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Opolscy leśnicy w Niemczech 
 
W dniach od 8 do 11 maja 2007 odbyła się w niemieckim mieście Boppard z 
inicjatywy Europejskiej Akademii Regionów międzynarodowa konferencja 
poświęcona tematyce gospodarki leśnej, w której uczestniczyli 
przedstawiciele nadleśnictw i parków krajobrazowych Opolszczyzny 
 
Europejska Akademia Regionów, wspólny projekt Fundacji „Hertie Stiftung” i 
Prezydentów Krajów Związkowych Hesji, Nadrenii-Palatynatu i Turyngii podjęła się tym 
razem organizacji seminarium, którego motto brzmiało: „Dobre rządzenie 
gospodarką leśną pomiędzy dąŜeniem do zysku a dobrem ogółu” Za 
organizację przedsięwzięcia odpowiedzialni byli m.in. Martin Gruenebaum – „Lasy 
Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu” oraz dr Armin von Ungern-Sternberg – 
Fundacja „Hertie-Stiftung” 
 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele ministerstw, organizacji państwowych 
oraz instytucji naukowych zajmujących się gospodarką leśną i przynaleŜących do 
regionów skupionych w obrębie Europejskiej Akademii Regionów tj. reprezentanci 
Nadrenii- Palatynatu, Hesji, Turyngii, Kraju Środkowo-Czeskiego, Burgundii, Litwy, 
Węgier, Rumunii, Wielkopolski, Bułgarii, Serbii oraz Finlandii. Województwo Opolskie 
reprezentowane było przez Zdzisława Siewierę – Dyrektora Nadleśnictwa 
Zawadzkiego, Ireneusza Hebdę – Dyrektora Opolskiego Parku Krajobrazowego, 
Macieja Kopcia –Leśniczego z Nadleśnictwa Olesno, którym podczas wizyty w 
Niemczech towarzyszył Przemysław Łebzuch – pracownik Biura Współpracy 
Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Reprezentanci 
Opolszczyzny zostali oddelegowani do uczestnictwa w konferencji z inicjatywy Referatu 
Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego. Grzegorz Konopka – pracownik 
ww. referatu podjął się opieki organizatorsko-merytorycznej powyŜszego projektu.  
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Podczas pięciodniowej konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z polityką 
leśną prowadzoną w poszczególnych państwach lub regionach, wymienić się własnymi 
doświadczeniami, przeprowadzić dyskusję na najbardziej aktualne tematy związane z 
gospodarką leśną, wysłuchać kilkunastu referatów, nawiązać ścisłe kontakty oraz w 
grupach opracować treść dwóch dokumentów, które zostaną przedstawione na forum 
Komisji Europejskiej.  
 
Reprezentanci województwa opolskiego przestawili wspomagając się prezentacją 
multimedialną sytuację nadleśnictw na Opolszczyźnie oraz zaangaŜowali się w prace 
jednej z grup roboczych, czego efektem jest dokument: „Znaczenie 
multifunkcjonalności gospodarki leśnej dla długotrwałego rozwoju 
społeczeństwa”. Podczas rozmów nawiązano równieŜ pierwsze kontakty z 
przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumenta Nadrenii-
Palatynatu, którzy zainteresowani są zintensyfikowaniem współpracy między naszymi 
regionami poprzez nawiązanie umów partnerskich pomiędzy nadleśnictwami 
województwa opolskiego oraz kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu.  
 
Oryginalna treść sporządzonych podczas konferencji w Boppard dokumentów 
udostępnia wszystkim zainteresowanym Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn.  
Kontakt z Biurem: E-Mail: oppeln@moez-rlp.de lub tel. +49 6543509437. 
 


