę 1915
roku, jako moment przekazania kolekcji, choć Sosnowski właścicielem Grzegorzowic był w latach 1898-1911196.
Wracając do zapytania jakie Krukowski przesłał do sekretariatu
muzealnego, mieszczącego się na terenie Parku Łazienkowskiego
Agrykola 9 (ryc. 27), to otrzymał on kilka odpowiedzi, datowanych
odpowiednio na 11, 16, 24 i 28 sierpnia 1933 roku. Pierwsze trzy
listy wysłała sekretarka L. Bogoszewska, w dwóch informowała,
że katalog MPR był wówczas nieosiągalny197. Nadesłane wiadomości pod koniec tego miesiąca dały w końcu Krukowskiemu
możliwość wglądu w podstawowe informacje o świętokrzyskich
znaleziskach: „1/Grzegorzewice. Skarb krzemienny, znaleziony
podobno w jamie neolitycznej. Dar p. Zygmunta Sosnowskiego.
Innych danych brak”. W ostatnim liście Jakimowicza czytamy,
że „trzeba cały materiał przeglądać w Muzeum, gdyż w katalogu
MPR te szczegóły nie są zaznaczone. W dodatku jeszcze nie cały
materiał […] jest wypakowany”198.
194 S. Kozłowski, O. Sytnyk 2010.
195 J. Kostrzewski 1970:90; H. Modrzewska 1983:182. W czasie tego pobytu
Kostrzewski opracował przewodnik zbiorów archeologicznych z kolekcji MPR.
Nie ukazał się on jednak drukiem ( J. Kostrzewski 1970:91, patrz: Przewodnik
po Muzeum Erazma Majewskiego, zachowało się jedynie pierwszych 80 stron
tej pracy z 1917 r. – A. Prinke 2011). Informacje dotyczące wyoranego w Grzegorzowicach „skarbu” produktów z krzemienia świeciechowskiego poznański uczony opublikował w artykule poświęconym neolitycznym depozytom
litycznym ( J. Kostrzewski 1918:157-158).
196 Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:656.
197 PMA 628-IX/33 z 11.08.1933, PMA 630-IX/33 z 16.08.1933.
198 PMA 649-IX/33 z 24.08.1933.
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Wydaje się, że spotkanie z warszawskim badaczem mogło stać
się katalizatorem do podjęcia badań powierzchniowych przez
Rauszera i Budzisza w bliskiej okolicy, o ile nie prowadzili ich już
wcześniej. Pierwszym zachowanym śladem takiej kooperacji jest
list R. Jakimowicza, datowany na 25.09.1933 (ryc. 31), w którym
dyrektor składa wyrazy wdzięczności „za zbieranie i ofiarowanie
do zbiorów Muzeum na ręce Kustosza Stefana Krukowskiego
ułamków naczyń przedhistorycznych i narzędzi krzemiennych
ze stanowiska […], położonego na roli kolonji Zagaje199”. List z taką
samą datą i o zbliżonej treści otrzymała rodzina Rauszerów200.
Najpewniej z tymi wydarzeniami należy połączyć przechowywane w PMA pojedyncze fiszki z drugiej połowy sierpnia 1933
roku (19 VIII).
W materiałach PMA z miejscowości Zagaje201, obecnie Zagaje
Grzegorzowskie, przysiółek wsi Czajęcice202 i Grzegorzowice, gm.
Waśniów, zachowała się część oryginalnych metryczek z lat 30.
XX wieku, inne po 1945 roku zostały przepisane. Z ich analizy
wynika, że Józef przekazał do stolicy kolejną partię zabytków jesienią 1933 roku (02.IX, 5.XI). Ta sygnowana na początek listopada
odnosi się do jednego z synów Rauszerów, Tomasza. Z notatek
Budzisza wiadomo, że zarówno Bogdan jak i Tomasz, „bardzo
zacni Panowie”203 , często gościli w zabudowaniach młynarzówki.
O zainteresowaniu, przynajmniej Tomasza, „zbieractwem”204 i
gromadzeniem własnej pradziejowej kolekcji świadczy kolejna
199 PMA 700-IX/33 z 25.09.1933.
200 PMA 701-IX/33 z 25.09.1933.
201 Por S. Krukowski 1939:87, Z. Krzak 1964:138.
202 Patrz: UWNMwP 2015: 2497.
203 J. Budzisz 1935 karta nr 1.
204 W Księdze… brak jakichkolwiek zapisów dotyczących Rauszerów, zapewne
gromadzili oni własną kolekcję, a jej część otrzymał Budzisz, aby przekazać ją
następnie S. Krukowskiemu.
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fiszka: „przęślik […] nóż drapacz […] skorupy ornamentowane […]
chłop Mazur w Zagajach znalazł” i przekazał je „p. Tomaszowi”.
Metryczki opisane datą „16.XI.1934”, wskazują, że Budzisz
jeszcze jesienią zebrał zabytki z miejsca zlokalizowanego „ok.
1 km na wschód od młynu Kuźnia”, „kol Zagaje” i punktu opisanego
jako Grzegorzowice „Diabli Piec”205 (współcześnie w granicach
osiedla Czajęcice, gm. Waśniów).
Informacje o Budziszu zawierają również notatki z dnia
„13XI34” sporządzone przez Krukowskiego. Zapiski te dotyczą
znalezisk ze Stryczowic, gm. Waśniów, gdzie pomiędzy 13 a 15
listopada archeolog ten przeprowadził inspekcję niedawno zgłoszonego służbą konserwatorskim grobu „książęcego” z 1. połowy
III w.n.e.206. Zamieszkał wówczas u Jana i Katarzyny Sałatów
w Stryczowicach, a weryfikacja terenowa zniszczonego grobowca
miała miejsce na uroczysku „Zielona Droga”. Dzięki wykonanym
pomiarom wiadomo w jakim stanie zachował się odkryty przez
Józefa Dąbrowskiego obiekt207. Kustosz PMA odnotował wówczas:
„Józef Budzisz Grzegorzewice dał Rauszerowi”, a w innym miejscu:
„duże 2 noże proste, 2 krzywe, połowę nożyc i ½ kg złomu bronzowego; miecz; sprzączkę od pasa”208. Mieszkaniec Grzegorzowic
zatem musiał przybyć jakiś czas wcześniej do tej miejscowości,
205 Niewielki zbiór zabytków z krzemienia świeciechowskiego zebranych
z tej miejscowości znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (B. Balcer 1975:300-301). Niestety brak informacji co
do momentu ich pozyskania. Na metryczkach zapisano, że znalezione zostały
w 1934 r. na Diablim Piecu przez „A. Minorskiego(?)”. Materiały te były częścią
„zbiorów dawnego Muzeum Etnograficznego w Łodzi” obecnie MAEŁ, nr inw.
IN-1934/23-25. Za informację dziękuję Panu Waldemarowi Stasiakowi.
206 Przy drodze ze Stryczowic do Broniszowic ( J. Bąbel 1975b, s. 569; M. Biborski 1986, s. 127, ryc. 13; A. Nadolski 1949/50, s. 221, 223-224, ryc. 1-2; Liana
1962, s. 49, 52, tabl. V:6, XIV:1-2; por. W. Kasiński 1936:141).
207 S. Krukowski 1934:9,11,12
208 S. Krukowski 1934:16, 23.
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zebrał bądź otrzymał artefakty i oddał je następnie swojemu
pracodawcy. Część materiałów wydobytych z „grobu książęcego”
mieli oddać okoliczni rolnicy Mieczysławowi Radwanowi (ryc.
33) kustoszowi Muzeum Ziemi Opatowskiej oddział Ostrowiec209.
Innym świadectwem aktywnego gromadzenia starożytnych
wytworów materialnych jest fiszka, z jesieni 1934 roku. Dowiadujemy się z niej, że Józef otrzymał, trudny obecnie do ustalenia
zabytek, pochodzący z uroczyska Diabli Piec, od „kolonisty (sąsiada
inwalidy-policjanta) na kol. Skały”. Taki sam termin umieszczono
na innej karteczce: „jesień późna, 1934 SK siekierka kupiona od
fornala folwarku …. (własn. Reklewskiego) na W. od Grzegorzewic”.
Stefan Krukowski, który przebywał wówczas w najbliższej
okolicy, mógł uczestniczyć w jesiennych powierzchniówkach.
W swych notatkach spisał ponadto raporty z dotychczasowej
działalności lokalnych zbieraczy starożytności210. Wzmiankowane w zeszycie badacza nazwisko dotyczy najpewniej przyszłego
teścia Tomasza Rauszera, Wincentego Sebastiana Reklewskiego211. Prowadząc kwerendę po różnych instytucjach mogących
przechowywać kolekcje starożytne212, w tym materiały z badań
Budzisza, nawiązałem kontakt z dyrekcją Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, pod opieką której znajdują się zasoby archiwalne
Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu. Niestety w trakcie owych poszukiwań nie
209 S. Krukowski 1934; PMA 1193-IX/34 z 4.01.1935.
210 Patrz: S. Krukowski 1934.
211 Żył w latach 1875-1939 (Z. Tyczyński 2017:39-41, Z. M. Doliwa-Klepacki
2013:191, 299; 2015: 312, 344-345). W najbliższym regionie nazwisko to jest dość
często spotykane, np. w Kuninie, Nowym Skoszynie, Goleszynie (Z. Tyczyński 2017:34, 35) czy sąsiednich Czajęcicach, gdzie właścicielem był Tadeusz
Reklewski (np. Z. Reklewska-Braun 2009:94; Z. Tyczyński 2017:70).
