
 
 

Moje wspomnienia o Stanisławie Bielińskim 
 
 
Był Wujem mojej Matki i moje najwcześniejsze wspomnienia są takie, jak we wczesnych 

latach trzydziestych przyjeżdżał do Brzezia samochodem ze swoimi jamnikami. Podobno 
niektóre jamniki  miały imiona, np. żyd lub żydek i żydówka, i zabawiał się w ten sposób, że 
w Kielcach na ulicy wymyślał im, co oburzało licznych Żydów, a on bronił się, że chodziło o 
jego psy. Jak domyślam się, było to w czasie bezpośrednio po sprzedaży majątku Żydów, 
który wniosła mu w posagu jego żona, Janina Żochowska. Szastał wtedy pieniędzmi (samo-
chód, szofer) pożyczając, zdaje się, na jakieś wysokie oprocentowanie. Nie wiem, ile mu lu-
dzie oddali, ale wybuchła wojna i był w bardzo kiepskim położeniu, bo jeśli mu ludzie nawet 
zwracali pieniądze , to nie były one wiele warte. W czasie wojny w 1941 roku, gdy moja siostra 
Ewa wychodziła za mąż za Julka Treutlera, spotkaliśmy się z Wujem (a właściwie był dla nas 
Dziadkiem), który pyta się Ewy za kogo wychodzi za mąż. „Co, za tego rudego fąfla? (tak 
pamiętał Julka), a ty, ile masz lat?"  Ewa, że 22. A on „co, taka młoda!”.  

A my pytamy: „ A ile Wuj miał lat jak się żenił?” "Ano 60”. Można w przybliżeniu poli-
czyć, że było to we wczesnych latach trzydziestych, gdy wydawał pieniądze na prawo i lewo 
po sprzedaży Żydowa.  

Następne spotkanie z Wujem to kwiecień 1945 r., gdy w Kielcach zdawałam maturę i 
mieszkałam u nich na ulicy Mickiewicza, chyba ok. 2 tygodnie. Przedtem jeździliśmy z bra-
tem Wojtkiem, zdając egzaminy na kompletach tajnego nauczania i te wyniki zachowały się, 
mimo że aresztowano profesora prowadzącego te komplety. Do matury brakowało paru 
przedmiotów. Wiem jak Wujostwu było ciężko, bo wysyłał mnie po mięso, chyba do jakiegoś 
swojego dłużnika – rzeźnika, który wymigiwał się od zwrotu pieniędzy. 

Matura rodziła się w bólach, bo z powodu mojego pochodzenia, egzaminujący mnie 
profesor, podległy wobec nowej władzy, maksymalnie mi utrudniał, odkładając ciągle ter-
miny zdawania i, o ile było to możliwe, obniżając noty. Stąd moje długie przebywanie u Wu-
jostwa. 

Z księgą, w której opisywał wszystkie swoje lisie trofea, zetknęłam się w ten sposób, że 
chciał żebym mu tę księgę przepisała. Pismo było nieporadne, bo jak wiem, wszystkie swoje 
zdolności skupił na wyspecjalizowaniu się w tropieniu lisów i na naukę brakowało już czasu. 
Ja jednak, nie tylko nie miałam czasu na przepisywanie, ale i z treścią księgi zapoznałam się 
jedynie  bardzo pobieżnie.  

Lubił też chwalić się swoim  7-miopałkowym herbem (zdaje się „Szeliga”). 
Jak widać, wybór Stanisława Bielińskiego na opiekuna majątku starego, schorowanego 

ojca nie był szczęśliwy, bo oba majątki, Sędziejowice i Uników, szybko się rozpłynęły, co Cio-
cia Regina opisała, że „Dziadek Franciszek przez złe gospodarowanie stracił oba majątki”.  

Ojciec Stanisława Franciszek miał w tym niewątpliwie swój niemały udział.  
Jeszcze mam pewien związek ze zmarłym Wujem: W czasie wojny, ok. 1943 r., był w 

Brzeziu przez pewien czas na praktyce (tak wówczas przechowywano młodych ludzi) 18-na-
stoletni Zbyszek Pytkowski, syn Ireny Pytkowskiej z domu Żochowskiej, młodszej siostry Ja-
niny. Mąż Ireny, właściciel majątku (nazwy jego nie pamiętam) chyba wtedy już nie żył. Zby-
szek poszedł „do lasu” i niebawem zginął w obławie. Irena Pytkowska, załamana po stracie 
jedynego syna i wyrzucona z majątku, znalazła się w naszym domu, pomagając przy wycho-
wywaniu naszych dzieci: Oleńki urodzonej w 1950r. i Jacka z r. 1951. Dzieci nazywały ją 
„Papa”. Była u nas 3-4 lata . Tęskniła za rodzinnymi stronami na Kielecczyźnie.  

Dziwnym trafem, spotkała znajomego, swoją starą sympatię, który załatwił jej pobyt w 
domu starców w jej ukochanych Kielcach. 
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