
Pochodzenie nazwiska „Klich” 
 
Klich to zdrobnienie męskiego imienia Klemens (łac. clemens - łagodny, spokojny, cichy, 
delikatny), oznaczającego tego, który odznacza się łagodnością usposobienia, spokojnym 
zachowaniem i delikatnością uczuć.  
Nazwiska odimienne: Klemens, Klemensiewicz, Klementowicz, Klementowski, Klementys, 
Klich, Klichowski, Klicki, Kliczko, Klikowicz, Kliszko, Klim, Klima, Klimaj, Klimas, Klimasiński, 
Klimaszewski, Klimczak, Klimiuk. 
W Polsce nazwisko Klich nosi około 3500 osób, najwięcej spośród nich mieszka                w 
okolicach Tarnowa, Mielca, Olkusza. 
 Najstarsze wzmianki związane z osobami o tym nazwisku, znalezione przy pomocy 
przeglądarek internetowych: 

 W dokumencie sądu ziemskiego krakowskiego z 1358 roku, dotyczącym dóbr 
Ujeździec, są wspomniani: Wiktor z Ujeźdźca (wsi koło Zabierzowa pod Krakowem) 
oraz bratanek, siostrzeniec czy też jego wnuk (nepos) Klich - sprzedają oni 
dziedziczne swe dobra Ujeździec - Bodzancie biskupowi krakowskiemu                    za 
20 grzywien;  

 Klich z Dobrakowa, około 1400 roku dziedziczył w Dobrakowie – rozległej wsi                  
w północno-wschodniej części gminy Pilica, w powiecie zawierciańskim,                          
w województwie śląskim; posiada kolonie: Stara Wieś, Podrędzinie, Kalugi, Podoły; 

 Proces o czary w Zielonej Górze, informacja podana do publicznej wiadomości przez 
sąd 5 listopada 1663 roku "[...]Anna Klich[...]na początku do niczego przyznawać się 
nie chciała, jednak przez sąd i prawo surowym poddana badaniom, w końcu 
dobrowolnie swoje okrutne niechrześcijańskie grzechy i złe czyny w czasie i podczas 
tortur wyznała, poświadczyła i wypowiedziała, po czym jednak (wczoraj rano 4 
listopada 1663 roku) znaleziona została na swoim łożu martwa. Została przez diabła 
uduszona[...]" . Anna Klich miała 64 lata.1 

 
 

Klichowie z Dobczyc 
 
Skąd przybyli Klichowie i od kiedy zamieszkali w okolicach Bobrownik, nie wiadomo. Być 
może przybyli tu z okolic Śląska czy Krakowa, bo chociaż wzmianka o osadzie pochodzi    z 
roku 1487, lecz początki osadnictwa na tym terenie sięgają połowy XI wieku. Wtedy to 
zapewne pojawili się w kasztelanii wojnickiej, w okolicy dzisiejszych Bobrownik Małych            
i Bobrownik Wielkich, książęcy ludzie trudniący się hodowlą bobrów. 

                                                 
1 Inne kobiety oskarżone w zielongórskim procesie to: Maria Wojtel (74 lata), Sabina Grasse (78 lat), Anna 
Neuman (64 lata), Anna Stach (85 lat}. Tortury wykonywano zazwyczaj przed południem. Wspomniana Anna 
Stach skazana została przez sąd w dniu 22 listopada 1663 roku na spalenie na stosie, ale jeszcze             29 
listopada została poddana "badaniom" w celu ujawnienia dalszych wspólniczek. W protokole                  nr 15 
napisano: "Roku Pańskiego 1663 dnia 29 listopada wieczorem jeszcze raz dobrotliwemu badaniu poddana [...] 
jednak początkowo nikogo wymienić nie chciała. Po długim jednak wypytywaniu [...] wskazała na Elżbietę 
Grasse, Dorotę Jeuthe i Elżbietę Apelt [..]". Czasami jednak zdarzało się, że oskarżony zniósł tortury, nie 
wyznając winy, wtedy sąd musiał go uwolnić. W przypadku gdy torturowana kobieta była szczególnie odporna 
na ból (Elżbieta Grasse) "należy nie według zwyczajnego stopnia, jeno sznurami skrępować, hiszpański but 
ścisnąć i dalej próby te dozować"; w dniu 30 września 1664 roku Elżbieta Grasse przyznała się do czarów. 