212 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (za
informację dziękuję Arturowi Jedynakowi), Muzeum Przyrody i Techniki im.
Jana Pazdura w Starachowicach (za informację dziękuję Wiolettcie Sobieraj).
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udało się odnaleźć śladów działalności interesującej nas postaci213.
Jan Reklewski, obecnie dyrektor Parku, zapytany o dzieje swej
rodziny wspomniał o swym ojcu, który pamiętał, że „na polach
wyorywano pewne artefakty związane ze starożytnym hutnictwem. […] Jeśli nawet były jakieś przedmioty zgromadzone to nie
przetrwały one wojennej zawieruchy. Dwór w Grzegorzowicach
spalono a Mirogonowice były kilkakrotnie plądrowane, zanim
rodzina ostatecznie opuściła dom […]214.
Już w latach 30. XX wieku Budzisz musiał być znany jako
zbieracz starożytności, skoro okoliczni mieszkańcy dostarczali
mu swoje znaleziska. Z relacji rodzinnych wiadomo215 , że otrzymał
siekierkę od Reklewskiego czy zabytki od kolonisty z sąsiedniej
miejscowości Skały, bądź żelazne wyroby, z okresu rzymskiego, najpewniej pochodzące od mieszkańców Sarniej Zwoli, co
potwierdzają badania AZP prowadzone w latach 90. ostatniego
stulecia jak i późniejsze prace wykopaliskowe216. W wyniku tych
ostatnich natrafiono na nekropolę z okresu żelaza, z zachowanymi grobami popielnicowymi, których inwentarz składał się

213 Pismo UZ-413-57/16/pko.
214 Mail od J. Reklewskiego z 2016.12.01; Od M. Budzisza otrzymałem relację z jego rozmowy z Zygmuntem Reklewskim: „na temat wykopalisk, które
były prowadzone w Mirogonowicach i Wałsnowie. Wykopaliska w Wałsnowie w rzeczywistości robione były w miejscowości Stara Słupia. Był to majorat Wałsnów obok posiadłości Winnickich bliskich kuzynów Reklewskich”
(M. Budzisz 2016d).
215 S. Orzechowski, T. Wichman, R. Naglik 1993.
216 Stanowisko 8 - S. Orzechowski, T. Wichman, R. Naglik 1993, karta 8568/188 nr 2. Jest to jak na razie jedyne cmentarzysko kultury przeworskiej
odkryte w centralnej części świętokrzyskiego obszaru hutniczego, inne tego
typu stanowiska położone są w dolinie rzeki Kamiennej (patrz: S. Orzechowski 2010 il. 1; 2015:443).

--- 55 ---

z pojemników glinianych i przedmiotów metalowych, będących
najczęściej elementami uzbrojenia217.
Innym zachowanym archiwalium jest sygnowany na 2 połowę grudnia 1934 roku szkic listu (ryc. 34) Stefana Krukowskiego.
Badacz ten zwrócił się do Józefa z prośbą o ponowną weryfikację,
wspomnianego wcześniej, odkrycia dokonanego przez rolnika
w Stryczowicach. Swoim zwyczajem218 kustosz PMA wyjaśnił
dokładnie w punktach zadania dla swego współpracownika, aby
ten dowiedział się czy po jego wizycie udało się coś jeszcze odnaleźć i w razie potrzeby ustalić „co stało się z temi rzeczami”219.
Jednym z zaleceń było przeszukanie obornika, gdzie dziecko
gospodarza, w trakcie zabawy, powrzucało „część” przedmiotów
wydobytych z grobu. Józef miał ponadto przepytać miejscowego
kierownika szkoły Edmunda Kozika220 „czy w ostatnim czasie
dostał co ze starożytności od Dąbrowskiego i od innych osób
i prosić go o oddanie Panu dla Państw. Muzeum Archeologicznego”. Ponadto badacz warszawski upoważniał Budzisza do przejęcia
ewentualnych nowych znalezisk. Potencjalni odkrywcy mieliby
dostać obietnicę otrzymania gratyfikacji „od naszego muzeum.
[…]. Zapłatę otrzyma i Pan. Załączam zaadresowaną pocztówkę
na odpowiedź Pana do mnie”.
Z braku listów przesyłanych przez Budzisza do Warszawy
trudno stwierdzić jak zakończyła się ta sprawa. Pewne szczegóły tej misji ujawnia korespondencja pomiędzy Jakimowiczem

217 S. Orzechowski 1996:67, 2007:128.
218 Np. dokładne instrukcje Krukowski przesyłał swym współpracownikom
zatrudnionych w Krzemionkach Opatowskich (Archiwum PMA).
219 PMA Ks. wpływu 6205/100 z 17.12.1934.
220 Miał on zbierać zabytki „od ludzi, którzy dostali [je] od J Dąbrowskiego”,
część przekazał M. Radwanowi (S. Krukowski 1934:11,12).
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a Mieczysławem Radwanem221, datowana na chłodny222 pierwszy
piątek 1935 roku. Z listu (ryc. 35) dowiadujemy się o przekazanych
pomyłkowo do Zakładów Ostrowieckich „wykopalisk ze Stryczowic” wydanych „wskutek nieporozumienia. Okazy te zgromadził
[…] nasz agent-zbieracz J. Budzisz i zdeponował je dla naszego
Muzeum we dworze w Grzegorzewiczach u pp. Rauszerów”.
Dyrektor PMA musiał uzyskać negatywną odpowiedź od
Radwana, gdyż rozwiązanie tego sporu datuje się dopiero na
październik 1936 roku. Wówczas to decyzją Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i kierownictwa Muzeum Ziemi Opatowskiej (dalej MZO), obie te organizacje
wyraziły gotowość przekazania przedmiotów ze Stryczowic do
PMA, „w zamian za odpowiednie kopie”223 (ryc. 36). Od 1933 roku
zbiory archeologiczne gromadził wyłącznie oddział MZO w Ostrowcu Świętokrzyskim, a po opisywane znaleziska delegowano
pracownika stołecznego muzeum Kazimierza Salewicza224. Ostatecznie duplikaty przedmiotów trafiły do Ostrowca pod koniec
lutego 1938 roku, kiedy na miejsce przyjechał pracownik PMA
Stefan Roel, w celu zamontowania ich w gablocie225.
W połowie listopada 1934 roku Józef w trakcie spotkania
z Krukowskim, przekazał mu listę nowo zlokalizowanych stano221 Żył w latach 1889-1968, metalurg, historyk techniki, pionier badań nad
starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Długoletni pracownik (1920-1937)
biura technicznego w Zakładach Ostrowieckich. Autor artykułu poświęconego Krzemionkom Opatowskim (M. Radwan 1926:69-72). Propagator krajoznawstwa, pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
w Ostrowcu (np. list z 29.10.1936, PMA 1096-IX/36).
222 Kurjer Warszawski 1935/4.
223 List z 19.10.1936, PMA 1064-IX/36.
224 T. Liana 1962:49; patrz: J. T. Bąbel 1994: 197-199.
225 PMA 265-IX/38 z 21.02.1938; patrz: również pismo PMA 48-IX/38
z 17.01.1938.
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wisk226. Dzięki zachowanej wiadomości wysłanej do Grzegorzowic,
opatrzonej datą 5.01.1935 (ryc. 37) wiemy, że kustosz PMA prosił
o dalsze pilotowanie sprawy zabytków ze Stryczowic mogących się
nadal znajdować na terenie obejścia Dąbrowskiego, zwłaszcza gdy
ten będzie „wywoził nawóz zapewne w czasie odwilży zimowej
lub wiosną”227. Czyżby zgromadzony w grzegorzowickim dworze
zbiór zabytków, tymczasowo przejęty przez M. Radwana, nie był
kompletny? Dodatkowo Krukowski wysłał Józefowi materiały
biurowe niezbędne do dalszych prac terenowych:
„1) 3 koperty, papier, 2 znaczki poczt. po 25 gr i 4 pocztówki
na listy do Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa, Agrykola 9
2) 2 ołówki
3) Notes do zapisywania wiadomości, zbieranych od ludzi
starożytnościach zaginionych teraz lub dawniej i miejscach,
z których gromadzi Pan przedmioty dla naszego Muzeum;
4) 2 etykietniki na kartki (etykiety), mające towarzyszyć przedmiotom zbieranym przez Pana. W jednym jest wzór etykiety228”.

Za podsumowanie jesiennych prac 1934 roku należy uznać,
wykonaną ponad dwa tygodnie później (19.I.1935), rejestrację przesłanych na Mazowsze starożytności (ryc. 38)229. Znaleziska te pochodziły z 8 stanowisk, zebranych na obszarze 5 miejscowości230,
226 S. Krukowski 1935.
227 List z 05.01.1935 PMA Ks. wpływu 6205/50.
228 List z 05.01.1935 PMA Ks. wpływu 6205/50.
229 Zapisano je pod kolejnymi numerami 1073-1080.
230 Zagaje stan. I, II; Grzegorzewice stan. I-III; Stryczowice, gm. Waśniów,
Kosowice, gm. Bodzechów oraz Skały (najpewniej chodzi tu o osiedle leżące
na północ od Wąwozu Czerwone Skały, po prawej stronie Dobruchny, gm.
