
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 maja 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego 

i sportu Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Już na wstępie składam Panu serdeczne podziękowania za odpowiedź udzieloną w dniu 10 lipca 2020 r. 

na moje oświadczenie wystosowane 13 maja 2020 r. w sprawie poparcia starań czynionych przez Muzeum 

Papiernictwa o wpisanie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę UNESCO. 

Oprócz kwestii formalnych związanych z przygotowaniem seryjnej nominacji dotyczącej wpisania na listę 

UNESCO najcenniejszych europejskich młynów papierniczych, które to kwestie koordynowane są przez 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, instytucja ta prowadzi przygotowania do inwestycji, celem 

których jest rewitalizacja i właściwe zabezpieczenie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju oraz reorga-

nizacja systemu zwiedzania w związku z przewidywanym znaczącym wzrostem liczby turystów zaintereso-

wanych historycznym obiektem. 

Zakres niezbędnych prac obejmuje m.in.: 

1. budowę kanału ulgi zabezpieczającego młyn przed powodzią (realizacja jest już zapewniona przez Pań-

stwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, początek prac przewidywany jest na jesień w 2021 r.); 

2. odciążenie młyna papierniczego (wyprowadzenie z historycznego budynku magazynów zbiorów i pa-

pieru czerpanego itp.); 

3. remonty młyna, w tym rewitalizacja czerpalni, w której od XVI w. wytwarzano arkusze papieru (zada-

nie to jest ważne w kontekście przygotowań do kontroli poprzedzających wpis na listę UNESCO); 

4. budowę na muzealnym dziedzińcu nowego centrum obsługi turystów (kasy biletowe, punkt wydawania 

audioprzewodników, toalety i inna infrastruktura niezbędna dla turystów); 

5. budowę na muzealnym dziedzińcu centrum pokazów czerpania papieru; 

6. przebudowę dawnej ciepłowni na budynek wystawienniczo-magazynowy, odciążający młyn papierni-

czy; 

7. utworzenie pawilonu japońskiego (Muzeum Papiernictwa wkrótce otrzyma zabytkowy papierniczy 

warsztat japoński, a właściwe jego wyeksponowanie jest ważne nie tylko z punktu widzenia wystawiennicze-

go, ale również ze względu na współpracę kulturalną z Japonią). 

W związku z tym zwracam się z prośbą o pomoc we wskazaniu źródeł finansowania niezbędnych inwe-

stycji, gdyż z wymienionych działań jedynie pierwsze (budowa kanału ulgi) na zapewnione środki na realiza-

cję przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 
 


