
 
 
 
 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p. w. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA w DALESZYCACH 

(gmina Daleszyce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie; dekanat daleszycki, diecezja kielecka) 

 

AKT URODZENIA: BIELIŃSKA PAULINA ALEKSANDRA  AU 1869/153 

 

153. Brzechów Paulina Aleksandra Bielińska 

 

Działo się w miasteczku Daleszycach dnia szóstego/osiemnastego Lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie ósmej 

po południu. Stawił się Franciszek Bieliński lat trzydzieści pięć, dzierżawca majątku Brzechów i w Brzechowie zamieszkały, w obecności 

Wojciecha Borka lat dwadzieścia siedem i Stanisława Bochnackiego lat pięćdziesiąt sześć mających, rolników w Brzechowie 

zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono w Brzechowie dnia dwudziestego ósmego 

Kwietnia/dziesiątego Maja bieżącego roku o godzinie siódmej po południu z jego prawowitej małżonki Marjanny z Dreseltów lat 

czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym tegoż dnia przez Księdza Hipolita Borewicza, przełożonego parafii 

Leszczyńskiej, nadano imiona PAULINA ALEKSANDRA, a rodzicami chrzestnymi jego byli Antoni Grabowski, urzędnik z Białogonu, i 

Paulina Hule. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany – przez nas i ojca tylko podpisany [został]. 

Ks.[iądz] J.[….] Cykanowicz? 



Skan aktu jest z księgi duplikatów i dlatego brak tu podpisu Ojca czyli Franciszka Bielińskiego. 

 

Brzechów - wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, na północ od Daleszyc. Brzechów leży w pobliżu 

miejscowości BIELINY (Poduchowne i Kapitulne), ale od zawsze były to włości kościelne, a więc nijak nie można Bielińskich do tych Bielin „dokleić”. 

Są Bielińscy historyczni w miejscowości BIDZINY też niedaleko i na samym początku badań bardzo mi pasowało, żeby Bielińscy stamtąd pochodzili. 

Niestety tym razem eksperyment się nie udał. Na cmentarzu w Bidzinach są rodowe nagrobki Bielińskich, ale nie naszych. 

 

Leszczyny – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Górno, na północ od Brzechowa, siedziba parafii rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Jacka; na miejscowym cmentarzu pochowani są rodzice Stefana Żeromskiego  - Józefa i Wincenty Żeromscy oraz babka Marii Curie-Skłodowskiej 

– Salomea Skłodowska. 

 

Białogon – obecnie część Kielc, przy drodze do Chęcin, ongiś podkielecka osada przemysłowa, ongiś (XVIII – XIX w.) ośrodek hutnictwa i przemysłu 

metalowego. 

 

 
 

 


