Witam serdecznie. Nazywam się Elżbieta Stenzel-Klekowska. Jestem wdową po
Januszu Klekowskim.
Marcin, syn Janusza, przysłał mi do wiadomości kopię korespondencji z Panią
Redaktor dotyczącej strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Klekowski
Wiem, że Marcin prosił o następujące zmiany:
Zmarł 20 września 2007 na prawidłową – zmarł 19 września 2007
oraz na zmianę z:
polski działacz opozycji antykomunistycznej, członek KOR.
na
polski działacz opozycji antykomunistycznej, współpracownik KOR-u

Ja na stronie męża Janusza Klekowskiego w Wikipedii, edytowałam tekst i
zmieniłam datę śmierci
z 20 września na 19 września,
oraz wpisałam brakującą datę nadania pierwszej audycji Radia Solidarność -

12 kwietnia 1982 roku.
Cyt:Pierwsza audycja została nadana z dachu stołecznej kamienicy przy ul. Grójeckiej 19/25 o godz.
21.00.
Dopisałam datę: Pierwsza audycja została nadana 12 kwietnia 1982 roku z dachu stołecznej kamienicy przy
ul. Grójeckiej 19/25 o godz. 21.00.

Oraz dopisałam dwie ważne informacje:
W 2001 roku uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury

Oraz:
w latach 1985–1987 redaktor biuletynu „Informacji Komisji Interwencji
i Praworządności NSZZ «Solidarność»”.

W celu zweryfikowania moich informacji podaję niektóre źródła:
1. Zasłużony Działacz Kultury:

2)Data nadania pierwszej audycji:
Link do filmu dokumentalnego Parada Wspomnień Bohdana Kosińskiego
i Jacka Petryckiego

Janusz Klekowski i Marek Rasiński na dachu budynku z którego została nadana
pierwsza audycja wspominają.
Link do filmu: http://www.stenzel.waw.pl/glowna1.html
Niektóre zdjęcia z filmu

W niedzielę 11 kwietnia 2010 o godz.14, w przeddzień 28 rocznicy nadania
pierwszej audycji, odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
w budynku przy ul. Grójeckiej 19/25.
3)Data śmierci - nekrolog w
załączniku.
4)Link do strony Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność,
na której jest informacja o redagowaniu przez męża biuletynu Komisji.

http://www.encyklopediasolidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Komisja_Interwencji_i_Praworz%C4%85dno
%C5%9Bci_NSZZ_Solidarno%C5%9B%C4%87
Komisja wydawała biuletyn „Informacja Komisji Interwencji i Praworządności” redagowany przez
Janusza Klekowskiego, za druk odpowiadał Adam Borowski. Pismo omawiało poszczególne
przypadki z zakresu działania komisji, publikowano także rozliczenia finansowe. Komisja
wydawała również podziemne pismo „Praworządność” redagowane przez zespół pod kierunkiem
Wandy Falkowskiej, omawiające prawne aspekty spraw docierających do komisji. Ukoronowaniem
działalności Komisji było zorganizowanie we współpracy z krakowską organizacją „Wolność i
Pokój” I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Nowej Hucie Mistrzejowicach (1988).

5)W załączniku życiorys Janusza Klekowskiego. Został złożony w Kancelarii
Prezydenta RP przy okazji odznaczenia Krzyżem Oficerskim.
6)Kopia listu gończego.
Pozdrawiam serdecznie –
Elżbieta Stenzel-Klekowska