 Dobczyce w zasadzie stanowią część wsi Bobrowniki Małe. Ze względu  na swoje 
położenie w zachodniej części Bobrownik Małych, przy drodze łączącej Rudkę                          z 
Radłowem, stanowiły zawsze przysiółek wyszczególniany odrębnie w dokumentach. Bliżej 
było z Dobczyc do kościoła w Radłowie niż do Jurkowa, leżącego po drugiej stronie Dunajca.  
W roku 1536 Bobrowniki Małe, Bobrowniki Wielkie oraz Dobczyce należały do Jakuba 
Filipowskiego, ale już od roku 1581 dobra bobrownickie w części przeszły w ręce rodziny 
Szczepanowskich. 
W 1680 roku w Dobczycach było 6 domów (od tylu „dymów” był pobierany podatek), oprócz 
tego mogły być chałupy bez kominów, tzw. kurne chaty. 
Przed rokiem 1879 Dobczyce z Bobrownikami Małymi miały: 102 domy, 663 mieszkańców 
(319 mężczyzn i 344 kobiet), z tego na Dobczyce przypadają 23 domy i 146 mieszkańców.  
W Bobrownikach Małych znajdował się jeden z ważniejszych okolicznych dworów,                    
do którego w XIX wieku zjeżdżała się z najróżniejszych zakątków Galicji śmietanka 
towarzyska. Na mapie z 1848 roku widać plan pięknego ogrodu z alejami spacerowymi.           
W rękach miejscowych właścicieli znajdowały się jeszcze: Bobrowniki Wielkie, Dobczyce                   
i Jurków. 
 

Rys. 1. Dobczyce na mapie z 1879 roku 
 
Na rzecz dworu w Bobrownikach Małych chłopi z Dobczyc odrabiali pańszczyznę. W pobliżu 
domu Klichów w Dobczycach był staw hodowlany. Być może prace przy hodowli ryb były 
obowiązkiem Klichów w ramach prac wynikających z pańszczyzny. 
 Pierwszy zapis z ksiąg parafialnych znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym                
w Tarnowie, zgodnie z wykonaną kwerenda na temat rodziny, pochodzi z 1778 roku -              
w tym to roku,  w Bobrownikach,  urodził się Krzysztof Klich, czyli mój 
prapraprapradziadek. Urodził się już w zaborze austriackim, ponieważ sześć lat wcześniej, 



w roku 1772, miał miejsce I rozbiór Polski; wtedy to Bobrowniki Małe i Dobczyce znalazły się 
pod zaborem austriackim i stały się częścią Galicji i Lodomerii. 
Krzysztof dorastał i przeżył dwa rozbiory Polski, pewnie nie zdając sobie z tego sprawy. 
Pracował na roli u ojca, odrabiał pańszczyznę, ale znalazł również czas dla panny 
Magdaleny, o czym świadczy następny zapis w księgach parafialnych: „1802 – 26.09   
Krzysztof Klich lat 24 zam. Bobrowniki 17 poślubił Magdalenę Mężykównę lat 17”.   
Było to małżeństwo wielodzietne. Ich pierworodnym dzieckiem był Walenty, urodzony               
w dniu 11.02.1805 roku. Jest to mój praprapradziadek. 
Pozostałe potomstwo Krzysztofa Klicha i Magdaleny Klich z domu Mężyk: 
- Marianna, urodzona 21.05.1809 r. w Bobrownikach, 
- Jan, urodzony 28.05.1811 r. w Bobrownikach, 
- Andrzej, urodzony 8.11.1812 r. w Dobczycach; 
Nie były to spokojne lata. W tym czasie wojska Napoleona Bonapartego maszerowały przez 
Polskę, a w roku 1813 powodzie dały się we znaki mieszkańcom wsi leżących                nad 
brzegami Dunajca. Pomimo tego rodzina powiększała się dalej: 
- 25.02.1815 r. w Dobczycach urodziła się Marianna, 
- w roku 1818  urodził się Wawrzyniec (zmarł w 1842 r.), 
- w roku 1821  urodził się Marcin, 
- w roku 1825  urodził się Józef Klich (zmarł w 1826 r.). 
 Tymczasem najstarsze dzieci dorastały i zaczęły zawierać związki małżeńskie; i tak,           
w dniu 17.11.1823 r. Walenty Klich,  zamieszkały w Dobczycach 16, w wieku 22  lat 
poślubił dwudziestoletnią Marię Olesińską. Było to małżeństwo bezdzietne. Być może 
Maria była chora, zmarła bowiem w młodym wieku - miała 30 lat. Walenty był wtedy            w 
wojsku. 
 Zmieniają się właściciele dóbr Bobrowniki2 , a rodzina Klichów trwa i przechodzi 
różne koleje losu. W wieku lat 44, w dniu 26.01.1829 r., zmarła Magdalena Klich, z domu 
Mężyk, żona Krzysztofa, mającego wówczas lat 46; małżeństwo zamieszkiwało wraz z 
dziećmi  w Dobczycach pod numerem 17. Krzysztof został z małymi dziećmi: ośmioletnim 
Marcinem, jedenastoletnim Wawrzyńcem i czternastoletnią Marianną. Pewnie dlatego  
ożenił się ponownie – 20.10.1831 r., w wieku 50. lat (zam Dobczyce 16) poślubił Zofię 
Radwańską, mającą lat 30 córkę Jana i Magdaleny. Zofia była jego sąsiadką - mieszkała w 
domu nr 19. Krzysztof Klich zamieszkał w domu żony. Krzysztof Klich i Zofia Radwańska nie 
mieli własnych dzieci. 
 W roku 1833 zmarła w Dobczycach 17, Maria Klich z domu Olesińska, lat 30, żona 
Walentego Klicha. Wdowiec w wieku 29 lat ożenił się ponownie - w dniu 28.05.1833 r. 
poślubił Helenę Niedojadło, lat 25. Ślub był przyspieszony, bo Helena była już w piątym 
miesiącu ciąży. Czekano jednak, aby okres żałoby po pierwszej żonie Walentego był jak 
najdłuższy. 