Nowa Słupia).
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a Budziszowi można przypisać pozyskanie prawie 180 wyrobów
krzemiennych, 8 uszkodzonych przedmiotów kamiennych oraz
praktycznie 300 fragmentów naczyń glinianych. Za zebrane zabytki
Budzisz otrzymał kwotę 10 zł.
Z nieznanych przyczyn przez dwa i pół roku korespondencja
między Krukowskim a Józefem nie była wymieniana bądź nie
zachowała się do naszych czasów. Stan taki mógł być także spowodowany objęciem przez Budzisza w dzierżawę młynu-Kuźni.
Początkowo nadzorował on remont tej budowli, a następnie oddał
się poprawnemu „praktykowaniu” obsługi urządzeń do mielenia
i przerabiania zboża na mąkę bądź kaszę (patrz: B. Szurowa 2015).
Czynności związane z hobby archeologicznym chwilowo mogły
zostać całkowicie zawieszone lub ograniczone czasowo.
Kontakt odnowiono z całą pewnością w maju 1938 roku. Dotyczył on odkrycia na obszarze Pasma Jeleniowskiego licznych
wyrobów krzemiennych, na które natrafiono w „lesie państwowym [...] w/g J Budzisza”231. Na stanowisko zlokalizowane na
południowym zboczu Góry Witosławskiej lub Wesołówki natrafił
Władysław Szpelak, „zbieracz ziół”, zatrudniony tak jak Józef
w majątku grzegorzowickim. Datę 5 maja 1938 roku odnaleźć
można na przeważającej liczbie blankietów ze stanowiska „Diabli
Piec” (ryc. 32) oraz na fiszkach dołączonych do przedmiotów
z Wałsnowa i Kowalkowic (ryc. 39.A-C). Dodać trzeba, że zapiski towarzyszące zabytkom, wykonane ołówkiem, przypisać
należy Krukowskiemu. Na metryczce towarzyszącej materiałom
z Wałsnowa dodatkowych wpisów, już w Warszawie, dokonał
K. Jażdżewski oraz R. Jakimowicz232.

231 S. Krukowski 1938.
232 Ł. Karczmarek, K. Adamczak , A. Garbacz-Klempka.
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Wiosną 1938 roku doszło do spotkania Krukowskiego i Budzisza. Potwierdzają je notatki i zapisane przez archeologa fiszki
dołączone do zabytków. Pretekstem do pojawienia się kustosza
PMA w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, była wizytacja
wraz z grupą osób należących do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego233 (oddział w Starachowicach), w kompleksie kopalni
krzemienia w Krzemionkach234. Według dostępnych dokumentów235 eskapada miała się odbyć w pierwszym tygodniu maja.
Jest zatem prawdopodobne, że Krukowski, który osobiście miał
oprowadzać przybyłych na miejsce miłośników historii, spędził
w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego kilka dni i w tym czasie236
spotkał się z zaprzyjaźnionymi „agentami-zbieraczami”. Przeglądu
odkryć, zgromadzonych przez użytkownika młynu Kuźnia, warszawski archeolog najpewniej dokonał w czwartek 5 maja 1938
roku, kiedy to poszczególne zbiory zabytków zaopatrzył w metryczki z danymi pozwalającymi na ich późniejszą identyfikację237.
Zanotowano na nich skrócony opis znalezisk, kto i gdzie dokonał
odkrycia oraz termin ich polowej inwentaryzacji, bez względu na
faktyczny czas ich podjęcia. Przemawia za tym duża seria oznaczonych w ten sposób kartek, opisujących porządkowane zbiory
z kilku stanowisk, jedną niezmienną datą „5V38”. Materiały te na
początku czerwca przetransportowano koleją238 do stolicy.
233 PTK 23/38 z 17.03.1938, PTK 61/38 z 22.04.1938.
234 Patrz. S. Krukowski 1939.
235 Patrz: przypis 233.
236 Spotkanie z wycieczką PTK nastąpiło najpewniej w weekend 7 bądź
8 maja.
237 Np. kol. Zagaje ur. Djabli Piec – obecnie Zagaje Grzegorzowskie, przysiółek Czajęcic, gm. Wasniów oraz Kowalkowice gm. grzegorzewice koło młyna
Dobruchna – przysiółek Dobruchny gm. Wasniów (patrz: WUNM 2015:2497,
973).
238 Poświadcza to brudnopis listu Krukowskiego do Budzisza z połowy
czerwca z informacją o rachunku do podpisania za: „[…] za materiały przedhi-
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Z kolejnego listu Krukowskiego do Budzisza adresowanego na „folwark Grzegorzewice” (ryc. 40), dowiadujemy się,
że zalecił on wysłanie „ […] przekazem pocztowym 19 złotych
72 grosze, według załączonego rachunku, za materiały przedhistoryczne otrzymane […] w d. 5 czerwca 1938 r.”239. W między
czasie, 14 czerwca, w Księdze… pojawia się wpis serii zabytków
(ryc. 41) zakupionych od Józefa (nr 1388-1410). Zróżnicowane
materiały zebrał Budzisz w trakcie paru wypadów terenowych,
w obrębie 6 stanowisk. Efektem tej akcji było podjęcie z terenu
5 miejscowości240, ponad 200 przedmiotów krzemiennych (w tym
kilkanaście całych i fragmentarycznie zachowanych siekier),
20 kamiennych (m.in. osełki, tłuczki, żarna) i ponad 120 fragmentów naczyń ceramicznych oraz 1 przedmiotu metalowego
określonego jako sztabka241. Kwota nieco ponad 20 zł, jaką powinien otrzymać Józef, w skutek zapewne nieuwagi Krukowskiego,
została błędnie obliczona (19,72 zł) i przesłana do Grzegorzowic.
storyczne otrzymane przeze mnie w d. 5 czerwca 1938 r. […]” (List z 05.01.1935
PMA Ks. wpływu 6205/50). Najpewniej zabytki przetransportowano do Ostrowca Świętokrzyskiego (zazwyczaj w zapiskach Krukowskiego widnieją
dane o tym mieście, np. wtórnik listu przewozowego nr 7186), bądź Kunowa
(patrz: Z. Reklewska-Braun 2009:36), a następnie koleją do Warszawy (por.
Z. Taylor 2007, ryc. 9; P. Niedomagała, mapa 1938 r.).
239 PMA Ks. wpływu 6205/50.
240 Księga…: Grzegorzowice uroczysko Płoszczarnia (tzw. Płaszczarnia obszar nad Dobruchną rozciągający się pomiędzy kościołem i młynem wodnym
Kuźnia (ryc. 17.A, 42.A) – informacja ustna M. Budzisz), Grzegorzewice koło
młynu Dobruchna, Kowalkowice (patrz: przypis 237), Stryczowice, Pondzie (w notatkach Krukowskiego pojawia się określenie młyn Podgaje w Zagajach – np.
S. Krukowski 1934) oraz z urocz. Diabli Piec w kol. Zagaje (patrz: przypis 237).
241 W pudełkach opisanych jako Zagaje znajdują się 3 niewielkie fragmenty
nieokreślonych przedmiotów ze stopu miedzi (Tabl. V:1). Wg zapisu w Księdze… pod numerem 1410 z 1938 r. zanotowano tylko pojedynczy przedmiot
metalowy, określony jako sztabka brązowa. (patrz: K. Kowalski 1975:50).
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Na części oryginalnych fiszek z notatką „od JBudzisza” figuruje
akronim „Bad” czyli w tym przypadku chodzi o skrótowo zapisane słowo badania. Zatem działania Budzisza trzeba określić jako
w pełni legalne242. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku R. Jakimowicz dość często korzystał z możliwości pozyskania współpracowników terenowych, poprzez powierzanie im tzw. „delegatury PMA”
z prawem prowadzenia badań powierzchniowych na określonym
terenie. Grono takich ochotników-współpracowników, uznano
by współcześnie za społecznych konserwatorów zabytków. Przykładem może być choćby wspomniany już wcześniej A. Lisiewicz
czy Stanisław Skurzyński243 lub Władysław Okrutny244.
Analizując pobieżnie pozyskane przez Józefa kategorie zabytków
można zauważyć, że w zbiorze tym dominują artefakty wykonane
z kamienia, w tym znakomitą większość stanowią wyroby z różnych odmian krzemienia245. Wydaje się, że tematyka epoki kamienia
stanowiła główne zainteresowanie Budzisza. W tym kontekście jego
współpraca z Krukowskim – wybitym specjalistą w tej tematyce,
który niewątpliwie nie raz przeglądał zbiory krzemienne mieszkańców Grzegorzowic – nie powinna nikogo dziwić.
