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Tradycja

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników zjazdu

Tradycja, która nazywa siê K³opoccy

Janusz Urbaniak
1 lipca Krotoszyn by³ miejscem VIII Zjazdu Rodu K³opockich. W kociele farnym mszê
w. w intencji przyby³ych odprawi³ ks. pra³at Aleksander Gendera. W swojej homilii nawi¹za³ do bogatej historii rodu, którego dzieje siêgaj¹ poczatków XII w., kiedy to na skutek krwawej wojny domowej czescy mo¿now³adcy Werszowcy (Wrszowcy) znaleli
schronienie w Polsce.
nie jak ich praojcowie z zamierzch³ych
czasów  Wrszowcy, tak teraz oni zap³acili za inn¹ wizjê w³asnej ojczyzny
i mam nadziejê, ¿e te¿ inaczej rozumieli wspólnotê narodow¹  uwa¿a autor
opracowania.
Zjazd zorganizowano w restauracji Pod
Szyszkami, bo w Krotoszynie i okolicy
mieszka sporo osób nale¿¹cych do rodu. Najlepszy dowód  ¿ona w³aciciela obiektu pochodzi z rodziny K³opockich z Chwaliszewa.
Spotkanie po³¹czono z wyborami
do zarz¹du Stowarzyszenia Rodu K³opockich im. Janiny K³opockiej. Jego
przewodnicz¹cy, Krzysztof K³opocki
ze Swarzêdza, przekaza³ przyby³ym
m.in. ¿yczenia od Alfonsa Tomke,
ostatniego ¿yj¹cego 99-letniego uczestnika berliñskiego kongresu Zwi¹zku
Polaków w Niemczech.
Sporód wielu spraw dwie uznano
w sprawozdaniu za najwa¿niejsze: wydanie ksi¹¿ki Janka K³opocka
pod red. Tomasza Lissowskiego, historyka i dziennikarza szachowego
z Warszawy, i ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej autorkê Rod³a
w Kominie w 2014 r.
Now¹ przewodnicz¹c¹ stowarzyszenia
zosta³a wybrana m³oda
sportsmenka z Jarocina Paulina
K³opocka.

Tomasz Lissowski, autor ksi¹¿ki Janka K³opocka
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26 padziernika 1108 r. czeski ksi¹¿ê
wiêtope³k da³ rozkaz wymordowania
wszystkich Werszowców (samych
mê¿czyzn ród liczy³ 3 tysi¹ce). By³a to
jedna z bardziej tragicznych i krwawych historii redniowiecznej Europy,
choæ nieodosobniona.
Ocalali uciekinierzy osiedlili siê na
Mazowszu i od XIV w.  jak pisze
w rysie historycznym Krzysztof K³opocki ze Swarzêdza  przys³ugiwa³ im
herb Rawa, a póniej Rawicz. W XVI
w. na ziemi rawskiej stanowili najwiêksz¹ grupê rodzin nale¿¹cych do jednego rodu. To wtedy pojawi³o siê nazwisko K³opockich z K³opocina vel K³opoczyna. Jego znanymi przedstawicielami s¹: Miko³aj, podkomorzy rawski
(XVI w.), Andrzej, rektor Akademii
Zamojskiej (XVII w.) czy Janina, urodzona w Kominie artystka plastyk
(XX w.).
W okresie zaborów K³opoccy osiedlili siê tak¿e w Kromolicach i Ochli
ko³o Rydzyny. Na
ziemi gostyñskiej
za³o¿yli najliczniejsz¹ wielkopolsk¹ liniê rodu. Ten czas
oznacza³ dla
nich utratê maj¹tków i urzêdów, co mia³o
byæ cen¹ za niez³omnoæ i nieustêpliwoæ. (...) podob-

Krzysztof K³opocki
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Trochê historii

chowano j¹ w Olenie, gdzie mieszka³a w pierwszych latach po wojnie.
Ksi¹¿ka Janka K³opocka zawiera wspomnienia artystki i Jana Lissowskiego (jej krewnego), a tak¿e
reprodukcje wielu prac. Jej premiera odby³a siê w Kominie

