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DZIEJE RODU BUJARSKICH

W sobotę 4 września 2004 roku odbył się w Muszynie I Zjazd Rodu Bujarskich. 
Przybyli na niego licznie potomkowie Andrzeja i Katarzyny Bujarskich.

To właśnie Andrzej i Katarzyna, z synami Antonim i Wawrzyńcem, przybyli do 
Muszyny w latach trzydziestych - czterdziestych XVIII wieku z ziemi halickiej, z okolic 
Trembowli, z pięknych ziem położonych nad rzeką Gniezną, w pobliżu jej ujścia do 
Seretu. Była to rodzina szlachecka herbu Sas.
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Mój pradziad, Jan Bujarski, opowiadał, że jego przodkowie musieli opuścić rodzin- 
ne strony na skutek rodzinnych niesnasek. Na ojcowiźnie pozostał młodszy brat Szy- 
mon. Jak wielki musiał to być konflikt, świadczy fakt, iż imienia Szymon nie nadano 
żadnemu z dzieci ani wnuków Andrzeja i Katarzyny, pomimo, że stryj był w rodzinie, 
aczkolwiek niechętnie i rzadko, to jednak wspominany.

Tak więc Andrzej i Katarzyna opuścili rodzinne strony i wykorzystując koneksje, 
jakie mieli ze Starostą na Muszynie, zamieszkali na tym terenie. Prawdopodobnie był to 
starosta Andrzej Grzymała Grabowski, który osiedlił ich na ćwierć Roli Sławkowskiej.

Bujarscy bardzo szybko wrośli w ziemię muszyńską i w jej społeczność. Zostali 
przyjęci do prawa miejskiego i zasiadali w Radzie Miejskiej jako rajcy: Andrzej w 1759 
roku, a jego syn Antoni w roku 1791.

Antoni ożenił się z Kunegundą Szost i zamieszkali w domu pod nr 113 na Roli Sław- 
kowskiej. W spisie właścicieli domów, sporządzonym w 1800 roku, figuruje Antoni pod 
nr 113 (w spisie mieszkańców z 1870 roku figuruje -  jako gospodarz domu nr 113, 
płacący 1,76 złp podatku -  ich wnuk Wawrzyniec, urodzony 18 lipca 1825 r.).

Natomiast młodszy syn Andrzeja i Katarzyny, Wawrzyniec, ożenił się z Marianną 
Tlauką. Po ślubie zamieszkał z teściem lub ze szwagrem na Roli Sliwowskiej i wspólnie 
z nim płacił daninę na rzecz kościoła. W księgach parafialnych pod datą 1819 rok czyta- 
my: Wawrzyniec Bujarski i Piotr Tlauka oddali żyta 8 garncy i tyleż owsa z Roli Sliwow- 
skiej. Na zjeździe nie było ich potomków.

Zacni mieszczanie Muszyny prosili bardzo często Bujarskich w kumy (Trębeccy, 
Przybylscy, Śliwińscy, Żebraccy, Tryszczyłowie).

Antoni i Kunegundą Szost mieli troje dzieci. W 1769 roku przyszedł na świat ich 
pierwszy syn Józef. W księgach parafialnych pod datą 8 marca 1769 roku zapisano: Ja, 
Marcin Kmietowicz, ochrzciłem Józefa syna Antoniego i Kunegundy Bujarskich zgodnie 
z prawem katolickim. Chrzestnymi byli Stanisław Żebracki i Skowrońska Agnieszka.
O Józefie brak dalszych danych.

W 1772 roku przyszła na świat córka Katarzyna Teresa. 17 kwietnia 1772 roku zapi- 
sano w księgach parafialnych: Ja, Marcin Kmietowicz, proboszcz miejsca, ochrzciłem 
Katarzynę Teresą córką Antoniego i Kunegundy Bujarskich. Chrzestni usługiwali Stani- 
sław Żebracki i Agnieszka Skwarczowska mieszczanie. Szesnastoletnia Katarzyna wy- 
szła za mąż za Łukasza Buszka i dała początek rodowi Buszków po Łukaszu (Łukasz 
Buszek, uczestnik konfederacji barskiej, po jej upadku osiedlił się w Muszynie). W księ- 
gach parafialnych zapisano: Katarzyna Bujarska -  dom 113- wychodzi za Łukasza Buszka
-  20października 1788 rok -  świadkowie Piotr Wójcik i Piotr Śliwiński -  mieszczanie -  
ks. Kasper Jastrzębski. Buszków z tej linii na naszym zjeździe nie było.

