
' ZaKoficzenie Dni Kultury, Oświaty, KsiążKi . i Prnsv I 
Tyfuii „Zasłliión{dia. kultu~;y:- ~arodowef" ·· 

(W) W zwi;izku z kończąc~mi 
się „Dniami kultury, o;iwiaty, 
książki i prasy" oraz dniem dz.ia
łacza kult.ury, w gm~cau Raciy 
Pailstwa w 'VurS~<iwie odbyJ3 
się 31 majci urc:zyst::>ść. Cc~ora.
c..:ji tytulem ho.1m·o\·.iym ,.Zas:i;
żony dla kull.ury narod01;; e;j·' 
twórców i clz.ióił<Jczy kuitu;y. 
Od.:nc:czenia wręczył K.::t.:imie,·z 
B.:ircikowski. 

Otrzymali je: b. pre z.es · j re
daktor naczelny „Czytelnika:' .._ 
~lanisła w Bęber.e..{, ekler tc<itru 
narodowego w \Va:rszawie 
Krzysztof Chc:mjec., reżyser; kie
rownik artystyczny zespołu fil
moweso ,,Ui\.o'' Tadeusz 
Cbmie!c~vaki, malarz, profesor 
Gicro;t·s~i. rzcżbi~z lud.owy -
.-\SP w \Varszawie - .Stefan 
J.:i; ·c~l;..w rurgala, aklorka "rea.
l ru im. j. Słowackiego w Kr.<i.
t:o\\·;e - H~lina · Grygl.:szewska, 
emer.f t::m'u.na bibliotcl~arka Bi
i;lio ~ ~ki Narodowej w \Varsza
\'l ~C - Alodia Grycz, al\.torka 
Tez~ru Dramatycznego w \Var
szawle - Ryszarda Hanb., reży
ser, aktor, dyrektor Teatru No- J 
we:o w \Varszawie - Adam 
Hanuszkiewicz. dyrektor QjrocJ.- I 
ka Doltume!ltacji Zabytków · '-: I 
\ro;ciech Kalinowski, emeryto
wz.na śpiewaczka opero\\·a -
A;1to:iina Kawecka-Bochniak, 
soc.jo!og, profc:;or UW - Ant.o-· 
nina Kło!;kowska. kierownik 
b~letu w 'Teatrze 'Yielkim w 
\'.'&r~zawie - .Maria Krzyszkow
s!:a, reżyser - Zbigniew Kui
mi!Jski, reżyser - Janusz i\1or
~eas1.ern, kompozytorka, rektor 
."u\.! w Krakowie - Krvstyna 
l\loszuma11ska-Nazar, akto.r • -

. Zdzisław i\[ro±ewski, historyk 
sztuki, profesor, kie!'ownik ka
tedry Akatlcmii Teologii Katoli
ckiej w \Vars:aWie - ksiądz 
Jai1u;z Pasierb, dyrekto' PP 
PKZ - .'radeusz Polak, piosen
karka - Irena Sator. pisarz, 
red. nacz. miesięcznika literac
kiego - Włodzimierz Sokorski, 
malarz, profesor ASP w Krako
wie - Jan Szancenbac~ akt.or 

, Starego Teatru, rektor PWST w 
Krakov.·ie - Jerzy Trela, histo
ryk sztuki, profesor w Muzeum 
Narodowym w Krakowie 
Zd=isl~w żyrulski. 
Zabierając &los w Imieniu od

znaczonych S. Bębenek powie
dział, że cl, którzy tak, jak on 
pracują w zespołach, a nie in
dywidualnie - czuj~ się tym 
V-'yróżnieniem 'nieco zawstydze
ni, bowiem dostrzeżeni z:osta.li 
imiennie, ale dokonania. które 
to sprawiły ·~ wspólnym dzie
łem "'iększej Uości osób. 
Podkreślił również, . ie cho~ 

h•órcy I działacze kultury mar
twią się trudnościami, przede 
wszystkirń. finansowymi, to z za
do't\·oleniem obserwuję rozsze
rzz.nie się zakresu swobód 
twórczych oraz praktyc.:oil rea
lizacją hasła o jedności polskiej 

. kultury. 
Życzenia 'IJ.'yróinfonym złoiyli 

I akie Marian Stępień, Roman 
Szarek l Aleksander Krawczuk. 

Tego samego dnia w Mini
słershvie Kultury i Sztuki szeC 
tego resortu wręczył doroczne 

nłlgrody zasłużonym działaczc:n 
i •.nimatorom kultury. 

Otrzymali je: Helena Eele:h 
(woj . zamojskie), C;:.~.:l.:lw And
r:t::cj Erodzicki (łum:!yf.:skic). Zyg
mu.pt Czarn~cki (!u~..:lskic), Te
rc:;a Dutla (bydgo~!~ic). Le; · ek 
Dz.:criyc (\V-w0,2)i 1\Iarta Ja"liC 

· .ł6C2kiE•~ . Danuto Janowsk~ (kro
Sin ieriskie)1 Józei Karmowsk.i (ko- · 
ni!'iskic), Teresa Kiełbiews!ca 
(W-wa), Elżbieta Lubieńska 
(W-wa), Tadeusz Lukiewicz (le- ' 
gnickie), Antoni ;'11oćko (kielec
kie). Zofia Nowak (gorzowskie), 
A1fatol Jan Oinelaniuk (wrocła
wskie, Edward Prochoń (opol
skie), Kazimierz Pussak . {kalis-
kie). Zofia Rączka (bielskie), 
Kazimier.z: Stobiecki (W-wa), 
An:ia .Swiątkowska (skiernie,dc
kie), Tadeasz Szczepanek (no-
wosądeckie), Maria Tryczyk · 
(bialskouodlaskie). Le.sław \Veis 
(rzeszo\\:skic), Stanisław 'Volski 
(W-wa). (PAP) 


