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Kamilla Bartniak wręcza dyrektorowi Maciejowi Szymczykowi okolicznościową pracę z papieru wyprodukowanego w Mondi Świecie, autorstwa
Agnieszki Andruszkiewicz (fot. K. Jankowski)

(kierownik Działu Papiernictwa), Beata Dębowska (kierownik
Działu Historii Dusznik-Zdroju), Marta Nowicka (Dział Promocji i Wydawnictw) i Dorota Zielińska-Pytlowany (kierownik
Działu Edukacji Muzealnej). Wręczyli je wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński oraz radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zbigniew Maj.
Odznaki „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”
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Jankowski, Dagmara Kacperowska i Józef Kapica (odznaki
srebrne). Wręczyli je przedstawiciele sejmiku województwa
dolnośląskiego: Julian Golak, Czesław Kręcichwost oraz Tytus Czartoryski. Ponadto wszyscy pracownicy dusznickiego
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