kij

NOTy BIOGRAFICZNe

Danuta Maria

Kijewska

Obecnie na emeryturze. Wyróżniony odznaką
Zasłużony działacz kultury.
nawigator46@interia.pl

1943

Ekonomistka. z działalnością niezależną
związana od 1980, wraz z powstaniem Soli
darności.
Organizowała NSZZ Solidarność w fabryce dentystycznej Mifam w Milanówku. Następnie aktywnie pracowała w NSZZ Solidarność w fabryce
Jedwabiu Naturalnego w Milanówku. w stanie wojennym, często wzywana na przesłuchania, szczególnie przed różnego rodzaju rocznicami. Szykanowana rewizjami.
Współpraca z Nową od początku 1981 (w domu
Danuty-Marii i Zbigniewa Kijewskich była przez
prawie pół roku drukarnia, w której wydrukowano
dwie książki o dużych nakładach). Drukarnia nie
miała wpadki. Bliska współpraca z Andrzejem Górskim i Adamem Grzesiakiem. Zajmowała się pracami introligatorskimi.
Po 1989 założyła fundację Człowiek-Człowiekowi Homo-Homini, która ma duże osiągnięcia w pomocy osobom potrzebującym oraz aktywizacji
osób odrzuconych.
Inicjatorka i organizatorka pierwszych wigilii dla
samotnych w Milanówku, które na dzień dzisiejszy,
przy współpracy z Miastem Milanówek gromadzą
po 400 osób.
Wyróżniona odznaką Zasłużony działacz kultury.
maluki1125@neostrada.pl

Zbigniew Ludwik

Kijewski
1946

Żołnierz zawodowy nawigator lotnictwa.
Z działalnością niezależną związany od 1981.
w Nowej od połowy 1981 przez żonę Danutę-Marię, aktywną działaczkę Solidarności na terenie Milanówka (w domu Danuty-Marii i Zbigniewa Kijewskich przez prawie pół roku była drukarnia,
w której wydrukowano dwie książki w dużych nakładach). Drukarnia nigdy nie wpadła. Zajmował
się pracami introligatorskimi.
Bliska współpraca z Andrzejem Górskim i Adamem Grzesiakiem.
Po 1989 działacz samorządu lokalnego, radny
miasta Milanówka w latach 1992–1996.

Andrzej

Kijowski
1928–1985

W 1968 na nadzwyczajnym zebraniu Oddzia
łu Warszawskiego ZLP występował przeciw
ko cenzurze. w 1977 r. należał do zespołu
kierowniczego PPN. Był autorem kilku tekstów
opublikowanych w l. 1977–80 przez Zespół Problemowy PPN. Publikował m.in. w „Zapisie”, „Nowym Zapisie”, „Krytyce”. w l. 1978–79 był członkiem Rady Programowej i wykładowcą TKN.
Opublikował w Nowej zbiór opowiadań i szkiców
literackich „Niedrukowane” (1977). w latach 1982–83
współredagował pismo „Nowy Zapis”. Internowany.
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Andrzej Tadeusz

KIJ

Kijowski
1954

Filolog, dr nauk humanistycznych, publicy
sta, menadżer kultury. Pseudonimy: „Tadeusz
Żeglikowski” w paryskim „Kontakcie” (1984–1987);
„Kat” w „Tygodniku Solidarność” i „Nowym Świecie” (1990–1992).
Pierwszy kontakt z działalnością opozycyjną we
wrześniu 1976 za pośrednictwem elżbiety Grunberg-Bąkowskiej – kolportaż „Biuletynu Informacyjnego” i Komunikatów KOR.
Związany z Nową od 1977 – za pośrednictwem
Adama Michnika kontakt z Mirosławem Chojeckim.
W 1976 przepisywał na maszynie „Komunikat”
Komitetu Obrony Robotników i „Biuletyn Informacyjny”, a w 1977 tomik Stanisława Barańczaka „Ja
wiem, że to niesłuszne”. w 1977 udostępnił Nowej
mieszkanie na magazyn bibuły. Współpracował
przy wydaniu „Czarnej Księgi Cenzury” i kolportował ją wśród ludzi kultury. w 1982 prowadził wykłady w kościele św. Rocha w Białymstoku. w latach
1982–83 prowadził wykłady dla licealistów. Kolportował „Tygodnik Mazowsze” i „Wolę”. w 1984 przewiózł z Paryża do Polski pierwsze zdjęcia zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. w 1984 i 1987
przewoził pieniądze, tonery, urządzenia elektroniczne, wydawnictwa emigracyjne. w latach 1985–86
współpracował z Teatrem Domowym (organizował
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spektakle m.in. w mieszkaniu Hanny Kirchner oraz
swojej matki na Jaworzyńskiej).
Po stanie wojennym, współtworzył samorząd:
był wicemarszałkiem Sejmiku Warszawskiego, pracował w prasie, współtworzył niezależną telewizję
(Nowa Telewizja Warszawa i sieć Polonia 1), zajmował się też organizacją i zarządzaniem kultury.
Stworzył Konkurs Teatrów Ogródkowych i Festiwal
Ogrody Frascati.
Obecnie: (wrzesień 2007) – znowu w podziemiu.
andrzej.tadeusz@kijowski.pl
www.kijowski.pl
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Władysław