                                                 
2 W 1827 roku właścicielką dóbr Bobrowniki była Joanna Miltowska (zm. w 1880 r.), która jednak zbyła je w 
krótkim czasie Franciszkowi Brzozowskiemu, absolwentowi prawa            na Uniwersytecie Lwowskim, 
późniejszemu senatorowi Wolnego Miasta Krakowa. Był to człowiek, jak pisał Estreicher: „układny, władający 
trzema językami, uprawiający muzykę,[…] urzędnik austriacki,[…] nieustanny podróżnik po Europie”. 
Brzozowski kilka lat przed śmiercią pracuje nad zbiorem przysłów, umiera jednak nie dokończywszy swojego 
dzieła, w czerwcu 1880 roku w swojej willi w Hietzing pod Wiedniem, zaś jego „Przysłowia polskie” wydane 
zostają dopiero w 1896 roku w Krakowie. 



Helena Niedojadło, pochodząca ze starej, osiadłej w Dobczycach rodziny, była najstarszą 
córką Tomasza Niedojadło (1781-1840) i Agnieszki Stawarz (1786-1840).3 Helena 
pochodziła z wielodzietnej rodziny, jej rodzeństwem byli: Jan (ur. 1807), Teresa (ur. 1811), 
Łucja (ur. 1813), Magdalena (ur. 1816), Katarzyna (ur. 1817), Andrzej (1819 -1822), Antoni (ur. 
1821), Franciszek (ur. 1823), Andrzej (ur. 1926). 
 Ze związku Walentego Klicha i Heleny Niedojadło, w dniu 25.09.1833 r.,                            
w Dobczycach 16, urodziła się Małgorzata Klich. Niespełna rok później, 14.09.1834 r., 
urodził się Franciszek Klich, mój prapradziadek. 
Kolejnym dzieckiem Walentego i Heleny był syn Jakub, urodzony 11.07.1836 r.,                  w 
Dobczycach 18. 
Rok 1841 był trudny dla Walentego Klicha. Najpierw, 23 marca, umiera w wieku 63.lat jego 
ojciec Krzysztof, mąż Zofii Marianny Radwańskiej, zamieszkały w Dobczycach 19,            a 
kilka tygodni później – 17 kwietnia, jego żona Helena Niedojadło, lat 32, córka Tomasza i 
Jadwigi Stawarz. Walenty zostaje drugi raz wdowcem w wieku 36 lat. Nie żeni się i sam 
wychowuje dzieci, które mają 8, 7 i 5 lat. 
Następne lata również nie były spokojne: powodzie (1844 r.), rabacja galicyjska                 
(1846 r.)4, epidemia cholery (1849 r.). Brak jest informacji na temat udziału członków 
rodziny Klichów w rabacji galicyjskiej. 
1852 – 21.06 zmarła Zofia Radwańska lat 54 wdowa po Krzysztofie Klichu 
 W dniu 7.07.1856 r. Franciszek Klich z Dobczyc,  lat 21, syn Walentego i Heleny 
Niedojadło poślubił Magdalenę Komorę (lub Koronę) z Bobrownik, lat 19, wdowę                 
po Andrzeju, córkę Jana Malca5 i Marianny Ujek6.  

