1

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI — £ u i 2 J S 2 ........

........................... ..........d Z W

/k K

I. Materiały dokumentacyjne
1/1 - relacja właściwa
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I/2 - dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora
I/3 - inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnieniające relację

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora”):
111/1—dot. rodziny relatora
lli/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.
ill/3 - dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945)
III/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r.
III/5 - inne...

IV. Korespondencja

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne” ]

VI. Fotografie

2

3

L£>1 y i n t j b W
AA.fiO.2Qcn

7J{ t
Bronisława Budzisz
z domu Gryszka
nie żyje
pisze córka
Matylda Stambuldzys
z domu Budzisz
Żołnierz Armii Krajowej

Życiorys

Bronisława Budzisz urodzona 16 sierpnia 1903 roku, z domu
Giyszka.
Wyszłam za mąż w 1922 roku w Grzegorzowicach za Józefa Budzisza.
W czasie okupacji zostałam w październiku 1939 roku włączona w
pracę konspiracyjną. Od 1940 roku zaprzysiężona przez kap. Z.W.Z.
Zarębskiego - „Zęba”, „Zawa”, a potem A.K.
Praca polegała na dostarczeniu odzieży żołnierzom ukrywającym się
po bitwie pod Iłżą, Kielcami żywności i kwater. Byłam łączniczką,
gospodynią domową, której przybyło obowiązków. U nas ukrywali się
poszukiwani żołnierze Z.W.Z. A.K. Byli też wysiedleni ludzie szukający
żywności. Był taki okres, że 40 osób przewinęło się dziennie lub więcej.
Przewoziłam pocztę - rozkazy - kennkarty.
Jak też szyłam u mnie w domu z wysiedloną i córką chlebaki,
furażerki, koszule i inne zlecone prace - opaski.
Robiłam paczki żywnościowe do obozów jenieckich i do więzienia,
dostarczałam pieniądze dla ukrywających się. W naszym domu były
spotkania, chłopcy i dziewczęta składali przysięgę. Tak też było
prowadzone tajne nauczanie przez ukrywającego się zakonnika ojca
Wiśniewskiego z Poznania Wszystko było dobrze do 26 czerwca 1943
roku. Mąż mój został zdradzony przez nieuczciwych członków
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organizacji i aresztowany z innymi żołnierzami A.K. przez szpiega
niemieckiego Hansa Wittka (szpicbródkę).
Zostałam sama z trojgiem dzieci i wysiedloną ze Śląska krawcową.
Najstarsza moja córka musiała się ukrywać więc poszła w teren do
partyzantki, młodsza po szoku znalazła się w szpitalu pediatrycznym. Dom
był już spalony więc nie bardzo mogły odbywać się kontakty z członkami
organizacji.
Były od kwietnia jednostki gestapowskie, masowe aresztowania. I
tak przeżyłam wojnę i front, gdzie 6 miesięcy kwaterowali Niemcy. W
styczniu 1945 roku było wyzwolenie, ale tego co nie zniszczyli Niemcy
zniszczyły władze komunistyczne.
Żyliśmy z dzierżawy małego młyna wodnego, Niemcy tak zrobili, że
wysadzając go, bo taki był rozkaz nie zniszczyli, tylko był huk, a oni
wycofali się - uciekali. Mój znajomy zniszczył, bo to było dziedzica, który
stracił 2 maja 1944 roku wszystko, nie tylko mienię, ale i żonę, którą zabili
niby - partyzanci z G.L. Spalili całe zabudowania w samo południe. Ten
człowiek Rauszer był członkiem A.K. bardzo wspomagał wszystkich
(żywnością, domem, odzieniem) nie zważając na niebezpieczeństwo.
Dzieci się usamodzielniły, a ja zostałam z młodszą córką, która się
urodziła w 1939 roku. Doczekałam się wnuków i prawnuków, ale nie
doczekałam tego, co powtarzał mój mąż:
„Nie bój się, nie martw się, gdy mnie nie będzie. Ojczyzna nie
zapomni o Tobie” - i zapomniała. Nawet ci co przeżyli wojnę w moim
dom U -
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Za matkę
Córka kapitan „Matylda”
Stambuldzys Matylda
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