Oświadczenie złożone
przez senatora Leszka Piechotę
na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 listopada 2013 r.
Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z docierającymi do mnie informacjami o zamiarze zlikwidowania Muzeum Polskiego w
Rapperswilu (co potwierdza między innymi następująca wypowiedź prezydenta miasta Rapperswil Ericha
Zollera dla gazety „Neue Zürcher Zeitung”: „Muzeum w tradycyjnym znaczeniu, przedstawiające polskoszwajcarskie związki nie będzie więcej na zamku w Rapperswilu”) uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w
przedstawionej kwestii.
Muzeum Polskie w Rapperswilu jest znaczącym ośrodkiem kultury polskiej za granicą. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której miałoby ono opuścić mury historycznej siedziby, w której utrzymywana jest i
promowana polska kultura, historia, a także tradycja. Jest to instytucja, która przez ponad sto czterdzieści lat
propagowała wolność i demokrację oraz ich broniła. W muzeum tym przez lata nie tylko gromadzono i przechowywano polskie zbiory, dokumentując wielowiekową historię Polski, ale także organizowano koncerty,
wystawy i konferencje naukowe. To właśnie dzięki temu muzeum podtrzymywana była ciągłość państwa
polskiego. Miejsce jest szczególne, gdyż to tam blisko trzynaście tysięcy internowanych w czasie drugiej
wojny światowej polskich żołnierzy mogło się kształcić, przyczyniając się do rozwoju społecznogospodarczego Szwajcarii. Przez lata państwo polskie wydało znaczne sumy na utrzymanie i remonty zamku.
Jako członek Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej miałem okazję wizytować muzeum w Rapperswilu we wrześniu 2012 r. Minister kultury i dziedzictwa narodowego od lat podejmował liczne działania
mające na celu wspieranie działalności tej placówki. Niezwykły charakter tego miejsca docenił także pan
prezydent Bronisław Komorowski, wizytując je w 2012 r. Niestety te liczne działania ze strony polskiej nie
uchroniły muzeum w Rapperswilu przed przyjęciem przez władze miasta nowej koncepcji zagospodarowania
obiektu.
Ostatnią nadzieją na utrzymanie Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu jest podjęcie przez państwo
polskie działań na szczeblu dyplomatycznym. Likwidacja tak ważnego ośrodka kultury polskiej nie może
zostać dokonana w imię doraźnych celów lokalnej społeczności, w przypadku której możliwe jest, że pewne
sprawy wagi międzynarodowej wykraczają poza jej wiedzę, doświadczenie i świadomość, co może skutkować utraceniem czegoś, czego nie uda się już odzyskać.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy zostały podjęte lub planowane
jest podjęcie czynności mających na celu utrzymanie Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

