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APEL
KIM JESTEŚ, SKĄD POCHODZISZ, JAKI JEST TWÓJ RODOWÓD?
TO NIE PYTANIE… TO APEL DO RODÓW MUSZYŃSKICH!
Czy po mieczu, czy też po kądzieli,
każdy z nas się wspomnieniami dzieli,
zawiązują się nowe przyjaźnie,
więź rodzinna łączy nas.

Małgorzata Bajorek

Jest na mapie świata maleńki znak – Muszyna, nasza Mała Ojczyzna, pełna historii
i pamięci, piękna w kolorach jesieni, urokliwa w zimowej szacie, nasza ziemia rodzinna.
Kiedy w roku 2004 grono osób pochodzących z rodu Bujarskich podjęło decyzję organizacji I Zjazdu Rodu Bujarskich, nie przypuszczało, że czeka ich iście benedyktyńska
praca. Wertowanie ksiąg i annałów parafialnych, muzealnych, archiwów kościelnych
i państwowych, sięganie do zakamarków pamięci seniorów itd., itp. Trud ten spoczął
na barkach dwóch osób: Małgorzaty Bajorek, wnuczki Marii Jeżowskiej z Bujarskich,
oraz Anny Lisowskiej, córki Jana Bujarskiego. Finałem wieńczącym dzieło był
I Zjazd Rodu Bujarskich we wrześniu 2004 roku z udziałem ponad dwustu potomków
Kunegundy i Antoniego Bujarskich (XVIII wiek), rozsianych po całym świecie. Postanowiono wówczas o organizacji kolejnych zjazdów z udziałem tych, do których już dotarto
i do których jeszcze uda się dotrzeć.
II Zjazd Rodu Bujarskich odbył się w sierpniu 2010 roku z udziałem ponad 200 osób,
a efektem spotkania było poznanie nowych krewnych i pozyskanie przyjaciół „po mieczu i po kądzieli”. Włożony trud się opłacił, a zapewnienia młodzieży rodowej o chęci
organizacji kolejnych zjazdów potwierdzają zasadę, że każdy tęskni do poznania swych
korzeni i bycia razem w kręgu rodowym.
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny powierzyło Małgorzacie Bajorek,
Witoldowi Wiśniowskiemu i niżej podpisanemu rozpoczęcie działań na rzecz opracowania koncepcji Spotkań Rodów Muszyny, a może też w przyszłości Wielkiego Zjazdu
Muszyniaków. Przeświadczeni o tym, że dzisiejsi mieszkańcy Muszyny w większości
swe rodowe korzenie mają i je znajdą w przeszłości grodu Muszyna, zwracamy się
z apelem – sięgnijcie do pamięci żyjących przodków, do swej pamięci, do szuflad i szaf
z dokumentami, listami i zdjęciami rodzinnymi, do archiwów miejskich i kościelnych,
szukajcie choćby przypuszczalnego PRAPOCZĄTKU.
Pomożemy, udzielimy informacji opartej o nasze doświadczenie, wytłumaczymy
i wprowadzimy na odpowiednią drogę poszukiwań.
Każdy zjazd kolejnego Rodu Muszyny będzie naszą wspólną satysfakcją i przyczynkiem do historii tej ziemi, naszej Ziemi Muszyńskiej.
Korespondencję proszę kierować na adres „Almanachu Muszyny”.
Bartłomiej Bujarski

