Z ołazji

Międzynarodowego

Roku Kooiet

m?Odznaczenia
dla działaczek kultury
Liczna grupa kobiet z calero kraJu

przybyła

ZZ bm.

do

pałacu w Wiłanowiei na spotkanie zorcanizowane przez
Ministerstwo Kultury l Sztuki oraz ZG Zwllłzku Zawodowego Pracowników Kultury l Sztuki, aby odebrać odznacze-

nia przyznane przez Radę Palistwa z okazJI Międzynarodo
wego Roku Kobiet, za zasłucł w działalności na rzeez roz- Ju r upowszeehn anTa KU ry połUier.
Wśród odznaczonych znalazły się przedstawicielki środo

wisk twórczych i artystycznych, pracownice księgarstwa,
wydawnictw, ·bibliotekarstwa,
pollll'afii, szkolnictwa artystycznego, pracowni konserwacji. ~llńw dtp.
On:JeP Sztandaru Pracy II
klasy otrzymała
Krapłxr
.jk•sr;~-KfiL'PW'"
yre tor i « ;rownik artystyczny
Pa.,itwowego Teatru im. J.
Slo\vac1dego w Krakowie.
K:rey~ Oficerskie
Orderu
Odrod"zenia Polski przyznano
Annie SwirszczyńAkłej - pisarce z Krakowa i Bronisła
wie WUimowskieJ - artystce
malarce z Warszawy.
Krzyżami
Kawalerskimi
Orderu Odrodzenia Polskl zostały udekorowane:
Zofia Adamska-Tawroszewłcz pracownik naukowy PWSM w
Warszawie, Aniela Butryn frezer w odlewni czcionek w
Warszawie, dr Elżbieta Dzfę
bowska- p.o. kierownika Ka·
tedcy Muzykologii UJ w Krakowie, z.orta Kodis-Freyerowa
.utysta-plastyk z Warszawy, Jadwica Kwiatkowska księgowa w Zakładach Gn·
ficznych DSP w Warszawie,
AlicJa Ostrowska - naczelnik
wydziału
w
Zjednoczeniu
Przedsiębiorstw
Wydawniczych, Helen!\ Parzonka - naczelnik wydziału w CBWA,

Pawłowska z Zarządu
Głównego ZLP, MU'cja.nna Sołowłejczyk kierownik dzia·
łu w PSP l Eugenia
W:rrą

Halina

kowska - pracownica "Polsklch N&łl'ań".
28 uczestniczek spotkania otrzymało Złote, 55 Srebrne.
i 8 ~ BrłP!owe KTzy'i;e Zasłu·
gi.
Aktu dekoraoji dokonali wicepremier, minister Kultun' 1
Sztuki - J ózef TeJcbma oraz
przewOdniczący ZG Zw. Zaw.
PKiS - Marill!z DmiK'howl k l.

Gratulując
odznaczeń
J.
Tejchma podkreślił, że są one
wyrazem wysokiej oceny działalności
kobiet w dziedzinie
kultury. Otaczamy opieklł stwierdził wicepremier dobra naszej kulturalnej przeIZłości, aby je przekazywać
pokoleniom przyszłości. Bę
dziemy rozbudzać coraz bogatsze zainteresowania l potrzeby kulturalne wśród mło
dego pokolenia.
Na zakończenie z koncertem
muzyki dawnej wystąpił zespół "Fis&ulatores et Tubicinatores Varsovlenses" pod dy
rekcją Kazimierza
Piwk
skiego.
(

