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Spotkanie trójstronne w Moguncji 
 

 

W dniach 17-18 października doszło w Moguncji do spotkania przedstawicieli 
parlamentu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, Landtagu Południowego 
Tyrolu oraz województwa opolskiego. 
 
W skład delegacji opolskiej wchodzili: Józef Kotyś - Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego oraz pracownik Biura Współpracy Gospodarczej 
Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn - dr Przemysław Łebzuch. 
Południowy Tyrol reprezentowany był przez prezydium Landtagu tzn. dr Ricardo 
Dello Sbarba - prezydenta Landtagu jak i Rosę Thale Zelger - wiceprezydent 
Landtagu oraz przedstawicieli najwaŜniejszych frakcji parlamentarnych, w sumie 
8 osób. 
 
Z ramienia regionalnego parlamentu Nadrenii-Palatynatu w dyskusjach brali 
udział: Joachim Mertes prezydent Landtagu, Hannelore Klamm - wiceprezydent 
Landtagu, dr Lars Brocker - dyrektor Landtagu, dr Daniela Franke - dyrektor 
Departamentu Centralnego oraz Hubert Beeres - pełnomocnik Landtagu ds. 
międzyregionalnej i europejskiej współpracy. 
 
Głównym celem spotkania były rozmowy dotyczące współpracy europejskiej, 
interesów i perspektyw współpracy międzyregionalnej. 
 
Delegacja opolska uczestniczyła w spotkaniu na zaproszenie prezydenta 
Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachima Mertesa, który w swojej mowie 
powitalnej podkreślił, Ŝe na tego typu spotkaniu nie mogło zabraknąć 
wieloletnich partnerów z Polski. Wielokierunkowość współpracy partnerskiej i jej 
znaczące efekty mogą jego zdaniem słuŜyć za przykład w nawiązywaniu nowych 
kontaktów między regionami. 
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Marszałek Kotyś nie krył w swym przemówieniu celu w jakim przybył do 
Moguncji, a mianowicie chęci nawiązania stosunków partnerskich z 
Południowym Tyrolem. - Mamy wiele wspólnego - mówił wicemarszałek. - 
MoŜemy współpracować w takich obszarach jak: odnowa wsi, turystyka, 
ochrona środowiska współpraca szkół. Podkreślał teŜ znaczenie, jakie mają 
podobieństwa historii obu regionów w kwestii mniejszości niemieckiej. Strona 
włoska z zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat udanej współpracy 
naszego regionu z Nadrenią-Palatynatem oraz informacji o Opolszczyźnie. 
 
Prezydent Landtagu Tyrolu Południowego zapewnił, Ŝe zaraz po powrocie do 
Włoch przekaŜe opolską propozycję nawiązania współpracy partnerskiej do 
odpowiedniego ministerstwa. W kuluarach szef frakcji rządzącej w Tyrolu 
zapewnił wicemarszałka, Ŝe osobiście zajmie się tą sprawą i Ŝe ma ogromną 
nadzieję, iŜ juŜ wkrótce Opolskie będzie naleŜeć do regionów partnerskich 
Południowego Tyrolu, a współpraca będzie układać się tak znakomicie, jak z 
Nadrenią-Palatynatem. 
 
Południowy Tyrol tworzy wraz z Prowincją Trydent region autonomiczny o 
nazwie Trydent-Południowy Tyrol połoŜony w północnych Włoszech. Od 
momentu zatwierdzenia w 1972 roku „Statutu Autonomicznej Prowincji Bozen" 
zwanego powszechnie „Pakietem" region ten cieszy się szeroką autonomią. 
Pakiet gwarantuje m.in. równouprawnienie języków niemieckiego i włoskiego w 
całej prowincji, dwujęzyczność napisów w miejscach publicznych, nauczanie w 
szkołach w języku niemieckim, tworzenie niemieckojęzycznych organizacji 
kulturalnych itp. Obecnie w Południowym Tyrolu prawie 70% społeczeństwa 
posługuje się językiem niemieckim. Jedynie dla niecałych 27% społeczeństwa 
język włoski jest językiem ojczystym. Obszar tego regionu wynosi 7.399,97 
km.kw i jest zamieszkiwany przez 488.877 mieszkańców (marzec 2007). Stolicą 
regionu jest Bozen. 
 
Władza autonomii spoczywa w rękach jednej partii - Partii Ludowej 
Południowego Tyrolu, która posiada absolutna większość w parlamencie i 
naleŜy do partii chrześcijańsko-demokratycznych. Jej członkowie są 
niemieckojęzyczni. Południowy Tyrol jest jednym z najbardziej bogatych 
regionów Włoch. Swe olbrzymie dochody zawdzięcza w największej mierze 
turystyce oraz produkcji wina. 