Janina K³opocka w latach 20. XX wieku

Ksi¹¿ka i tablica

Kominianka Janina K³opocka zas³ynê³a jako artystka i wielka patriotka.
Jest autork¹ m.in. drzeworytów, litografii, rysunków, akwareli. Urodzi³a siê
w 1904 r., po czym przenios³a z rodzin¹ za chlebem do Berlina. Tutaj odnios³a swoje pierwsze sukcesy artystyczne
i zwi¹za³a siê ze Zwi¹zkiem Polaków
w Niemczech. To dla niego zaprojektowa³a znak graficzny 
stylizowany bieg Wis³y
z zaznaczonym Krakowem. Nazwano go Rod³em.
W czasie wojny Janina by³a ³¹czniczk¹
w okupowanej Warszawie. Aresztowano
j¹ za przestêpstwa
przeciw Polsce Ludowej i wiêziono w latach
1949-1953. Póniej zosta³a zrehabilitowana,
ale nigdy nie wróci³a
do pe³ni si³. Zmar³a
w stolicy w 1982 r.; po-

w 2014 r. w czasie uroczystoci 110.
rocznicy urodzin K³opockiej. Ods³oniêto wtedy tablicê pami¹tkow¹, któr¹
zaprojektowa³ Grzegorz K³opocki
z Wroc³awia. Podczas 19. Poznañskich
Dni Ksi¹¿ki Janka K³opocka otrzyma³a wyró¿nienie w kategorii literatury
popularnonaukowej za rok 2015.

Wystawa i medale

W jednej ze sal przygotowano wystawê prac artystki, która obejmowa³a
wszystkie okresy jej twórczoci. Z du¿ym zainteresowaniem obejrzeli j¹ ci,
którzy pierwszy raz brali udzia³ w spotkaniu. Aby zasiliæ konto stowarzyszenia, Halina Metelska prowadzi³a sprzeda¿ ksi¹¿ek i broszur,
medali wybitych z okazji uroczystoci wKominie czy znaczków
pocztowych ze znakiem Rod³a.
Uhonorowano najstarszego i najwierniejszego uczestnika spotkañ  Zenona K³opockiego, b. dyrektora
Wy¿szej Szko³y Biznesu w Ostrowie, oraz
najm³odszych: Jakuba
Szyszkê, Nikodema
K³opockiego, Macieja
Kota i Oliwiê Steczyk.

Odznaczono 34 osoby, które wspiera³y
dzia³alnoæ organizacji, m.in. £ucjê
i Boles³awa K³opockich z Chwaliszewa. Jacek K³opocki z Henrykowa
(Dolny l¹sk) przygotowa³ prezentacjê
multimedialn¹ o 28 osobach, które nie
doczeka³y zjazdu.
Na koniec odby³a siê aukcja dwóch
prac Janiny K³opockiej. Drzeworyt
Dama Renesansowa (1961) naby³a
Barbara K³opocka z Murowanej Goliny (kwotê przeznaczono na pomoc dla
nieuleczalnie chorego cz³onka rodu
Szymona Frankowskiego). Linoryt Ilustracja do poezji perskiej (1963) naby³
Zbigniew K³opocki z Barcina (kwotê
przekazano na konto stowarzyszenia).

A poza tym...

... Tomasz Lissowski podniós³ problem
zabytkowego pomnika rodziny Niedwiedziñskich (tak nazywa³a siê de domo mama Janiny) na cmentarzu
w Kominie, wed³ug projektu K³opockiej, który jest w bardzo z³ym stanie.
Pad³a sugestia, aby stowarzyszenie zainicjowa³o objêcie tego niecodziennego obiektu ochron¹ konserwatora zabytków.
Inn¹ stron¹ zjazdu by³a dobra zabawa i pyszne jedzenie. Rozmawiano
niemal do rana. Obowi¹zywa³o has³o:
aby mierzyæ drogê przysz³¹, trzeba wiedzieæ, sk¹d siê przysz³o.
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