Seminarium. Ekologicznie i politycznie.
Sztuka przywództwa.

O recyklingu i ochronie Ziemi opowiadała Bożena Falkowska.
Fot. Małgorzata Enerlich-Kamińska

Wyedukowane społeczeństwo jest gwarantem dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Z
takiego założenia wychodzą prabuccy samorządowcy, którzy wspólnie z Wyższą Szkołą
Zarządzania w Kwidzynie zorganizowali seminarium naukowe.
Pierwszy z cyklu wykładów, jakie będą się odbywały w gminie.
- Sprawy oświaty są mi szczególnie bliskie, nie tylko dlatego, że przez wiele lat pracowałem jako
nauczyciel - twierdzi Bogdan Pawłowski, burmistrz Prabut. - Takie seminaria pozwalają
mieszkańcom poznać ciekawe zagadnienia z wielu dziedzin, ale także dzielić się swoimi
poglądami w tej materii.
Katarzyna Strzała-Osuch z Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie nie ukrywa, że
przygotowując seminarium starano się tak opracować jego tematykę, aby była jak najbardziej
zróżnicowana.
- Poruszaliśmy więc tematy związane z takimi dziedzinami jak polityka, zarządzanie czy ochrona
środowiska - tłumaczy Katarzyna Strzała-Osuch. - To nie pierwsze seminarium, jakie
współorganizowaliśmy Podobne odbyło się w marcu w Sztumie.

Na jego podstawie powstała publikacja, pierwsza książka, którą, wydała kwidzyńska uczelnia.
- Mamy nadzieję, że zainteresuje ona szerokie grono młodzieży, studentów oraz specjalistów,
związanych z najróżniejszymi dziedzinami życia naszego kraju - dodaje Katarzyna StrzałaOsuch.
Licznie przybyli mieszkańcy wysłuchali m. in. wykładu poświęconego istocie przywództwa.
Poprowadziła go Jolanta Schreiber.
- Przywódcą jest każdy,
kto dowodzi
mniejszą lub większą grupą społeczną czy polityczną. Dobry przywódca powinien mieć kilka
cech. Przede wszystkim posiadać wiedzę ekspercką w dziedzinie, której przewodzi - tłumaczy
Jolanta Schreiber. - Powinien być uczciwy i umieć podejmować trafne decyzje.
Przywództwo jest dzisiaj wręcz sztuką. Każdemu, kto pełni taką rolę, potrzebne są duże
kwalifikacje i doświadczenie budowane w różnych sytuacjach.
- Nie da się jednoznacznie określić, jak ma się zachować przywódca - twierdzi Jerzy Grabowski,
wójt Gardei obecny na seminarium. - Wszystko bowiem zależy od sytuacji.
Wiele emocji wywołał wykład Grzegorza Grzegorczyka, poświęcony filozofii politycznej
libertarianizmu. To stosunkowo nowy ruch, który powstał w Stanach Zjednoczonych na
przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. To nic innego jak idea głosząca, że każdy powinien mieć
nieograniczoną swobodę dysponowania swoją osobą i własnością.
- Libertarianizm zakłada, że jedynym obowiązkiem człowieka jest
respektowanie praw
innych ludzi - wyjaśnia Grzegorz Grzegorczyk. - Niedopuszczalna, zdaniem libertarianów, jest
przymusowa nauka i ingerowanie w to, co dana jednostka je, pije, pali czy zażywa.
Uczestnicy seminarium dowiedzieli się również o zarządzaniu przez motywację. Referat
wygłosiły trzy studentki WSZ.
- Podstawę dobrze funkcjonującej organizacji stanowi efektywne wykorzystanie motywacji
swoich podwładnych - wyjaśnia Marzena Indyka. - Pracownik silnie zmotywowany wykazuje
odporność na zmęczenie i konsekwentnie
dąży do celu,
pokonując przeszkody i niepowodzenia.
W Prabutach poruszano jednak nie tylko zagadnienia związane z polityką czy zarządzaniem.
Swoje miejsce miała także ekologia. O ochronie powierzchni Ziemi i gospodarki odpadami
mówiła Bożena Falkowska.
- Do największych problemów, wymagających natychmiastowych działań, należy składowanie
odpadów - tłumaczy Bożena Falkowska. - Dlatego tak duży nacisk kładzie się obecnie na

racjonalną gospodarkę odpadami, która spełni wymogi Unii Europejskiej oraz naturalnie
recykling.
Burmistrz Prabut i wykładowcy WSZ zadeklarowali dalszą chęć współpracy Tak więc już w
przyszłym roku mieszkańcy gminy będą mogli wysłuchać kolejnych wykładów.
Anna Bińczak
a.binczak@prasabalt.gda.pl

. Głos słuchaczy.

Ciekawe
Roman Malinowski
- O seminarium dowiedziałem się od mojej małżonki, która
studiuje w Kwidzynie. Jestem mieszkańcem powiatu iławskiego i
tematyka, jaką zaproponowano bardzo mnie interesuje. Szczególnie
ekologia. Zaciekawił mnie także libertarianizm. Powiem szczerze, że
nie wiedziałem, że taka idea istnieje. W normalnych standardach
jest ona wprost nie do przyjęcia.

Cenne
Małgorzata Raróg
- Na takim spotkaniu jestem po raz pierwszy. Moim zdaniem to
bardzo cenna i przydatna inicjatywa. Wiele do myślenia, mam
nadzieję, że nie tylko mnie, dał wykład poświęcony ekologii.
Studiuję zarządzanie i jednym z przedmiotów jest “Człowiek a
środowisko”. Ekologia to moja pasja wynikająca z lat
wcześniejszych. Na pewno wysłucham kolejnych wykładów.

Historia
Ariel Karolewski
- Przyjechałem z Lubnów, bo dowiedziałem się, że będzie tutaj
wiele ciekawych wykładów. Sam szczególnie zainteresowany byłem
zagadnieniami politycznymi. Wiele dowiedziałem się o
libertarianizmie, którego idee przypadły mi do gustu. Choć
oczywiście można by było wnieść jeszcze kilka poprawek. W
przyszłości powinno się też poruszyć więcej spraw z historii
współczesnej.

Więcej
Przemek Dołęgowski
- Kiedy w mojej szkole pojawiła się informacja o takim
seminarium, od razu postanowiłem tu przyjść. Szczególnie
zainteresował mnie libertarianizm. Może to sprawa wykładowcy,
który potrafił mówić w bardzo ciekawy sposób. Takie wykłady
powinny być organizowane przynajmniej raz w miesiącu, o bardzo
zróżnicowanej tematyce. Chętnie posłuchałbym o ekonomii.