Klamerus
1956–1992

W latach 1978–80 organizował i uczestniczył
w składaniu wydawnictw bezdebitowych,
głównie Nowej. w stanie wojennym kolpor
ter m.in „Tygodnika Mazowsze”, „Vacatu”
i książek Nowej. Był organizatorem niezależ
nych przedsięwzięć artystycznych, wystaw.
Rzeźbiarz, twórca m.in pomnika Umschlagplatz
wg projektu Hanny Szmalenberg przedstawiającego otwarty wagon towarowy.

Janusz

Klekowski
1930–2007

Syn ziemi wileńskiej, muzyk, gorący patrio
ta, działacz antykomunistycznej opozycji,
człowiek wielu talentów.
Wieloletni wiolonczelista orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie, współpracownik KOR, obserwator procesów radomskich po 1976 roku.
Ofiarny współpracownik Biura Interwencyjnego KOR, redaktor jego „Biuletynu Informacyjnego”, współpracownik Nowej i innych wydawnictw
podziemnych, utalentowany publicysta konspiracyjnej prasy, niestrudzony kolporter nielegalnych
książek krajowych i emigracyjnych, współzałożyciel i pierwszy spiker podziemnego Radia Solidarność, wykonawca jego słynnego sygnału.
Przez prawie 3 lata poszukiwany listem gończym przez PRL-owską bezpiekę. Odznaczony
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego z okazji
30-lecia KOR Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Jacek

Kleyff
1947

Bard, poeta, kompozytor, aktor i malarz.
Mgr inż. architekt po Politechnice Warszawskiej.
Był jednym z twórców (razem z Januszem Weissem i Michałem Tarkowskim) słynnego kabaretu
Salon Niezależnych.
W latach 1981–85 mieszkał na wsi pod Lublinem, gdzie powstał zalążek Orkiestry Na Zdrowie
(ONZ). Większość tekstów i kompozycji tego zespołu jest jego autorstwa. w 1995 roku Orkiestra
Na Zdrowie zdobyła „Złoty Bączek”, główną nagrodę publiczności, na festiwalu Przystanek Woodstock w Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim.
Najbardziej znane piosenki w wykonaniu Jacka
Kleyffa to: „Telewizja” (1972), „Huśtawki” (1973)
oraz „Nie męcz mnie” (1974), wykonywane później
przez Kubę Sienkiewicza i elektryczne Gitary.
A o sobie napisał tak :
„Po raz pierwszy w życiu mam napisać o sobie
samym notkę do wydawnictwa i to na dodatek jako o człowieku Nowej. No więc nie zostałbym nim
gdyby nie wrodzona skłonność do przekory podsycona znajomością w latach wcześniejszych niż
narodziny Nowej z takimi ludźmi jak Jacek Tarkowski i inni zaprzyjaźnieni z nim dysydenci od
Jakuba Karpińskiego począwszy na Jacku Kuroniu
kończąc. Drugim filarem równoważnym była znajomość z Jankiem Kelusem i jego ożywczym działaniem na moje pomysły piosenek.
Gdy powstawała Nowa – większość ważnych
dla niej moich piosenek już istniała i wyśpiewywałem je u Walendowskich. Tam właśnie na jednym
z kolejnych wieczorów pojawił się Mirek Chojecki
z walizką książek i to był ten trzeci filar, po którym
moje piosenki przedarły się pod strzechy niektórych domów.
Wszystkim serdecznie za to dziękuję”.

Tadeusz

Klimczak
1950

Z wykształcenia filozof (studiował na ATK),
z zawodu artysta, potem przedsiębiorca.
W 1968 jako student SGGW współorganizował tamże strajk okupacyjny. Potem zawieszony