                                                 
3 W roku 1806  (5 października) Tomasz Niedojadło, lat 25, zamieszkały w Dobczycach 22, poślubił Agnieszkę 

Stawarzównę, lat 20.  

 
4 W liście z dnia 20 lutego pisze z Radłowa Franciszkowi Brzozowskiemu niejaki Buchta, że „chłopi wpadli do 

Bobrownik, zabrali oficjalistów: Wojakowskiego i Łodzińskiego, pierwszego ciężko pobili i odstawili ich do 
szpitala. Splądrowali spiżarnię Wojakowskiego i na zamku zabrali nieco butelek wina, lecz więcej szkody nie 
wyrządzili. Spichlerzy i stodół nie ruszali”, jak pisze dalej: „nie ręczy za bezpieczeństwo parobków Jana           i 
Macieja, bo tych lud obwinia o udział w rebelii”. W kolejnych dniach dowiadujemy się iż: „Wojakowski tak był 
pobity, że dnia 23 lutego pożegnał się z tym światem”. 
Po Buchcie zarząd nad wsią przejmuje M. Schelta, gromada trzy razy przychodzi do niego, ale godzić się nie 
chce. Wielokrotnie oświadczając, że nie będą odrabiać żadnego pańskiego. Najgorszy jest chłop Kukułka, jak 
pisze Schelta: „ten cały rej wodzi, jeszcze wójt jest najlepszy”, dalej dodając: „zbierała się gromadka            z 
Rudki, aby Bobrowniki zrabować”, ale wytłumaczył gminie: „aby się broniła, bo to przecież ich praca, więc oni 
sami powinni korzyści odnosić”. Ułożył się w końcu, czwartego marca, nowy zarządca z gromadą               o 
młóckę. Obiecał jej za jeden dzień pracy pięć kwart żyta, a za pracę przy jęczmieniu sześć kwart jęczmienia. Do 
sprzedania zadeklarował jeszcze blisko 200 korcy żyta, pszenicy 100 korcy, jęczmienia 60 korcy. Ziemniaki 
przeznaczając tylko dla czeladzi. Rabacja zebrała straszliwe żniwo, w samym cyrkule tarnowskim dokonano 
napadów na 149 dworów, zniszczeniu uległo 89 % folwarków, jak odnotował Schelta: „do 24 lutego 
pogrzebano na cmentarzu tarnowskim 177 ofiar, ale tylko z okolic pobliskich”. Krwawe wydarzenia na wsi 
galicyjskiej, obok kontekstu politycznego, ostatecznie legły u podstaw decyzji gubernatora Franciszka 
Stadiona, znoszącej 22 kwietnia 1848 roku pańszczyznę. 
5 W dniu 16.11.1857 r. teść Franciszka Klicha - Jan Malec, syn Piotra i Katarzyny Janik, wdowiec               po 
Mariannie Ujek z Bobrownik 46, syn Piotra i Katarzyny Janik, poślubił Dorotę Osmulską, z domu Ronak, 
wdowę po Franciszku, córkę Błażeja Rożaka i Reginy z Dobczyc; w dniu 14.07.1862 r., w wieku lat 62, jako 
wdowiec po Dorocie, poślubił Jadwige Kordecką, wdowę po Wojciechu, córkę Tomasza Żurka i Katarzyny 

Adamczyk. 
6 Magdalena była ósmym dzieckiem Jana Malca i Marianny z Ujków – obie rodziny osiadły od lat                          w 
Bobrownikach Małych i w Dobczycach. W dniu 19.11.1820 r.  Jan Malec vel Mężyk, lat 21                           (ur. 
6.12.1799 r.), zamieszkały w Bobrownikach 46, syn Piotra i Katarzyny Janik, poślubił Mariannę Ujek, lat 18 (ur. 