Z przełomu lat 40. i 50. XX wieku w archiwum PMA zachowała się seria pism Bronisławy Budzisz, skierowanych do
Muzeum Świętokrzyskiego, Muzeum Archeologicznego oraz
Ministerstwa Kultury i Sztuki (ryc. 43), a także korespondencja
pomiędzy tymi instytucjami (ryc. 44). Na ich podstawie wiadomo,
że w latach 1940-1942246, jej mąż kilkoma wykopami sondażowymi
242 Por K. Kowalski 1975:48.
243 A. Matoga 2009:69.
244 Z. W. Pyzik 1963:91-92.
245 Por. A. Sierosławska 2012:12.
246 W swych wspomnieniach K. Jażdżewski pełniący funkcję Leiterem Staatliches Archäologisches Museum w latach 1939-1944 zapisał „[...] wszelka praca
naukowa była Polakom, a więc i nam, zabroniona kategorycznie. Gdy zjawiały
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rozkopał stanowisko „Grzegorzewice Uroczysko D.P.” (Diabli
Piec) oraz zebrał zabytki z kilku innych miejsc określonych jako
„wieś Grzegorzewice” i „Folw. Grzegorzowice”. Przy trzech stanowiskach widnieje termin „1942”, w tym raz sprecyzowano, że
roboty ziemne na uroczysku, w punkcie określonym jako „D.P.1”,
przeprowadzono w obrębie pola należącego do Karczowy i miało
to miejsce 25 sierpnia247.
Z powojennych dokumentów wynika ponadto, że Budzisz
część zebranych przez siebie przedmiotów deponował w pomieszczeniach pobliskiego dworu albowiem „część rzeczy […]
nabywał właściciel majątku Grzegorzowice i miał w swych zbiorach obecnie zniszczonych […]”248. Pod koniec lat 30. XX wieku249,
już po śmierci Stanisława Rauszera w 1937 roku, faktycznym
użytkownikiem majątku stał się jego najstarszy syn Tomasz250
(1908-1985) wraz ze swą żoną Jadwigą Reklewską (1915-1944),
się stosunkowo rzadkie wizyty lub kontrole niemieckie z Warszawy lub spoza
Warszawy, wiedzieliśmy wszyscy, że trzeba pilnie być zajętym przy odkurzaniu
naczyń lub innych zabytków archeologicznych [...]” (1995:145-146). Sytuacja ta
dotyczyła wszelkich prac badawczych, a zjawiający się w PMA Werner Radig
– pełnomocnik do spraw archeologii pradziejowej na obszarze okupowanym
z siedzibą w Krakowie – wydawał Jażdżewskiemu zlecenia przeprowadzenia
„badań archeologicznych w kilku punktach Generalnej Guberni” (K. Jażdżewski 1995:145; patrz: S. K. Kozłowski 2012).
247 Odpis notatek J. Budzisza, załącznik do pisma MŚ Nr. 168 z 24.03.1950.
248 PMA 24/IXc/48 z 08.01.1948.
249 Patrz: WZ 2003:104.
250 W 1937 roku toczyło się postępowanie spadkowe przed sądem w Kielcach, zakończone wyrokiem przyznającym pełne prawo własności majątku
Grzegorzowice Helenie – wdowie po Stanisławie oraz jej synom Zbysławowi
Tomaszowi i Bohdanowi Piotrowi (A. Sierosławska 2012:11; K. W. Fornalski
2010:91, 327 nr 168.; Patrz: WZPN, kw. 51, rz. 6. Bogdan wraz z żoną zarządzał majątkiem w Pakosławiu ( J. Gapys 2003: 79, 106, 225), w listopadzie 1939
roku aresztowany na kilka miesięcy przez Niemców (S. Piątkowski 2010:28),
następnie przeniesiony do folwarku Michałów (M. Langer 2014:126).
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pochodzącą z pobliskich Mirogonowic251. Wiąże się z nią tragiczne w skutkach zajście: „[…] Przybyli tam partyzanci rekwirować
świnie, czemu sprzeciwiła się nieopatrznie Jadwiga Rauszer. […]
grupa ta z zemsty wymordowała mieszkańców Grzegorzewic,
w tym Rauszerową, oraz podpaliła dwór. […]”252. Wydarzenie
to miało miejsce 2 maja 1944 roku i doprowadziło do śmierć
nie tylko właścicielki tego majątku253. Spaleniu uległa wówczas
część zabudowań dworskich oraz gromadzone od pokoleń „meble
z XVII i XVIII wieku, płoną sztychy, szkice Nałkowskiego, obrazy mistrzów polskich, zbiory dokumentów kultury i okolicznej
przyrody, płonie biblioteka z białemi krukami”254. Nie można
zapomnieć, że utracono bezpowrotnie kolekcje starożytności
Rauszerów jak i część zbiorów magazynowanych przez Budzisza.
Wracając do wojennych badań Budzisza na obszarze Diablego Pieca, Bronisława drobiazgowo wyliczyła w rachunku (wystawionym 28.01.1950, ryc. 45), iż kosztorys prac badawczych
w roku 1940 objął 50 dni (każdy wyceniony na 500 zł) i zamknął
się w kwocie 25.000 zł. W roku następnym Józef miał poświęcić 58 dni (29.000 zł), zaś w 1942 roku przepracował tak 48 dni
/22.500 zł/255. Według E. Massalskiego mąż Bronisławy „kopał
z własnej woli licząc na to, że tak jak przed wojną archeologowie
badający tamtą okolicę wynagrodzą go za przedmioty znalezione”,
a wdowa spodziewała się obecnie „wynagrodzenia według prak251 Patrz: np. Z. Reklewska-Braun 2009:71, 93, 105, 108-109; mieli dwoje dzieci
Wojciecha i Cecylię (patrz: W. Bartol; Z. Reklewska-Braun 2009:109; A. Jankowski, W. Marek, E. Orłowska, A. Skowron; Z. M. Doliwa-Klepacki 2016:656).
252 Z. Zakrzewski 1989:59.
253 Por. P. Gontarczyk 1999:78; WZ 2003:105; M. Jedynak 2016b, 2016c;
K.W.Fornalski 2010:327; A. Zalewski 2000; J. Karski 2006:202; Z. Reklewska
-Braun 2009: 109-111; A. Łoś, M. Łoś 2012:206-207; Z. M. Doliwa-Klepacki
2016:656; Z. Tyczyński 2017:14, 31.
254 P. Gontarczyk 1999:78, tam przypis 55 i 56.
255 Odpis notatek J. Budzisza, załącznik do pisma MŚ Nr. 168 z 24.03.1950.
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tyki z przed 1939 roku”256. Za usługi wykonane przez jej nieżyjącego męża i przechowanie pozyskanych zabytków, tych które
przetrwały zawieruchę wojenną, domagała się kwoty w wysokości
82.500 zł257. Dzięki wykonanemu, w ówczesnej kanceralii Muzeum
Świętokrzyskiego, odpisowi notesu Józefa (ryc. 46), dostarczonego
bądź jedynie wypożyczonego, zachowała się lista eksplorowanych
stanowisk wraz z zwięzłym sprawozdaniem. Najczęściej powtarza się nazwa „Uroczysko D.P.”, oznaczone numerami 1-5258, 10,
15 oraz „D.P.” opisane cyframi 6-9, 11-12. Obok opisu stanowiska
Budzisz podawał nazwisko właściciela nieruchomości, na której
wytyczył wykop. Ze starannością dokonał niezbędnych pomiarów,
takich jak głębokość i średnica zarysu eksplorowanych obiektów.
Opisywał także wydobyte z nich zabytki. Dodatkowo pokusił się
o samodzielną interpretację rozkopanych założeń oceniając, że
były to przede wszystkim mogiły i nieliczne „jamy mieszkalne”.
Przykładem pozostałości po pradziejowej nekropoli miałby być np.
opis „stro. połu., pole Karczowy. Grobowiec na głębokości 80 c.,
średnica 125 c. Urny poniszczone narzędzia kościane. Krzemienne
i gliniane” lub opis innego „grobu” zawierającego urnę glinianą
„i ozdobę żelazną”. W miejscu opisanym jako Uroczysko D.P. 15
Józef miał natrafić na „popielnice poniszczone pare kawałków
z ornamentami”, a w wykopie D.P. 11 „popielnice zniszczone narzędzia żelazne ozdoby kamienne i dwa małe garnuszki i jeden
przęślik”. W czterech przypadkach obiekty określone jako jamy
mieszkalne miały w swych wypełniskach zawierać „pobite garnki
256 List MŚ 9/48 z 8.01.1948.
257 Źle zsumowano lub przepisano, gdyż powinno być 84.000 zł.
258 Jeden z zabytków Muzeum Narodowym w Kielcach opisany został jako
„D.P. II p. Koncza[?]”. Możliwe, że błędnie zapisano nazwisko Karcz, odnotowane
w spisie dostarczonym przez Bronisławę, z punktu D.P. 1. Jednak w materiałach przekazanym przez Muzeum Świętokrzyskie do Warszawy „stanowisko”
D.P. 2 figuruje jako własność Tomaszewskiego.
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i pere kości i dużo kamieni” (D.P. 9) lub „pare krzemieni” (D.P. 8).
