HISTORIA PAPIERNICTWA

Kolejny krok dusznickiego
młyna papierniczego do wpisu
na listę UNESCO
Epoka młynów papierniczych została zapoczątkowana w XIII stuleciu we Włoszech. W okresie
trwającym ponad pół tysiąca lat w Europie powstało kilka tysięcy młynów papierniczych. Z powodu
postępu technicznego w XIX stuleciu dawne papiernictwo, opierające się na prostych urządzeniach
napędzanych energią wodną i ręcznym czerpaniu masy papierniczej na sita, zostało wyparte przez fabryki stosujące maszyny papiernicze. Do dziś przetrwało niewiele ponad 30 dawnych papierni, będących
świadkami historycznej technologii produkcji. Spośród zachowanych historycznych obiektów, jednym
z najcenniejszych i zarazem najciekawszych w Europie jest młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju.

1 grudnia Muzeum Papiernictwa oraz Polski Komitet
Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
ICOMOS zorganizowały w Dusznikach-Zdroju międzynarodową konferencję na temat praktyk zarządzania Pomnikami
Historii na przykładzie dusznickiego młyna papierniczego.
Ważnym celem konferencji była analiza postępów młyna
papierniczego w Dusznikach-Zdroju w staraniach o wpis na
listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Muzeum Papiernictwa realizuje koncepcję przygotowania wniosku o wpisanie na listę UNESCO kilku najcenniejszych historycznych papierni. W 2015 r. rozpoczęto współpracę z młynem w Velkich Losinach w Czechach, a w 2017 r.
z podobnym obiektem w Homburgu w Niemczech. Z tego
względu na konferencję przyjechali przedstawiciele władz
samorządowych: marszałek województwa dolnośląskiego

Przemówienie Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa
dolnośląskiego

Cezary Przybylski, wicehetman kraju ołomunieckiego Milan
Klimeš, wicestarosta powiatu Mein/Spreesart Harald Schne-

rzyszenia Papierników Polskich i branży turystycznej oraz

ider. Ponadto przybyli: dyrektor papierni w Velkich Losinach

osoby zainteresowane ochroną zabytków.

Petr Fouček oraz szef papierni w Homburgu Johannes

Konferencję w dusznickim Hotelu Impresja otworzył

Follmer. W konferencji uczestniczyli także: prezes ICOMOS

marszałek Cezary Przybylski. Mówił m.in. o najcenniejszych

Polska prof. Bogusław Szmygin, szefowie Europejskiego

zabytkach naszego regionu, wśród których ważne miejsce

Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum Bartosz

odgrywa dusznicki młyn papierniczy. Ponadto zadeklarował

Bartniczak i jego zastępca Miroslav Vlasák, konserwatorzy

wszechstronną pomoc dusznickiemu muzeum w staraniach

zabytków, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzic-

o wpis historycznej papierni na listę UNESCO. W okolicz-

twa, reprezentanci zabytkowych obiektów wpisanych na

nościowych wystąpieniach głos zabrali: wicehetman Milan

listy UNESCO i Pomników Historii, przedstawiciele Stowa-

Klimeš, Harald Schneider oraz starosta Maciej Awiżeń,
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