Rodzina prapradziadka Franciszka  i Magdaleny powiększa się,  i tak: 
- 21.07.1857 r. urodziła się Marianna (zmarła 14.02.1933 r.), 
- 11.04.1859 r.  urodził się Wojciech (zmarł w 1861 r.). 
W 1860 roku wprowadzono powszechny obowiązek wojskowy na terenie Austro-Węgier,  
pobór dotyczył mężczyzn w wieku 21 lat, służba trwała 2-3 lata. 
 W dniu 17.12.1863 r. urodził się w Dobczycach 17, w  parafii Radłów, Jan Klich 
(ojciec Franciszek, syn Walentego i Heleny Niedojadło, matka Magdalena Malec vel 
Mężyk, córka Jana i Marianny Ujek). Jest to mój pradziadek. 
W roku 1864 na Dunajcu zbudowano most kolejowy, w 1866 – wystapiła epidemia cholery. 
Dzieci Franciszka i Magdaleny (miejsce urodzenia: Dobczyce 17): 
- Zofia, ur. 4.10.1866 r., 
- Franciszek, ur. 2.10.1867 r., 
- Walenty, ur. 3.02.1870 r.,  
- Julianna, ur. 27.04.1871 r. 
W roku 1869 właścicielem Bobrownik Małych jest Henryk Brzozowski, syn Franciszka 
Brzozowskiego. Dwa lata później, w 1871 r.  przeszły do rąk Marii z Husarzewskich (zm. 1909 
r., bezpotomnie) i jej męża Ignacego Potulickiego. 
W roku 1873 wystąpiła epidemia cholery). 
Kolejne dzieci Franciszka i Magdaleny:  
- Józefa, ur. 7.02.1876 r., 
- Rozalia, ur. 29.05.1878 r., 
W latach 1880 – 1883 panował wielki głód na ziemi radłowskiej. 
- Aniela, ur. 25.12.1881 r., w Dobczycach 6 (zmarła 21.04.1882 r.), 
- Maria, ur. 2.01.1883 r. 
W dniu 27.11.1889 r. Jan Klich, zamieszkały  w Dobczycach 12, poślubił w Radłowie 
Marię Tracz,  urodzoną 7.11.1867 r. w Biskupicach Radłowskich, córkę Macieja                 i 
Antoniny Padło. Był to ślub mojego pradziadka z prababką. 
Po ślubie, Jan Klich przenosi się do Biskupic Radłowskich i zamieszkuje u rodziców Marii 
Tracz. W tym miejscu kończy się kwerenda dziejów rodziny Klich w Dobczycach. Dalsze 
poszukiwania pozostawiamy  następnym pokoleniom.  
Franciszek Klich i Magdalena mieli dwanaścioro dzieci, spośród których dwoje zmarło 
niedługo po urodzeniu, ale pozostali pewnie żyli długo i szczęśliwie. Najstarsza z dzieci, 
Marianna, zmarła w 1933 roku, w wieku 75 lat. Oprócz Jana było jeszcze trzech synów, więc 
nazwisko Klich w Dobczycach miało szanse przetrwać. W 1889 roku w Dobczycach, na ziemi 
przodków pozostali: ojciec Franciszek Klich (lat 65), matka Magdalena (lat 62), najstarsza 
siostra – Marianna (lat 32), Michał (lat 28), Zofia (lat 23), Franciszek (lat 22), Walenty (lat 19), 
Julianna (lat 18), Józefa (lat 13), Rozalia (lat 11) i Maria (lat 6).  
Pewnie Marianna i Michał też byli po ślubie. Pozostaje pytanie, kto został więc „na 
gospodarce”? 
Zakończył się pewien etap w życiu mojej rodziny. W Dobczycach Klichowie żyli od pokoleń, 
byli biednymi gospodarzami, odrabiali pańszczyznę u właścicieli Bobrownik, ale żenili się               

                                                                                                                                                         
3.05.1802 r.), córkę Wawrzyńca (ur. 1776) i Marianny Wilk (ur .1781); Wawrzyniec i Marianna byli małżeństwem 
od 1801 roku. Wawrzyniec Ujek był sąsiadem Krzysztofa Klicha i mieszkał w domu                          w Dobczycach 
pod numerem 18. Jan Malec i Marianna Ujek mieli wiele dzieci: Jana (ur. 1821), Michała               (ur. 1823), 
Salomeę (ur. 1826), Apolonię (ur. 1828), Ignacego (ur. 1830), Fabiana (ur. 1833), Walentego (ur. 1835), 
Magdalenę (ur. 1837), Zuzannę  (ur. 1840). 