Oprócz Diablego Pieca Józef natrafił na starożytności zalegające
na powierzchni gruntu, tzw. znaleziska luźne, które podjął „z wsi
Grzegorzewice pole Wójcika […] przęślik na powierzchni od
mieszkania na północ 150 matrów” oraz „Folw. Grzegorzowice
na południe 400 m. […] siekiera celendryczna”.
Budzisz musiał przejść jakiś kurs z zakresu archeologii pradziejowej. Jego wykładowcą był zapewne Stefan Krukowski. Syn
Józefa wspominał, że ojciec posiadał dość sporą biblioteczkę259,
w której mogły znaleźć się książki, foldery bądź czasopisma poruszające tematy archeologii pradziejowej ziem polskich260. Na ich
podstawie Józef samodzielnie dokształcał się w interesującej go
dziedzinie261. O dobrym przygotowaniu Budzisza do przeprowadzania akcji terenowych, a w późniejszym okresie również badań
archeologicznych, świadczą zapiski jakie miałby on prowadzić
w swoim dzienniku262, obecnie zaginionym lecz znanym z fragmentarycznego(?) odpisu, np. „mieszkalna głęboka 160 c. srednica
2 m. szersza u spodu na spodzie dużo skujek i kości narzędzia
szydła osełka i skorupy /maleńki garnuszek/ z garnków do wy259 T. Budzisz 2016. Pokaźne zbiory posiadała również rodzina Rauszerów,
która chętnym udostępniała swe zbiory (informacja ustna od Marka Jedynaka); patrz: przypis 254.
260 Np. periodyki Wiadomości Archeologiczne (od 1873 r.), Światowid (od
1899 r.), Przegląd Archeologiczny (od 1919 r.) czy broszurka K. Jażdżewskiego
(1934). R. Jakimowicz w liście z listopada 1932 r. wspomina o broszurce z elementarnymi wskazówkami „jak należy postępować z odkrytymi wykopaliskami, by zachować ich wartość naukową” (PMA 833-IX/32). Z puli dostępnych w tym czasie prac wymienić należy J. Kostrzewskiego (1914, 1923, 1930),
W. Antoniewicza (1927, 1928, 1938) czy L. Kozłowskiego (1922, 1923, 1924, 1928);
patrz: K. Jażdżewski 1995:34, 97-98; S. K. Kozłowski 2009:79-90.
261 Por. A. Matoga 2008:40.
262 S. Krukowski przesłał mu notatnik na początku 1935 r. O zeszycie takim
wspomina również E. Massalski i S. Krukowski.
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sokości 80 c. natem warstwa 20 c. czysty gliny pare krzemyków
i skorup”. Prowadził zatem obserwacje dotyczące ułożenia warstw
czyli stratygrafii i zalegania w nich poszczególnych kategorii
artefaktów. Potrafił nazwać „specjalistycznie” zebrane zabytki
pradziejowe, np. z stanowiska Uroczysko D.P. 15 „z południowej
strony umieszczona była siekiera gładzona młotek i pare części od siekierek”, czy materiały opisane jako pochodzące z D.P.
9 „jama mieszkalna pobite garnki i pere kości i dużo kamieni
bez wartości”. Samo fachowe nazwanie, niektórych artefaktów
potwierdza, że rozpoznawał pozyskiwane zabytki, np. przęślik,
sztabka, szydło. Ponadto potrafił określić odmiany surowca krzemiennego263. Zdobyta wiedza pozwoliła mu, samodzielnie podjąć
próbę określenia chronologii np. jednej z siekier krzemiennych
znalezionej na Diablim Piecu jako przynależnej „I okr. Neolitu”.
Część zabytków zdołał podpisać Józef, o czym świadczą eksponaty
z kolekcji kieleckiej, np. krzemień opisany atramentem jako „D.P.
IIII” (Tabl. I:5). Pokazuje to, że starał się aby część pozyskanych
znalezisk było uporządkowane i zabezpieczone przed przypadkowym przemieszaniem.
Budzisz jako znany w okolicy kolekcjoner, odwiedzany przez
osoby zainteresowane podobnie jak on przeszłością tego regionu,
w swych wspomnieniach odnotował: „dużo przebywało Zacnych
i Szlachetnych Ludzi przeto ze byłem Zbieraczem rużnych przed
Historycznych zeczy to mnie odwiedzali ruzni Uczeni Panowie”
„Pan Krukowski Stefan Archeolog z M. P. i Pan Radwan Inzynier
golog z Ostrowca pan Inzynier To[r?]tanowski”264.
263 S. Krukowski informuje o tym w notatce dotyczącej W. Szpelaka (1938).
264 J. Budzisz 1935 nr 2. Być może To[?]tanowski jest zdeformowanym zapisem Władysław Tatarkiewicz, który przed wojną bywał w tej okolicy w celu
przeprowadzenia inwentaryzacji zabytków dziedzictwa narodowego (Z. Reklewska-Braun 2009:83).
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Praktycznie wszystkie stanowiska, zarejestrowane przez Józefa
są położone w promieniu około 2 kilometrów od Młynu Kuźnia.
Tylko w przypadku poprawnego odszyfrowania zapisu dotyczącego znalezisk z Zagaj-Podgaju dystans do pokonania mógł
wynieść nieco ponad 4 kilometry. Jedynie trzy punkty znalazły
się w znacznym oddaleniu od Grzegorzowic, około 10 km. Na
wschodzie były to stanowiska w Stryczowicach i Kosowicach,
zaś na południu, w trudnym obecnie do określenia miejscu, na
obszarze pasma Jeleniowskiego, gdzie odkryto liczne przedmioty
wykonane z krzemienia czekoladowego. Biorąc średnią szybkość
marszu, pagórkowaty teren, oraz niekiedy przeprawę przez ciek
wodny (ryc. 42.B), trzeba założyć że ekspedycja w te rejony mogła
zająć Budziszowi około 2 godzin. Doliczając penetrację terenu,
wywiady z mieszkańcami i powrót, można przypuszczać, że
musiał poświęcić „zbieractwu” cały dzień. Rodzina wspomina
o angażowaniu przez Józefa swoich dzieci. Wyszukiwały i zbierały
one z ojcem materiały archeologiczne z zaoranych pól, a z czasem
asystowały przy eksploracji obiektów starożytnych. W Czajęcicach na Diablim Piecu pracowały np. Krystyna265 i Elżbieta (ryc.
47). Ostatnia z wymienionych córek dodaje, że ojciec „wyszukane
eksponaty przekazywał do muzeów w Krakowie266, w Warszawie
i w Kielcach”267.
Największa część kolekcji pozyskanej przez Budzisza – ponad
1000 zróżnicowanych materiałowo artefaktów – znajduje się
w PMA. Zasób ten przypisać należy przede wszystkim kulturom
epoki kamienia. W tym przedziale mieszczą się nieliczne wyroby
265 M. Budzisz 2016d.
266 W zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie nie natrafiono na
żadne materiały oraz dokumenty pozyskane przez Budzisza. Za tę informację
dziękuję Panu Jakubowi Puziukowi.
267 E. Szadurska, Z. Szadurski 2002.

--- 68 ---

mezolityczne268, najliczniejszą zaś część stanowią znaleziska o metryce neolitycznej269. Pozostałe nieliczne przedmioty reprezentują
młodsze odcinki pradziejów, w tym okazy z początków epoki
brązu270, jak i wyroby o chronologii nowożytnej, np. fragment
krzesiwa, osełka kamienna271. Józef zatem zbierał wszystkie jego
zdaniem historyczne ślady po działalności człowieka, zapewne w
pewnych sytuacjach nie umiejąc rozróżnić zabytków starożytnych
od nowożytnych.
Część materiałów pradziejowych trafiła po wojnie do zbiorów
obecnego Muzeum Narodowego w Kielcach, a transferu tego
dokonała jego żona Bronisława. Do tej pory źródła te były publikowana jedynie wybiórczo272, poświęcę im zatem nieco więcej
miejsca.
Pierwszy powojenny dyrektor Muzeum Świętokrzyskiego Edmund Massalski w liście do Naczelnej Dyrekcji Muzeów
i Ochrony Zabytków sprawozdając sprawę Bronisławy Budzisz273
informował, iż wdowa po „byłym współpracowniku archeologa S.
Krukowskiego […], która dwukrotnie przesłała […] pewną ilość
różnych okazów prehistorycznych, które znalazł w Grzegorzewiczach jej mąż […]. Za pierwszym przyjazdem do Kielc Budziszowa
przywiozła część znalezisk jako ręczny pakunek. Drugim razem
wioząc żarna i wiele drobnych przedmiotów musiała korzystać
z furmanki”274. Dane te potwierdzają się z powojennymi notatkami
268 A. Sierosławska 2012:34-35.
269 K. Jażdżewski 1936, J. Gurba 1956:114-115, K. Kowalski 1975:49-50, A. Sierosławska 2012:12-34, 35-41.
270 K. Kowalski 1975 tabl. VIII:a, IX:a-b, A. Sierosławska 2012:41-43.
271 A. Sierosławska 2012:43, tabl. XXVI:b.
272 Np. B. Balcer 1975:300-301, ryc. 32:c-d, 36:h, 60:a-c, e-g,i,m.
273 PMA 24/IXc/48 z 08.01.1948; PMA 24/IXc/48 z 27.01.1948; MŚ 168z
24.03.1950 odpis; PMA 370/XXIV/48 z 21.05.1948; PMA 340/XXIV/48 z
9.06.1948; PMA 876/50 z 16.05.1950; PMA 876/50 z 24.05.1950.
