
X ROCZNICA  

NADANIA IMIENIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W WIEPRZU 

 

 



urodz.: 17.04.1887 r.  

w Zbylitowskiej 

Górze k. Tarnowa 

 

Jan Klich 
 



Życie Jan Klicha na ziemi żywieckiej 

• Od września 1909 zaczyna pełnić funkcję nauczyciela 

w szkole w Trzebini koło Żywca 

 

 

• Rok później  

zakłada rodzinę 

 

 

• W 1911 roku  

Szkolna Rada Krajowa powierza mu stanowisko 

kierownika szkoły jednoklasowej w Soli 

 



Losy Jana Klicha podczas  

I Wojny Światowej  
• służył w armii austriackiej w stopniu porucznika. Dostał się do 

niewoli rosyjskiej i został wywieziony w głąb Rosji. Udało mu się 

jednak zbiec i w październiku w 1918 roku przebywał w Soli. 

• 1918 - zostaje przydzielony do Pierwszej Ochotniczej Kompanii 

Ziemi Żywieckiej w Zabłociu, gdzie szkoli żołnierzy. Bierze udział 

w walkach na froncie polsko-ukraińskim (obrona Lwowa i 

Przemyśla). 

• 1919 - organizuje oddziały wojskowe w Milówce i nimi dowodzi, 

bierze udział w walkach wyzwoleńczych ziemi cieszyńskiej  i 

Beskidu Śląskiego 

 

 

 

 

 

 

 

• 1920 - powołany zostaje na wojnę polsko-bolszewicką, 

otrzymuje stopień kapitana a na swojego adiutanta kpt. Jan 

Klich powołuje Jakuba Roczynę z Wieprza 



Praca pedagogiczna  

Jana Klicha na Żywiecczyźnie 

1909 – kierownikiem szkoły w Trzebini k. Żywca 

1911 – kierownikiem szkoły w Soli 

1919 – kierownikiem szkoły w Wieprzu 

Szkolna Rada Krajowa we Lwowie 
zamianowała Jana Klicha 



Działalność Jana Klicha na rzecz społeczności 

Wieprza  

 

 

 

 

 

 

Jan Klich cały czas angażował się w życie gospodarcze wsi. Wraz ze swoją 

żoną krzewił kulturę wśród mieszkańców, przez co wieś tętniła życiem 

kulturalnym. Wystawiane były liczne sztuki teatralne, organizowane były 

kursy, szkolenia, konkursy ogrodnicze, rozpoczęto także czytanie prasy w 

domach.  

 

 



Buduje piętro na istniejącym budynku szkolnym             

z 1896 roku. 

1926 



Zakłada Koło Byłych Wychowanków, które w 

późniejszych latach przyjmuje nazwę Związek 

Młodzieży Wiejskiej 

1932 



Inicjator budowy: 

• przystanku kolejowego w Wieprzu 

• Domu Ludowego 

• mostu na Sole w 1936 r. 

• Kółka Rolniczego 

Współzałożyciel przedszkola w Wieprzu. 



okres drugiej wojny światowej 

• rozdaje książki ze szkolnej i wiejskiej 

biblioteki dzieciom na przechowanie        

w domach 

•organizuje polską szkołę w domu 

pożydowskim 

•potajemnie uczy historii i geografii 



Jan Klich z wychowankami. 



Żywy symbol Polski walczącej, budziciel siły 

narodu, strażnik polskiego honoru, oddany 

nauczyciel. 

 Od 10 lat Patron Szkoły Podstawowej w Wieprzu 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jan Klich  

odszedł 30 czerwca 

1949 roku  

w Wieprz 

 

Jego ciało zostało 

złożone na cmentarzu 

w Cięcinie. 