 



i umierali na ziemiach przodków. Gospodarstwo było coraz bardziej rozdrobnione, bo dzieci 
do podziału było dużo. Dlatego niektórzy musieli opuścić dom rodzinny. Tak było                                            
w przypadku Jana Klicha.  
Przenieśmy się teraz wraz z pradziadkiem Janem Klichem do Biskupic Radłowskich, 
przypomniawszy przedtem niektóre daty i miejsca7.  
 
 
 

Domostwa – gniazda rodzinne w Dobczycach  
 

Dobczyce to gniazdo rodzinne rodziny Klichów i rodzin z nią powiązanych. Numery 
domostw pochodzą z danych z ksiąg metrykalnych przechowywanych w Archiwum 
Diecezjalnym w Tarnowie. W celu zlokalizowania ich na obecnych mapach należy je 
porównać z mapami z roku 1848. W tym czasie domy miały osobne numery działek,            
które na mapie są oznakowane kolorem żółtym. Przy wpisywaniu numerów domów nazwy 
Bobrowniki i Dobczyce używane były zamiennie. Dobczyce 17 to obecnie Dobczyce 142. 
Bobrowniki Małe/Dobczyce 17  - dom rodzinny dla kolejnych pradziadów: Krzysztofa 
Klicha, Walentego Klicha, Franciszka Klicha, Jana Klicha. 

 1778 – urodził się Krzysztof Klich 

 1802 – Krzysztof Klich poślubił Magdalenę Mężyk 

 1805 – urodził się Walenty Klich 

 1809 – urodziła się Marianna Klich 

 1811 – urodził się Jan Klich 

 1812 – urodził się Andrzej Klich 

 1815 – urodziła się Maria Klich 

 1818 – urodził się Wawrzyniec Klich (zm. w 1842 r.) 

 1821 – urodził się Marcin Klich 

 1825 – urodził się Józef Klich (zm. w 1826 r.) 

 1829 – zmarła Magdalena Klich z domu Mężyk, żona Krzysztofa Klicha 

 1832 – zmarła Maria Klich z domu Olesińska, żona Walentego Klicha 

 1833 – Walenty Klich (wdowiec, lat 29) poślubił Helenę Niedojadło (lat 25) 

 1841 – zmarła Helena Niedojadło, żona Walentego Klicha 

 1856 – Franciszek Klich, lat 21 z Dobczyc, syn Walentego i Heleny Niedojadło,    
            poślubił Magdalenę Komorę (lub Koronę), lat 19 z Bobrownik, wdowę  
            po Andrzeju, córkę Jana Malca i Marianny Ujek      

 1857 -  urodziła się Marianna Klich, córka Franciszka i Magdaleny (zm. w 1933  

 1859 – urodził się Wojciech Klich, syn Franciszka i Magdaleny (zm. w 1861 r.) 

 1861 – urodził się Michał Klich, syn Franciszka i Magdaleny 

                                                 
7 Na załączonej płycie CD można przeczytać o zdarzeniach w Bobrownikach, które kształtowały warunkiżycia 
naszej rodziny. Są tam również mapy o dużej rozdzielczości na których można ustalić miejsca opisywane. 
 
 

 



 1863 – w Dobczycach 17 (parafia Radłów) urodził się Jan Klich (ojciec:      Franciszek, 
syn Walentego i Heleny Niedojadło, matka: Magdalena Malec, córka Jana i Marianny 
Ujas/Ujek 

 1866 – urodziła się Zofia Klich, córka Franciszka i Magdaleny, Dobczyce 17 

 1867 – urodził się Franciszek Klich, syn Franciszka i Magdaleny, Dobczyce 17 

 1870 – urodził się Walenty Klich, syn Franciszka i Magdaleny, Dobczyce 17 

 1871 – urodziła się Julianna Klich, córka Franciszka i Magdaleny, Dobczyce 17 

 1876 – urodziła się Józefa Klich, córka Franciszka i Magdalen,. Dobczyce 17 

 1878 – urodziła się Rozalia Klich, córka Franciszka i Magdaleny 
 
Dobczyce nr 7 - dom związany z rodziną Niedojadło/Stawarz - rodziców drugiej żony  
                         Walentego Klicha 

 1840 – zmarł Tomasz Niedojadło, wdowiec po Agnieszce Stawarz 
Bobrowniki nr 6 (46 ?) 

