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Nowowybrany Zarząd Towarzystwa po raz pierwszy spotkał się tuŜ po długim 

weekendzie. W związku z remontem siedziby Towarzystwa spotkaliśmy się w restauracji 

Akasaka na tradycyjnym sushi. 

Na nasze spotkanie zaprosiliśmy wszystkich członków poprzedniego Zarządu, by 

wspólnie podyskutować o wyzwaniach przed jakimi stoi Towarzystwo i planami na 

bieŜącą kadencję.  Chcemy takŜe w przyszłości spoŜytkować wiedzę i doświadczenie 

naszych wieloletnich działaczy.  W spotkaniu nowego i starego Zarządu wzięło łącznie 

udział osiem osób, z czego trzy  (w tym obecny Prezes) reprezentowały poprzedni 

Zarząd. Pozostałym zaproszonym niestety nie udało się przybyć ze względu na 

rozliczne obowiązki i zdarzenia losowe. 

Pierwszym, choć nie najwaŜniejszym, tematem spotkania było ukonstytuowanie się 

nowego Zarządu. Tradycyjnie Prezes zaproponował funkcję Wiceprezesa Zarządu 

osobie która uzyskała w głosowaniu najwięcej głosów – Izie Rudak.  Następnie 

zaproponował funkcję Skarbnika Januszowi Komórowi, zaś Sekretarza – Januszowi 

Sielickiemu.   

Po akceptacji funkcji przez nominatów Zarząd ukonstytuował się ostatecznie w składzie: 

- Prezes – Arkadiusz Wódkowski 

- Wiceprezes – Izabela Rudak 

- Sekretarz – Janusz Sielicki 

- Skarbnik – Janusz Komór 

- Członek Zarządu – Mateusz Galica 

- Członek Zarządu –Michał Kociankowski 

Ponadto Michałowi powierzono funkcję pełnomocnika Zarządu ds. szkoleń. 

Działalność merytoryczna była tematem pozostałej części zebrania.   

Przedyskutowaliśmy stan przygotowań do Letniego Seminarium Badawczego w 

Zyzdroju, które odbędzie się w ostatnich dniach maja. Tegoroczne Seminarium 

przygotowuje zespół w składzie Dominika Maison, Izabela Rudak, Tomasz Sławiński  

i Arkadiusz Wódkowski, zaś jego tytuł to „Kobieta – MęŜczyzna – Człowiek”. Zapowiada 

się ciekawa dyskusja z udziałem socjologów, filozofów, psychologów i antropologów 

oraz oczywiście badaczy-praktyków. Tematem spotkania będą takie tematy jak relacje 

między płciami, rola płci, toŜsamość płciowa, stereotypy płci. Seminarium jak zwykle 



cieszy się sporym zainteresowaniem, co wskazuje na potrzebę kontynuowania tego typu 

spotkań. 

Kolejne czekające nas wkrótce wydarzenie to zbliŜający się szybko Kongres Badaczy. 

W tym roku to nasze Towarzystwo jest wiodącym organizatorem (a zaprzyjaźniona 

organizacja firm badawczych OFBOR współorganizatorem). Pojawiła się koncepcja 

umiędzynarodowienia Kongresu, sądzimy jednak Ŝe jeszcze na to za wcześnie. O ile co 

do zasady zgadzamy się z tą koncepcją, o tyle sądzimy Ŝe trzeba ją dobrze 

przygotować, zaś czas jaki nam pozostał w tym roku nie daje gwarancji sukcesu. Póki 

co chcielibyśmy zaprosić do współpracy i wymiany doświadczeń organizacje badaczy z 

państw Europy Środkowej i Wschodniej, bez zbędnego jednakowoŜ pośpiechu. 

Postaramy się dotrzeć do nich z informacją o naszych działaniach, a w przyszłym roku 

powrócimy do koncepcji międzynarodowego spotkania badaczy. W kwestiach 

organizacyjnych podjęliśmy decyzje o delegowaniu do Rady Programowej Izy Rudak 

jako przewodniczącej oraz Michała Kociankowskiego i Marcina Kujawskiego jako 

członków Rady.  Rada ustali tematy sesji, zaś prace na kongres moŜna będzie zgłaszać 

do 15 lipca. 

Podsumowaliśmy projekt „Szkoła Badań Rynku PTBRiO”, prowadzony przez Michała 

Kociankowskiego. W ramach Szkoły w 10 szkoleniach wzięło udział 14 stałych 

uczestników, przy czym kaŜde szkolenie było zamknięta całością tematyczną 

prowadzoną przez doświadczonych lektorów. Na zakończenie uczniowie naszej szkoły 

przeszli test i uzyskali świadectwa ukończenia. Projekt został dobrze oceniony zarówno 

przez prowadzących, jak i uczestników. Postanowiliśmy go kontynuować w nowym roku 

szkolnym – a zatem juŜ jesienią odbędzie się kolejna edycja Szkoły. 

Postanowiliśmy takŜe, mimo rozbieŜności opinii, objąć patronatem konferencję 

„Pozycjonowanie marki organizowaną przez firmę STRATUS. W dyskusji pojawiły się 

głosy zarówno za wychodzeniem z naszymi działaniami poza środowisko stricte 

badawcze, jak i obawy by nie rozmienić na drobne naszego wizerunku. Do tematu 

działalności Towarzystwa  poza środowiskiem badaczy jeszcze powrócimy. 

Na zakończenie naszego zebrania oddaliśmy się nieprotokołowanym pogłębionym 

dyskusjom o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. 

 

Janusz Sielicki, Sekretarz Zarządu 