2 grudnia 1787 roku urodził się syn Antoni. W księgach parafialnych zapisano: Mu- 
szyna nr 113 -  Antoni — katolickiego wyznania -  chłopiec z legalnego małżeństwa -  
ojciec Antoni Bujarski — matka Kunegundą Szost -  ojciec chrzestny Stanisław Żebracki
-  matka chrzestna Anna Śliwińska -  mieszczanie -  ks. Kasper Jastrzębski.

Antoni miał dwie żony. Z pierwszą, Marianną Wójcik, miał trzech synów (brak da- 
nych o córkach):



49Dzieje rodu Bujarskich

- Antoniego, ur. 25 maja 1810 roku, który ożenił się z Wiktorią Gruczelak,
- Jana, ur. 16 sierpnia 1818 roku -  umarł młodo,
- Wawrzyńca, ur. 18 lipca 1825 roku, żonatego z Wiktorią Nowak.
Z drugą żoną Marianną Bułak, Antoni miał dwóch synów (brak danych o córkach):
- Jana, ur. 27 lutego 1834 roku, żonatego z Marianną (Marią) Żebracką
- Józefa, ur. 4 kwietnia 1850 roku, żonatego z Zofią Fil.
Na zjeździe byli obecni potomkowie Antoniego i Wiktorii Gruczelak, Jana i Marian- 

ny Żebrackiej, Józefa i Zofii Fil. Brak było potomków Wawrzyńca i Wiktorii Nowak. 
Dane o tej gałęzi rodu kończą się na latach trzydziestych XX wieku.

Potomkowie Andrzeja i Katarzyny Bujarskich -  po mieczu i po kądzieli -  to 1/5 
mieszkańców Muszyny, a drugie tyle to ich powinowaci. Rozsiani są również po Polsce 
i całym świecie.

Z naszego rodu wywodzą się:
Prof. Zbigniew Bujarski -  dyrygent i kompozytor, wykładowca Akademii Muzycz- 
nej w Krakowie, w latach 1978-1986 dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury 
i Teorii Muzyki. Od 1992 roku zajmuje stanowisko profesora kompozycji;
Dr inż. Witold Wiśniowski -  specjalista w zakresie badań drgań. Od 1992 roku dy- 
rektor naczelny Instytutu Lotniczego w Warszawie. Animator transatlantyckiej 
kooperacji i strategii przekształcenia Instytutu Lotniczego w Globalne Centrum 
Badawczo-Rozwojowe. Wiceprzewodniczący Komisji Modelarskiej Aeroklubu 
Rzeczpospolitej Polskiej, członek zarządu Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lot- 
niczego;
Prof. Benedykt Konowalski -  kompozytor, dyrygent i pedagog. Od 1966 roku 
wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, od 1987 roku 
jako profesor, pełniący równocześnie w latach 1984-1987 funkcję prorektora.

W rodzie spotykamy różne odmiany nazwiska: Bojarski, Bujarski, Bejarski, Bajar- 
ski, Bojarowski, jak również nazwiska powstałe od przydomków: Tymradzy i Czamota. 
W muszyńskich księgach parafialnych spotykamy cztery formy tego nazwiska -  od- 
noszą się one często do tych samych osób -  Bujarski, Bojarski, Bajarski, a nawet Gujar- 
ski. Można śmiało przyjąć, że brzmienie nazwiska zależało w dużej mierze od tego, kto 
wpisywał je do ksiąg parafialnych.

Drugi Zjazd Bujarskich odbędzie się w 2007 roku. Mam nadzieję, że wezmą w nim 
udział również potomkowie Katarzyny Bujarskiej i jej męża Łukasza Buszka, potomko- 
wie Wawrzyńca Bujarskiego i jego żony Marianny Tlauki oraz potomkowie Wawrzyńca 
Bujarskiego i jego żony Wiktorii Nowak.

Może ktoś z Czytelników Almanachu Muszyny wie coś na temat dalszych losów tych 
gałęzi rodu Bujarskich?
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Zjazd Rodu Bujarskich. Przed kościołem parafialnym św. Józefa w Muszynie, 4.09. 2004 r.

Seniorka rodu zapala świecę ku pamięci zmarłych członków rodu Bujarskich
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