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PRZYBYSZEW 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Do Przybyszewa dotarłem taksówką z Radomia (około 45 km w jedną stronę). 
PKS i minibusy kursują trasą Warszawa – Radom, przez Białobrzegi, ale żaden 

do Przybyszewa się nie zapuszcza. 
Turysta nie ma innego sposobu dostać się tutaj niż własnym transportem. 
Mój wypad do Przybyszewa trwał krótko – taksówkarz zgodził się dowieźć 

mnie, czekać i zabrać z powrotem. 
A zatem, zdążyłem zaledwie obejść część cmentarza, zajrzeć do kościoła, zrobić 

kilka zdjęć. Ale nawet krótki pobyt dał mi pewne pojęcie o miejscowości, jej obec-
nym stanie i mieszkańcach. 

Mam świadomość, że nikt z nas, dla kogo Przybyszew jest ewentualnie “gniaz-
dem rodzinnym”, nie pojawiał się tutaj od lat. 

Już po napisaniu powyższych słów, na jesieni 2017 r., otrzymałem korespon-
dencję od Jana Żółtowskiego – z którym po “Jabłońszczakach” jestem spokrew-
niony – pisząc m.in.: 

(…) Ja z Wandzią odwiedzamy ten cmentarz co najmniej dwa razy w roku. Jest 
tam grób mojego prapradziadka ze strony mojej Mamy, Michała Wrzesińskiego, i 
Jego żony Katarzyny Jabłońskiej. (…) W roku 2003 grób ten z mojej inicjatywy został 
odnowiony i prezentuje się zupełnie dobrze (…). 

(por. zdjęcie 9) 
 
 
Cmentarz 
 
Wiejski, przydrożny cmentarzyk pozbawiony znaczniejszych akcentów, wy-

stawnych grobowców, starodrzewia, ale zadbany, ukwiecony. 
Takie miejsca to zazwyczaj lokalna “książka meldunkowa”.  
W tym przypadku, w owej “księdze”, widnieją wszystkie nazwiska mojego/na-

szego Drzewa Genealogicznego wiążące się z Przybyszewem. Na inskrypcjach na-
grobnych nazwiska te datują się mniej więcej od 150 lat i kontynuują do czasów 
współczesnych. 

Z Przybyszewa pochodzą moi przodkowie “po kądzieli”, ale odkryciem są także 
powiązania “po mieczu”. 



 
 
Zdjęcie 1 & 1a 
 
Tu spoczywa śp. 
Wojciech Kazański, żył lat 73, zmarł (1)9 
listopada1874 roku 
Joanna z Kornackich 
Kazańska      
żyła lat 68 umarła (21) 
października 1871 
(…) 
 

zdj. 1 
 
- Wojciech Kazański, 1801 – 1874, syn 

Walentego Kazańskiego i Agnieszki Wi-
śniewskiej;   

- Joanna Franciszka Kornacka, 1803 – 
1871, córka Dyonizego Kornackiego i Ana-
stazyi Prusińskiej. 

Ich dzieci: Władysław, Helena, Konstancja, Rozalia, Katarzyna, Anna. 
(wg. MB, Drzewograf, str. 36 ) 
 
Na zdjęciu nr 1, w tle widnieją także na-

grobki:    
 
- Wacław Rosłoniec; 
- Witold Ocet 
 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu nr 1a, w tle widnieją na-

grobki: 
- Florentyna Krzyżanowska i Marian 

Krzyżanowski 
- Witold Ocet 

zdj. 1a 
 
 
 



 
 
 
 
Zdjęcie 2 & 2a 
 
Tu 
spoczywają zwłoki 
śp. Piotra i Franciszki 
Kazańskich 
żył lat 64 i umarł dnia 
30 grudnia 1879 r. 
Franciszka Kazańska 
żyła lat 60 umarła 
dnia 26 lipca 1881 r.   

  
zdj. 2 

Pozostałe dzieci proszą o 
westchnienie do Boga 
 
- Piotr Woyciech Kazański, 1816 – 

1879, syn Walentego Kazańskiego i Konegundy Szymańskiej;  
- Franciszka Socha-Sosińska, 1820 – 1881, córka Jana Sochy-Sosińskiego i Ma-

ryanny Piotrowskiej. 
Ich dzieci: Marcella, Jan, Walenty, Antoni, Franciszek, Anna, Maria, Bolesław, 

Bronisława 
(wg. MB, Drzewograf, str. 40) 
 
Na zdjęciu nr 2, w tle widnieją także na-

grobki: 
 
- Anna Solarska i Stanisław Solarski 
- Zygmunt Pracki 
- Sabina Pracka 
- Władysław Krzyżanowski (Florentyna 

Krzyżanowska i Marian Krzyżanowski) 
- Ryszard Wrzesiński i Marian Wrzesiń-

ski 
- Mieczysław Wrzesiński i Anna Wrzesiń-

ska 
zdj. 2a 

 



 
 
 
 
 

 
 
Zdjęcie 3 
 

 
Nagrobek bez zachowanego napisu; 

według przygodnej osoby spotkanej na 
cmentarzu najstarszy grób Jabłońskich. 

