Rodzina Jabłońskich – poszukiwania
Informacje, które zebrałam o rodzinie Jabłońskich, zawarłam nietypowo w dwóch tablicach 4a i 4b. Pradziadek
Józef Jabłoński miał kilkoro rodzeństwa, a ich potomstwo
nie mieściło się na jednej tablicy. Jego grób znajduje się w
Modliborzycach (woj. Świętokrzyskie), opodal jego majątku Rudniki.
Niestety, wszystkie okoliczne Archiwa Państwowe,
gdzie można by szukać potrzebnych informacji, zostały
zniszczone w czasie przejścia tamtędy frontu drugiej wojny
światowej.
Młodszy brat Józefa, Edward, ożeniony był z siostrą
mojego dziadka, Teodora Wietrzykowskiego, Michaliną.
Szukając korzeni rodziny Wietrzykowskich, dotarłam do
aktu małżeńskiego Edwarda i Michaliny. Dowiedziałam
się z niego, że dzierżawił on majątek Kobylany (parafia
Skaryszew), a urodził się w Przybyszewie. Jak dowiedziałam się, w Przybyszewie znajduje się też grób siostry Józefa
i Edwarda, Katarzyny z Jabłońskich Wrzesińskiej i jej
męża, Michała.
Zamówiłam w Archiwum Państwowym w Radomiu poszukiwanie w Skaryszewie akt na nazwisko Jabłoński. Dostałam niewiele informacji. Michalina zmarła przy urodzeniu córki (Matylda z Jabłońskich Budzyńska), a Edward,
który po śmierci pierwszej żony, ożenił się z Matyldą Niepokojczycką, wyprowadził się prawdopodobnie po urodzeniu dwojga dzieci, bo nie ma po tym terminie żadnych
o nim wzmianek.

Następnym etapem było poszukiwanie rodziny Jabłońskich w Przybyszewie. Okazało się, że w genetece (w Internecie), opracowywanej sukcesywnie przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne, Przybyszew jest prawie wyczerpująco opracowany i dostępne są skany akt urodzeń, małżeństw i zgonów prawie całego XIX wieku. Osób o nazwisku Jabłoński jest tam kilkaset. Prawie każde małżeństwo
posiada kilkanaścioro dzieci, do tego akta małżeństw i zgonów - bardzo dużo materiału.
Pozwoliło mi to nie tylko skorygować niektóre dane, ale
także poszerzyć informacje. Dziadek mojego pradziadka
nie miał na imię Wojciech, tylko Walenty i miał brata Dominika, dwa razy żonatego, który miał wiele dzieci. Ja dotarłam do 11- tu, ale to nie wszystkie. Znane są też imiona
rodziców Walentego i Dominika: Antoni i Marianna, czyli
poznaliśmy jedno pokolenie wstecz.
Z przebadanych akt wynika, że Walenty miał trzech synów i dwie córki, a jednym z synów był Franciszek, ojciec
pradziadka Józefa. Franciszek w wieku 19 lat ożenił się z
szesnastoletnią Marianną Kornacką, z którą miał 16 dzieci,
z których 5 zmarło po urodzeniu.
Prawie wszyscy wyjechali z Przybyszewa i śledzenie ich
losów opierać się może jedynie na przekazach ustnych.
Franciszek, jak dowiaduję się ze skanu otrzymanego ze
Skaryszewa, przeniósł się do Kobylan, gdzie urodziło się w
1846 roku ostatnie dziecko, córka Aurelia.
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Aurelia wychodzi za mąż w 1862 roku i w tym czasie
Franciszek przebywa w Kobylanach. Drugie dziecko
Edwarda i Matyldy z Niepokojczyckich urodziło się w
1879 roku w Kobylanach i po tym czasie Edward wyprowadza się z Kobylan, bo następne jego dzieci nie są odnotowywane w parafii Skaryszew.
W Przybyszewie pozostała siostra Józefa, Katarzyna,
która wyszła za mąż za Michała Wrzesińskiego i mieli 1o
dzieci, z czego jedno (Jan, bliźniaczy brat Sylwestra)
zmarło przy urodzeniu.

Jest jeszcze ciekawa notatka o Jabłońskich z Przybyszewa:

Małżeństwa zawierane były bardzo wcześnie. Szczególnie córki wydawane są w wieku 16 – 17 lat. Widocznie
było prawo, że musi ukończyć 15 lat, bo czasem jest to
zaznaczone w akcie małżeńskim. Nic dziwnego, że tak
wcześnie wydawano córki za mąż, skoro miało się ich tak
dużo. W myśl powiedzenia: „Czesz, pierz, strzeż, a potem zapłać komu, żeby zabrał z domu.”
Małżeństwa zwykle zawierane były w określonej klasie społecznej, a ilość osób w wieku zdolnym do małżeństwa była ograniczona obszarem komunikowania się
(końmi). Z braku większego wyboru wiele nazwisk powtarza się. W Przybyszewie najwięcej osób jest o nazwisku Jabłoński (nic dziwnego, skoro taka u nich wielodzietność), ale niewiele mniej to Solarski, Socha, Kazański, Kornacki, Koperski i inni.
Wielodzietność pozwoliła zachować substancję narodu w trudnym okresie zaborów. Wczesne małżeństwa
umożliwiały tę wielodzietność.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie
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