 1799 – urodził się Jan Malec, syn Piotra Malca i Katarzyny z domu Janik 

 1881 – urodziła się Aniela Klich, córka Franciszka i Magdaleny, Dobczyce 6  
(zmarła w 1882 r.) 

 1883 – urodziła się Marianna Klich, córka Franciszka i Magdaleny, Dobczyce(?) 
Dobczyce nr 19 – dom rodzinny Zofii Radwańskiej (?) 

 1841 – zmarł Krzysztof Klich, owdowił Zofię Mariannę Radwańską 

 1852 – zmarła Zofia Radwańska 
Bobrowniki 46 (6?) - dom rodzinny Jana Malca, ojca Magdaleny, żony Franciszka Klicha 

 1820 – Jan Malec/Mężyk poślubił Mariannę Ujek, córkę Wawrzyńca i Marianny                    
            Wilk 

 1821 – urodził się Jan, syn Jana Malca i Marianny Ujek 

 1823 – urodził się Michał Malec 

 1826 – urodziła się Salomea Malec 

 1828 – urodziła się Apolonia Malec 

 1830 – urodził się Ignacy Malec 

 1833 – urodził się Fabian Malec 

 1835 – urodził się Walenty Malec 

 1837 – urodziła się Magdalena Malec, Bobrowniki 47 

 1857 – Jan Malec, wdowiec po Mariannie Ujek z Bobrownik 46, syn Piotra                 i 
Katarzyny Janik, poślubił Dorotę Osmulską wdowę po Franciszku, córkę Błażeja 
Rożaka    i Reginy z Dobczyc 

 1862 –Jan Malec, lat 62, zam. Bobrowniki 46, wdowiec po Dorocie Ronak, syn Piotra 
i Katarzyny Janik poślubił Jadwigę Kordecką, wdowę po Wojciechu, córkę Tomasza 
Żurka i Katrzyny Adamczyk, Bobrowniki 48 

 1840 – urodziła się Zuzanna Malec, córka Jana Malca i Marianny Ujek 
Bobrowniki 18 – dom rodzinny Marianny Ujek, matki Magaleny , żony Franciszka Klicha 

 1801 – Wawrzyniec Ujek poślubił Mariannę Wilk /Witek?/ 

 1802 – urodziła się Marianna Ujek 
Dobczyce 18 (Bobrowniki 18) 

 1836 – urodził się Jakub Klich, syn Walentego i Heleny Niedojadło 
Dobczyce 11 - dom związany z rodziną Niedojadło/Stawarz – rodziców drugiej żony               
                         Walentego Klicha 



 1840 – zmarła Agnieszka Niedojadło z domu Stawarz, żona Tomasza 
Dobczyce 22 – dom rodzinny Heleny Niedojadło żony Walentego Klicha 

 1806 – Tomasz Niedojadło poślubił Agnieszke Stawarz 

 1807 – urodził się Jan Niedojadło 

 1809 – urodziła się Helena Niedojadło 

 1811 – urodziła się Teresa Niedojadło 

 1813 – urodziła się Łucja Niedojadło 

 1816 – urodziła się Magdalena Niedojadło 

 1817 – urodziłą się Katarzyna Niedojadło 

 1819 – urodził się Andrzej Niedojadło 

 1821 – urodził się Antoni Niedojadło 

 1823 – urodził się Franciszek Niedojadło 

 1826 – urodził się Andrzej Niedojadło 
Dobczyce 16 – dom rodziny Walentego Klicha 

 1823 – Walenty Klich poślubił Marię Olesińską 

 1831 – Krzysztof Klich (wdowiec) poślubił Zofię Radwańską, córkę Jana                           i 
Magdaleny 

 1833 – urodziła się Małgorzata Klich, córka Walentego i Heleny Niedojadło 

 1834 – urodził się Franciszek Klich, syn Walentego i Heleny Niedojadło 
 

 
Rys. 2. Mapa Dobczyc z 1848 roku 
 
 



 



 
 
 

 