 
 
 
 
 

zdj. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia 4 – 7 
 
Napisy na nagrobkach czytelne.  
Nazwiska m.in. Jabłoński, Wrzesiński 

(ostatni pochówek w roku 2002), prze-
trwali zatem w Przybyszewie od czasów 
najdawniejszych. 

 
 
 
 
 
 

 
zdj. 4 



    
 

zdj. 5  
 

 
 
 
zdj. 6, 7 
 
 
 
 
 
Zdjęcie 8 
 
- Józef Wrzesiński, syn Kacpra i Marceli 
- Izabella Wrzesińska 
- Florentyna Wrzesińska 
(- Ludwik Ekiel) 
 
Na zdjęciu nr 8, w tle widnieje także 

nagrobek : 
- Jan Duliński 
- Leokadia Dulińska 
 

zdj. 8 



 
 

zdj. 9    
 
 
 
 
 
 

śp. 
Michał Wrzesiński 

żył lat 45 
zm. d. 11 czerwca 1865 r. 

 
Katarzyna z Jabłońskich 

Wrzesińska 
żyła lat 74 

zm. d. 25 czerwca 1897 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Żółtowski, dn. 17.10.2017 we wspomnianym wyżej liście do autora wyja-

śnia: 
 
(…) Michał Wrzesiński miał syna Sylwestra, a ten – syna, Stanisława Wrzesiń-

skiego, który był moim dziadkiem. Dziadek ten był ożeniony z Faustyną Jadwigą Ja-
gielską, której matką była Kazimiera Jabłońska  (I voto Jagielska, II voto Bojanow-
ska). 

 
Natomiast z moich dociekań (Drzewograf, str. 59-60) wywodzi się informacja: 
 
- Katarzyna Jabłońska, ur. 22.11.1821 (Przybyszew, akt nr.1821/161) jest 

córką Maryanny z Kornackich (1799 – 1877) i Franciszka Jabłońskiego (1797 – 
1877), wnuczką Maryanny z Kazańskich (1757 – 1824) i Walentego Jabłońskiego 
(1751 – 1831) 

 
 
 



Kościół 
 
O przybyszewskim kościele informuje treść tablicy przed bramą. 
 

 
zdj. 10 

Zdjęcie 10 
 
“ Przybyszew 
Kościól P.W. Św. Piotra i Pawła 
Kościół budowany w latach 1892 – 98 w stylu neogotyckicm według 
projektu Konstantego Wojciechowskiego, konsekrowany 18 lipca 
1901 r. W krypcie pod kościołem spoczywa trumna ze szczątkami 
generała Antoniego Józefa Madalińskiego (zm. 1804 r.), bohatera 
Powstania Kościuszkowskiego . Ołtarz główny (1902 r.) zbudowany 
z kamienia pińczowskiego i szydłowieckiego. W ołtarzach bocznych 
z 1901 r. obrazy: św. Józefa z Dzieciątkiem a 1.szej poł. XVIII w., św. Rodzina 
(1905 r.) autorstwa Feliksa Wygrzywalskiego. Obrazy: św. Stanisław 
Kostka oraz Serce Jezusa, autorstwa Stanisława Zawadzkiego (1924 r.). 
w nowszej ramie drewnianej figurka Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w. 
wykonana z kości słoniowej. Z poprzedniej świątyni zachowały się 
jedynie żyrandole z kości zwierząt łownych.” 

 



Zdjęcia 11 - 13 
 
Widok ogólny kościoła od strony wschodniej, nawa z ołtarzem głównym i or-

ganami. Zwraca uwagę doskonałe utrzymanie wnętrza, sklepienie krzyżowo-że-
browe z interesującą polichromią. 
 

 
zdj. 11 

 



 
zdj. 12 



 
zdj. 13 



 
Wieś 
 
Przybyszew współcześnie jest wsią, ale wystarczy spojrzeć na miejscowość “z 

lotu ptaka” (wg. Google Earth), aby wzdłuż ulic Błonie, Podwale, Kościuszki do-
strzec zarys dawnego grodu. Niezwykle frapujące - przebieg dróg (jak np. Planty 
w Krakowie ) wyznacza typowy, owalny zasięg średniowiecznego grodu i podgro-
dzia. Na tym terenie należałoby z pewnością doszukiwać się początków Przyby-
szewa sięgających ponoć XIV wieku. 

Przybyszew, w lecie 2017 roku, robi wrażenie odizolowania, gdzie nawet pu-
bliczny transport nie dociera. Wyobrażam sobie, zimą tym bardziej, nad skutą lo-
dem Pilicę, nikt nie ma interesu przyjeżdżać. Przedziwne – wytworzyła się en-
klawa przy ruchliwych trasach, ośrodkach rolniczych i sadowniczych południo-
wego Mazowsza, tuż pod Stolicą. 