274 MŚ Nr. 168 z 24.03.1950, odpis.
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Stefana Krukowskiego (ryc. 48), z których wiadomo, że „ostatnie
zbiory Józefa Budzisza, około całego wozu275, […], z zeszytem notatek oddano do Muz. Świętokrzyskiego w Kielcach”. Najmłodszy
syn Józefa przekaz materiałów archeologicznych do stolicy województwa świętokrzyskiego wspominał tak „bo to mama oddała
bo co z tym, bo tu kupa dzieciaków była […] myśmy tu mieli
strasznie dużo tych wykopalisk, to zabrali chyba 2 samochody tego
do muzeum do Kielc […] Nawet takie kły mamuta znalazł, jeden
to wisi przed wejściem do katedry na Wawelu, ten kieł mamuta
taki, a tu takich dużo różnych tam tych krzemiennych narzędzi
siekierek, młotków różnych, i kamiennych i krzemiennych z epoki
kamienia […] także to tyle to ja wiem”276.
Całą kolekcję kupioną od Bronisławy wpisano w księgę
inwentarzową Muzeum Narodowego w Kielcach pod nazwą
Grzegorzowice277. Niestety nie zachowały się żadne metryczki
towarzyszące znaleziskom, a karty katalogowe informują jedynie
o czasie ich wykonania, czyli w ciągu 2 połowy lat 50. XX wieku.
Trudno więc precyzyjnie określić moment nabycia tej kolekcji
przez kielecki ośrodek muzealny. Jedyną wskazówką pozostają
dokumenty z archiwum PMA, na podstawie których można to
wydarzenie umieścić na przełomie 4 i 5 dekady XX wieku.
Pośród licznych materiałów o zróżnicowanej chronologii
zdecydowaną większość stanowią pozostałości po społecznościach epoki kamienia, głównie z najmłodszego odcinka zwanego
neolitem278. Z tą metryką można powiązać zabytki krzemienne,
procentowo najliczniejsze, wykonane z różnych odmian tego
surowca: pasiastego, czekoladowego bądź świeciechowskiego
275 Na odpisie rachunku wystawionym przez B. Budzisz odnotowano „dostarczone dwie furmanki do Kielc z okazami przedhistorycznymi w roku 1948”.
276 T. Budzisz 2016.
277 Na kilku kartach zanotowano „ze zbiorów PTK Kielce”.
278 Patrz: J. K. Kozłowski 1999:29-30.
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(Tabl. I:1-2,5, II:10,12,15, IV:3-4,6, V:2) oraz okazy kamienne (Tabl.
IV:1,2,5,7, V:6) i potłuczone fragmenty naczyń ceramicznych (Tabl.
I:3, II:13, V:3,5,7-8), w tym przedmioty (Tabl. I:4, V:4), a nawet
narzędzia kościane (Tabl. III:1). Jednostkowo na karcie katalogowej opisującej ornamentowane gliniane skorupy zamieszczono
informację „Diabelska Góra na płn od Grzegorzewic. Na polu Ob.
Budzisza, znaleziono w 1934”. Zatem nie wszystkie znaleziska
Budzisz przekazywał Krukowskiemu, część z nich pozostawił
w swojej domowej kolekcji. Kilkakrotnie kieleckie materiały opisano jako zebrane z rejonu „Diabelski Młyn”, „Diabli Piec”, czasami
jedynie scharakteryzowane w skrótowej formie jako „D.P. II” lub
„D.P. IIII” (Tabl. II:10-15).
Wśród pozostałego neolitycznego materiału ceramicznego na
wyróżnienie zasługuje ciężarek tkacki, a także zbiór 7 przęślików
ceramicznych, jeden wykonany z kamienia279. Reprezentują one
formy dwustożkowe, miseczkowate oraz płasko-wypukłe. Powierzchnię jednego z nich pokryto nakłuciami rozchodzącymi
się promieniście od środkowego otworu ku brzegom (Tabl. I:4).
Ciekawostką mogą być zebrane przez Budzisza ziarna fasoli, choć
trudno obecnie stwierdzić czy pochodzą z czasów przedhistorycznych czy są nowożytnym wtrętem.
Epokę brązu reprezentuje jedynie uszkodzone, niedużych
rozmiarów naczynie wazowate (Tabl. II:1), zaś epokę żelaza zdecydowanie liczniejszy katalog materiałów np. zachowane w całości
naczynka gliniane (Tabl. II:2-4), uszkodzone groty oszczepów,
w tym niezwykle intrygujący zabytek będący połączeniem grotu
z nożem (Tabl. II:9). Inne przedmioty „żelazne” to np. nóż bojowy
(Tabl. II:7), klucz od szkatułki i grot strzały (Tabl. II:8). W zbiorze
tym znajdują się również znaleziska o średniowiecznej metryce
279 Okaz ten warunkowo zaliczam do kategorii przęśliki, gdyż może to być
zarówno buławka kamienna, pacior lub gałka miecza.
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oraz przedmioty związane z czasami nowożytnymi, i współczesnością (Tabl. III.5-6,9). Wymienić warto długi zakrzywiony
klucz (Tabl. IV:8), znajdujący analogie w materiałach wczesnośredniowiecznych280, być może znaleziony w pobliżu rotundy w
Grzegorzowicach. W zbiorze znalazły się również okazy raków,
podków (Tabl. III:3-4) oraz naczynia gliniane siwione, o bogato
ornamentowanej powierzchni, wykonane na kole garncarskim
(Tabl. III:2a-b).
Weryfikacja jednej z rodzinnych opowieści o przekazaniu do
Krakowa przez Józefa kła mamuta dała negatywny rezultat. Okazało się, że ani na Wawelu ani w Bazylice Mariackiej281, zabytku
takiego nie ma. Jak wynika z badań Krzysztofa Czyżewskiego
olbrzymie „smocze” szczątki zwierząt dyluwialnych, znad wejścia
do bazyliki wawelskiej św. Stanisława i Wacława, umieszczono
„już w średniowieczu”282.
Materiały opisane jako „od Budzisza” doczekały się publikacji
oraz wzmianek w kilku artykułach i pracach naukowych. Praktycznie cały zbiór neolitycznych i wczesno brązowych odkryć z kolekcji
PMA opracował Krzysztof Kowalski283, pracujący w tej instytucji
w 1. połowie lat 70 ubiegłego stulecia Autor ten zapisał „amatorskie,
rabunkowe wykopaliska, mieszkańca wsi Grzegorzewice, który
rozkopał w sierpniu 1942 r. stanowisko z osadą kultury pucharow
lejkowatych […] Odkrywca nie robił szkiców, ani rysunków. […]
Materiały z Grzegorzewic, zapewne nie wszystkie, sprzedała do PMA

280 Np. E. Indycka 1994:241, ryc. 22:1; patrz: informacja o znaleziskach Budzisza ze strony 63.
281 Za informacje dziękuję Pani Agacie Wolskiej z Archiwum Bazyliki Mariackiej oraz Krzysztofowi Czyżewskiemu z Zamku Królewskiego na Wawelu.
282 K. J. Czyżewski 2015:50; patrz: S. Mancewicz 2004.
283 K. Kowalski 1975:48-49, 49-50, ryc. 1a-d, 2, tabl. I, II, III.
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w 1950284 […] jego żona”285. Niestety ani w dokumentacji archiwalnej,
ani na podstawie metryczek nie można potwierdzić tezy, że Bronisława oddała jakiś fragment kolekcji swego męża do stołecznego
muzeum. Zapewne na podstawie korespondencji archiwalnej K.
Kowalski doszedł do wniosku, iż zbiory te dotarły do Warszawy286.
W 2012 roku na podstawie materiałów kamiennych ze stanowisk Zagaje i Grzegorzowice przechowywanych w PMA, Aneta
Sierosławska po ich ponownym przeglądzie oraz uzupełnieniu,
opracowała cały ten zbiór powtórnie. W pracy tej objęła swą analizą ponad 600 artefaktów krzemiennych i kamiennych o różnym
charakterze, w tym półsurowców, odpadków poprodukcyjnych
oraz ponaprawczych287 (Tabl. IV, V). Autorka uznała, że wymienione powyżej materiały zostały zebrane w obrębie jednego stanowiska, określanego jako Diabli Piec, zlokalizowanego na cyplu
w pobliżu Dobruchny i wpływającego do niej bezimiennego cieku,
około 500 metrów na północny-wschód (ryc. 17.5, 30) od miejsca
w którym stał niegdyś dom Józefa288. Do takich samych wniosków
doszli S. Orzechowski, T. Wichman, R. Naglik.