 
 
Zdjęcia 14 – 16 
 
Przybyszew, ul. Kościelna – przykłady budownictwa drewnianego i murowana 

stacja OSP. 
 

 
zdj. 14 

 
 
 



 
zdj. 15 

 

 
zdj. 16 

 



Mieszkańcy 
 
Przybyszew nie ominęły masowe wysiedlenia i definitywne straty ludności 

dwóch wojen XX wieku, ale nie zmieniła się wyraźnie struktura mieszkańców. 
Obecnie, zaobserwowałem, trwa tutaj ciągłość zasiedlenia, prawdopodobna 

jest genetyczna spójność zbiorowości lokalnej od paru wieków – widać to po 
“księdze meldunkowej”, po zasobie cmentarza w Przybyszewie. 

Wystarczy rozejrzeć się dookoła, poprzyglądać przechodniom, a staje się jasne, 
że niemal wszyscy w jakimś stopniu mogą być ze sobą spokrewnieni, spowinowa-
ceni – dla Przybyszewian to powszedniość, rodzaj wspólnoty, dla mnie, przyznam, 
rzadka gdzie indziej, wartościowa niezwykłość. 

 
Nasi przodkowie 
 
Na podstawie Drzewa Genealogicznego, w pełni zrekonstruowanego nie-

dawno przez badaczy rodzinnych i genealogów nie związanych, wynika, że na-
szym wspólnym protoplastą jest urodzony w Przybyszewie Józef Felix Jabłoński 
(1832 – 1898) oraz Waleria Maryanna Ryck vel Ryk (1838 – 1912), a ściślej, jeste-
śmy zstępnymi po ich żeńskich potomkach, córkach: 

 
- Kazimiera (Jagielscy, Bojanowscy); 
- Henryka (Wietrzykowscy, Woyciechowscy); 
- Leokadia (Zalewscy) 
(linia po synu Zdzisławie pozostała bezpotomna) 
 
 
Wypis z Drzewa Genealogicznego autora 
 
Rodziny związane z Przybyszewem (urodzenia, śluby, zgony) skoligacone 

od pocz. XVIII w. : 
 
Bućkiewicz, Buczkiewicz, 
Bućkowski, Buczkowski 
Bystrzycki 
Duliński 
Dziurewicz 
Gładych 
Gołębiowski 
Gos 
Grochowalski 
Jabłoński *) 
Kazański 
Konarzewski 
Koperski 



Kornacki 
Kowalczyk 
Krzyżanowski 
Mantorczyk, Mantorski 
Mroczek 
Muszyński 
Nerlo 
Nowicki 
Ocet 
Ostaszewski 
Paschalski 
Pionka 
Panewczyński 
Pracki 
Prusiński 
Rosłoniec 
Seliga 
Sieczkowski 
Socha, Socha-Sosiński 
Solarski 
Strycharski 
Stradomski 
Wojciechowski 
Wrzesiński, Wrzeszyński 
Zatorski 
--------------------- 
*) Tłustym drukiem zaznaczone nazwiska wstępnych (lineażu) autora w linii 

prostej, zarówno po mieczu jak i po kądzieli (M. Bero, Drzewograf, s. 7-8) 
 
Co dalej? 
 
W efekcie mej wycieczki, nasuwa się – mam nadzieję, również “klanowi Jabłoń-

skich” – potrzeba szczegółowych badań nad społecznością lokalną Przybyszewa. 
Powód jest oczywisty – wielu z nas wywodzi się znad Pilicy, jesteśmy zakorze-

nieni, Bóg wie, od jak dawna, w Przybyszewie! 
Trzeba tutaj po prostu przyjechać na dłużej, porozmawiać z ludźmi, poznać ich, 

odtworzyć lokalną historię naszych przodków, spleść więzi jakie nas przypusz-
czalnie wzajemnie łączą od pokoleń. 

Pytanie: Po co to robić, komu to jest potrzebne? 
Myślę, że ze zwykłej ciekawości, ale dla tych, którzy takie zadanie podjęliby, 

odpowiedź będzie bardziej złożona … to jest miejscowość “gniazdowa” - nie będę 
się tutaj rozwodził, łatwo o sentymentalizm..! 
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Kościół w Przybyszewie 

 
 

 
Szkoła powszechna w Przybyszewie 

 
 
 



 
 
 

 
Prom na Pilicy pod Przybyszewem 

 
 
 

 
Transport ogórków do Warszawy 

 
 
 
 



 
 
 

 
Dom typu dawnego 

 
 
 
 
 

 
Dom typu nowoczesnego 

 
 
 
 



 
 
 

 
Dom drewniany z 1929 r. (do s. 97) 

 
 
 

 
Dom murowany z 1929 r. (do s. 99) 
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