284 W księdze inwentarzowej PMA materiały z miejscowości Grzegorzewice,
pow. Opatowski (wpis z 1974 r.) zapisano „[…] część materiałów sprzedała do
PMA w 1950 żona jego […]”. W księdze nabytków stołecznego muzeum pod
tym terminem nie figuruje żaden zapis poświadczający wpłyniecie takich zabytków, a pierwszy zapis inwentaryzacyjny tzw. karta brulionowa, sporządzona
na początku lat 60. XX wieku, uwzględnia jedynie informację o pochodzeniu
materiałów z zbiorów MPR. Możliwe więc, że zapis umieszczony w księdze
inwentarzowej PMA został oparty na ustaleniach K. Kowalskiego.
285 K. Kowalski 1975-48-49.
286 „oprócz kilkunastu zabytków z Grzegorzewic przekazanych przez Budzisza do Działu Archeologii [Muzeum Narodowego w Kielcach] nie posiadam
w dziale żadnej dokumentacji związanej z jego działalnością” J. Gągorowska
-Chudobska 2016. Ponadto liczba zabytków zapisana w Księdze…, i okazy ze
zbiorów MPR są do siebie zbliżone.
287 A. Sierosławska 2012:12.
288 A. Sierosławska 2012:9.
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Z całą pewnością taka sytuacja mogła zaistnieć dla zdecydowanej większości tych materiałów. Jednak bliżej nie określoną
część tego zbioru należałoby traktować jako pochodzącą z innych
stanowisk leżących w obrębie obu miejscowości. Wyniki badań
AZP prowadzonych w 1. połowie lat 90. XX wieku na obszarze 85-68 dostarczyły wielu informacji na ten temat. Na terenie
Grzegorzowic wstępnie można doliczyć się ponad 80 stanowisk
o zróżnicowanej chronologii, zaś w granicach administracyjnych
miejscowości Czajęcice (Zagaje Grzegorzowskie są przysiółkiem
tej miejscowości, dawniej Zagaje) zarejestrowano ponad 20 punktów pradziejowych. Biorąc pod uwagę dane z metryczek można
wnioskować, że jakiś wycinek zabytków pozyskano z obszaru
znajdującego się poza Diablim Piecem. Potwierdzają to również
wpisy zamieszczone w Księdze… np. Zagaje stanowisko I-II, Grzegorzowice I-III czy też dane z Budziszowych badań przeprowadzonych w 1. połowie lat 40. Obecnie, na skutek przemieszania
zbiorów w latach 1939-1945, nie możliwe jest stwierdzenie czy
np. stanowisko „Grzegorzewice II” nie jest być może tożsame
choćby z wzmianką zamieszczoną na fiszce „przy lipie na N od
młyna Kuźnia”.
Na koniec wspomnę jeszcze tylko o jednym archeologuamatorze, Stanisławie Skurczyńskim (1892-1972)289, u którego
można odnaleźć wspólne paralele z Budziszem. Duchowny ten
był zapalonym kolekcjonerem zabytków archeologicznych, numizmatycznych oraz przyrodniczych. Według prowadzonego
przez Skurczyńskiego dziennika można obecnie wskazać ponad
sto stanowisk archeologicznych w południowej oraz zachodniej
części Kielecczyzny opisanych bądź ratowniczo badanych. Żywo
interesował się hodowlą zwierząt oraz ogrodnictwem i na pewno obaj panowie znaleźliby wspólne tematy do długich rozmów,
289 patrz: A. Matoga 2009.
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choć nie wykluczone że w pewnym etapie życia ich drogi mogły
się skrzyżować.
Przedstawiona opowieść o życiu Józefa Budzisza ma wciąż wiele
białych plam i wymaga przeprowadzenia dalszych badań. Postać
ta jest przykładem niezwykłego człowieka, któremu przyszło żyć
w trudnych czasach 1. połowy XX wieku. Wywodząc się z biednej
rodziny w poszukiwaniu lepszych perspektyw przemierzył tysiące
kilometrów, docierając na pogranicze amerykańsko-kanadyjskie.
Nie zawahał się opuścić tego zakątka i chwycić za broń, ochotniczo wstępując w szeregi Błękitnej Armii generała Hallera. Walczył
o ojczyznę najpierw w Wogezach, a po powrocie do Polski o kształt
jej granic na kresach wschodnich. Za swą działalność został odznaczony Medalem Niepodległości.
Mając możliwość powrotu za ocean zdecydował się pozostać
w rodzinnych stronach i założyć tam rodzinę. Wśród okolicznych
mieszkańców uważany był za wartościowego i godnego zaufania
człowieka, zyskując powszechny szacunek, dzięki ciężkiej i efektywnej pracy w majątku Grzegorzowickim. Powszechnie postrzegany
był jako filantrop, bezinteresownie pomagający innym, w szczególności mniej zamożnym. W życiu codziennym pasjonował się
przeszłością najbliższej okolicy, dzięki czemu miał wspólne zainteresowania z właścicielami majątku Grzegorzowicach. W momencie
wybuchu kolejnego konfliktu światowego ponownie zaangażował
się wraz z częścią swej rodziny, w pracę niepodległościową. W tych
trudnych czasach jego dom był ostoją dla niezliczonej rzeszy potrzebujących zarówno cywilów, partyzantów jak i uciekinierów
z obozów jenieckich oraz więzień. Za swoje poświęcenie zapłacił
najwyższą cenę, zamordowany został przez okupanta w miejscowości Święta Katarzyna.
Działalność Józefa jako archeologa amatora z szczególnym
zainteresowaniem skupiła się na gromadzeniu i dokumentowaniu pozostałości po społecznościach epoki kamienia, dzięki
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czemu nawiązał współprace ze Stefanem Krukowskim, kustoszem
Wydziału Starszej Epoki Kamienia PMA290. Obecnie materiały
pradziejowe zebrane przez Budzisza stanowią niezwykle ciekawy zbiór starożytności ilustrujących, co najmniej kilkanaście
punktów osadniczej aktywności neolitycznej kultury pucharów
lejkowatych (dalej KPL). Była to pierwsza rodzima ludność rolnicza
na omawianym terenie, z którą wiązała się idea megalitycznego
obrządku pogrzebowego291. Józef goszcząc w Stryczowicach najpewniej zwiedził tamtejszy kompleks grobów megalitycznych292 tej
społeczności, jak również mógł dotrzeć do innych takich obiektów
znajdujących się w najbliższej okolicy, np. Garbaczu, gm. Waśniów czy Broniszewicach, gm. Bodzechów293. W Stryczowicach
najpewniej też jako pierwszy mógł natrafić na pozostałości osady
KPL, przebadanej następnie w latach 70. i 80. XX wieku294.
W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości pamiętać
trzeba również o 75 rocznicy śmierci Józefa Budzisza oraz jego
współtowarzyszy pochowanych w leśnych mogiłach. Parafrazując
słowa dawnego mieszkańca Grzegorzowic, kierowanych niegdyś
do swej żony, trzeba postarać się aby „Ojczyzna nie zapomniała”
o swym błękitnym żołnierzu, człowieku wyróżniającym się swą
postawą i charakterem.
Warszawa 2019

290 M. Karczewski 2013:257.
291 Z. Krzak 2001.
292 Por B. Matraszek, S. Sałaciński 2006: 235-245.
293 J. T. Bąbel 1975b, ryc. 1-2, 1997, 1998, 2006.
294 Por. A. Uzarowicz-Chmielewska, B. Sałacińska 2013.
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STRESZCZENIE
Józef Budzisz urodził się 22 stycznia 1893 roku w Wawrzeńczycach
położonych w północnej partii Gór Świętokrzyskich, w niezamożnej rodzinie z tradycjami niepodległościowymi. Swojemu
ojcu Maksymilianowi zawdzięczał najpewniej wiedzę z zakresu
ogrodnictwa i agronomi. Dwudziestoletni Józef podjął udaną
próbę ucieczki z guberni radomskiej, w celu ewentualnej poprawy
swego statusu ekonomicznego, a przede wszystkim z obawy przed
grożącą mu długą służbą w armii carskiej. Nielegalnie przekracza
granicę rosyjsko-niemiecką i przez port w Bremie, na pokładzie
statku s/s Berlin, dostaje się do USA, przechodząc odprawę celna
na Ellis Island pod koniec lipca 1913 roku. W Ameryce mieszka w Cleveland, u swego kuzyna Michała. Według rodzinnych
przekazów Józef wykonuje tam różne fizyczne zajęcia, w tym
karczuje lasy. Rok po dotarciu na półkulę zachodnią notuje się
jego zaangażowanie w działalność niepodległościową, w ramach
miejscowego Związku Sokołów Polskich.
Trzy lata później decyduje się na ochotnika wstąpić w szeregi
powstającej Armii Polskiej we Francji, wstępne szkolenie wojskowe odbył w obozie Niagara on the Like w Kanadzie. Po jego
zakończeniu, przez Halifax-Liverpool, trafia na ziemię Francuską
i otrzymuje przydział do 3 Pułku Strzelców Polskich (I batalion,
3 kompania). Wraz z całą 1 Dywizją Strzelców Polskich walczy
na froncie francusko-niemieckim w Wogezach, na odcinku Rawines, awansując do stopnia kaprala. Po zakończeniu działań
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wojennych, w kwietniu 1919 roku ewakuowany razem z Armią
Generała Hallera do niepodległej Polski, by tam wziąć aktywny
udział w zmaganiach z Ukraińcami na obszarze Wołynia (3 Pułk
Strzelców Pieszych), a latem 1919 roku dozorując granicę zachodnią na Górnym Śląsku. Pod Częstochową prowadził na rzecz 26
Pułku Piechoty zajęcia jako instruktor z obsługi masek gazowych
i karabinów francuskich. Powróciwszy w szeregi swej jednostki
macierzystej został przerzucony do Małopolski Wschodniej, a następnie trafił ponownie na Wołyń, na front polsko-bolszewicki
(od września 1919 roku 45 Pułk Strzelców Kresowych). Wraz
z ofensywą na Kijów wiosną 1920 roku dociera do miejscowości
Kalinówka, dawny pow. winnicki, po której zdobyciu Budzisz
z niejasnych powodów otrzymuje przydział do artylerii, w garnizonie Radomskim (2 Pułku Artylerii Polowej). Na Mazowszu
doczekał końca wojny i pod koniec października 1920 r. został
zwolniony do cywila.
Jako weteran wraca w swe rodzinne strony i prawdopodobnie
mieszka wraz z matką Marianną z Karwińskich na terenie tzw.
Wielgusa, części Grzegorzowic, pow. Ostrowiec Świętokrzyski,
początkowo pracując jako młynarz(?) w miejscowym wiatraku.
W 1922 roku żeni się z Bronisławą Gryszko i ma z nią ośmioro
dzieci. Po jakimś czasie znajduje zatrudnienie w majątku Rauszerów w Grzegorzowicach, jako pracownik fizyczny i ogrodnik.
Mniej więcej od połowy lat 30. XX wieku zarządzał młynem
wodnym tzw. Kuźnią, na rzece Dobruchna, którą dzierżawi wraz
z 3 hektarową działką od Stanisława Rauszera, buduje tam dom
i przenosi się wraz z całą rodziną.
Na lata 30. XX wieku notuje się jego zamiłowanie do archeologii, czego rezultatem jest współpraca z warszawskim archeologiem
Stefanem Krukowskim, przez którego przekazuje do zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego starożytności odkrywane
z okolic pomiędzy Nową Słupią a Ostrowcem. Prowadzi badania

powierzchniowe, rejestruje informacje o nowych stanowiskach
archeologicznych, a w 1 połowie lat 40. XX wieku, pomimo monopolu władz Generalnego Gubernatorstwa na tego typu akcje,
przeprowadził tajne prace sondażowe na stanowisku Diabli Piec,
obecnie znajdującym się w granicach administracyjnych Czajęcic,
p. ostrowiecki. Pozyskane przez Józefa zróżnicowane surowcowo
materiały pradziejowe przechowywane są obecnie w kolekcjach
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz
Muzeum Narodowego w Kielcach.
W stołecznych zasobach muzealnych oprócz artefaktów, znajdują się metryczki z informacjami o badaniach Józefa. Inne ślady
kooperacji mieszkańca Grzegorzowic z PMA można odnaleźć
w korespondencji przedwojennego dyrektora tej instytucji Romana Jakimowicza oraz w brudnopisach listów i wzmiankach na
stronach notatników S. Krukowskiego. Ponadto, z przełomu lat
40. i 50. XX wieku, zachowały się materiały dotyczące sprzedaży
przez Bronisławę Budzisz, pozyskanych przez Józefa zabytków
starożytnych, które przetrwały II wojnę światową.
Nieobcy był Budziszowi los najbiedniejszych, którym starał się
jak tylko mógł pomóc. Miał brać aktywny udział w promowaniu
wiedzy i najnowszych trendów związanych z sadownictwem. Zachowało się kilka jego wierszy o tematyce religijnej oraz niepodległościowej. W 1938 roku został odznaczony przez Komitet Krzyża
i Medalu Niepodległości orderem Medalu Niepodległości, za pracę
na rzecz odzyskania suwerenności przez Rzeczpospolitą w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie
walk orężnych polskich w latach 1918-1921. Po wybuchu II wojny
światowej działał pod pseudonimem Bagnet, w ramach państwa
podziemnego, w Zgrupowaniu Okręgu Radomsko-Kieleckiego
AK. Ukrywał partyzantów, dawał schronienie poszukiwanym
bądź wysiedlonym, zapewniał łączność z oddziałami działającymi
w terenie, udostępniał swój dom dla tajnego szkolenia rekrutów
--- 109 ---

i zapewne sam prowadził część kursów dla owych kadetów. Został aresztowany przez Niemców, w skutek działalności agenta
gestapo Franciszka Wittka, 26 czerwca 1943 roku, a następnie
zamordowany i pochowany w grobie zbiorowym w miejscowości
Święta Katarzyna.
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Józef Budzisz an outline
of his life and adventure
with antiquities from
Świętokrzyskie region
Józef Budzisz was born on January the 22nd 1893 in Wawrzeńczyce, situated in the northern part of Świętokrzyskie Mountains in
a nonaffluent, patriotic family. He owes to his father, Maksymilian,
the background in gardening. A twenty-year- old Józef, successfuly
escaped from Radom governorate. He did it to improve his financial state but more importantly, to evade long service in Imperial
Russian Army. He illegally crossed the Russian-German border
and through the harbour in Bremen, aboard s/s Berlin arrived
to Ellis Island, USA at the end of July 1913. In Cleveland he lived
at his cousin’s Michał house. According to his family Józef was
working manually e.g. clearing forests.
A year later he got involved in Polish independence movement within local Polish Falcons Association. Three years later he
volunteered to Polish Army in France and underwent training in
Niagara on the Lake camp in Canada. When the training finished,
he set off from Halifax and reached France where he was assigned
to the Polish Riflemen 3rd Regiment (1st Battalion, 3rd Company).
Alongside 1st Division of Polish Riflemen, he fought in Wogezy at
Rawines section and was promoted to corporal. After the war, in
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April 1919, along General Haller’s Army he was evacuated to now
independent Poland where he took part in strivings against Ukrainians in Volhynia region (3st Infantry Unit) and Upper Silesia where
he guarded the Polish - German border. He was also assigned to
26th Infantry Regiment as an expert on gas masks and french rifles.
Alongside his original division he was transferred to the eastern part of Lesser Poland region and then again to Volhynia,
to the Polish- Bolshevik front ( the division changed its name to
45th Kresy Infantry Regiment). During the assault towards Kiev in
spring 1920 he reached a town called Kalinówka (former Winnica
district). After capturing the train station, for uncertain reasons, he
was reassigned to artillery in Radom garrison (2nd Field Artillery
Regiment). At the end of October 1920 he was demobilized.
As a veteran he returned to his homeland to live with his
mother Marianna nee Karwińska in so called Wielgus (part of
Grzegorzowice town, Ostrowiec Świętokrzyski county) and
probably worked at first as a miller in the local mill. In 1922 he
married Bronisława Gryszko (They had 8 children). Afterwards,
he found employment in an estate owned by Reauszer’s family in
Grzegorzowice (Ostrowiec Świętokrzyski county) as a labourer
and a gardener. In the mid-30s he was in charge of a watermill,
so-called Kuźnia on Dobruchna river, which he was leasing along
with 3 hectare plot of land from Stanisław Rauszer. He built a house there and moved in with his whole family.
It is also the time when Józef’s passion to archaeology started
to show. It resulted in the cooperation between him and archaeologists from Warsaw. Through the agency of Stefan Krukowski, he
was handing the artifacts found within Nowa Słupia and Ostrowiec
over to National Muzeum of Archaeology (PMA). He conducted
field surveys, registered information about new sites and in mid40’s XX cent. (despite General Govenorate preordaining) explored
a site called Diabli Piec (eng. “Devil’s Furnace” nowadays Czajęcice,
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Ostrowiec county ). The archaeological material discovered by
him is now stored in National Muzeum of Archaeology in Warsaw and National Muzeum in Kielce. In the Warsaw Muzeum’s
archive, next to numerous tags, remains an inventory dated to
the interwar period: so called “Księga nabytków okazów przedhistorycznych Polskiego Centralnego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie”. Other traces of cooperation between Józef and
PMA can be found in the correspondence of Roman Jakimowicz
(at that time director of the Museum) and in the letters and notes
of Stefan Krukowski. There are also documents from the turn
of 40s and 50s about selling the artifacts found by Józef to the
Museum by Bronisława Budzisz.
Józef Budzisz was a person who cared for the poorest and
took every opportunity to help others. He actively took part in
promoting knowledge and new trends in gardening. There are
known few of his poems. In 1938 he was decorated with the Cross
of Independence for fighting for the independence of Poland
during I WW and the years 1918-1921. When WWII broke out,
Józef (pseudonym “Bayonet”), joined Radom-Kielce Unit of Polish
Home Army. He was hiding guerillas, gave shelter to the wanted
or the displaced, facilitated his home to recruits for undercover
training and probably trained them himself. He was arrested by
Germans (as a result of Gestapo agent’s Hans Wittka actions) on
June the 26th 1943 then murdered and buried in a mass grave
in Święta Katarzyna. From the epitaph of his grave and from the
family grave in Grzegorzowice we know that he was a member of
KEDYW (eng. Directorate of Diversion) at the rank of a warrant
officer or a lieutenant.
Tłumacz. Agata Kraj
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