ZSS KMISH UW

Raport dot. przebiegu spotkania Zarządu Samorządu Kolegium MISH
UW z dnia 14 I 2011 r.

Kazimierz – Kazimierz Ujazdowski, Przewodniczący Zarządu
Daniel Brzeszcz, zwany też Danielem – członek Zarządu
Antoni Gustowski, zwany też Antonim – członek Zarządu
Celina Kretkowska, zwana dalej Celiną – członek Zarządu
Edyta Prociak, zwana też Edytą – członek Zarządu
Piotr Wymysłowski, zwany dalej Wymysłem – członek Zarządu

20:18 – Kazimierz i Edyta rozpoczynają kłótnię.
20:23 – Wciąż nie wiadomo za bardzo, o co się rozchodzi. Daniel Brzeszcz zabiera głos.
20:25 – Kazimierz sugeruje ironicznie wydrukowanie „Loży Wschodu” na drukarce i ma
niejasne wątpliwości co do nawalania się w Platinum.
20:26 – Pytanie Edyty do Kazimierza o pretensje tegoż monopolizuje dyskusję. Piotr
Wymysłowski opuszcza salę. Tuż za nim wychodzi Antoni Gustowski. Przypadek?
20:27 – Wymysł i Antoni nie wyszli raczej po kolejne piwa. W butelce Wymysła wciąż jeszcze
coś chlupie.
20:28 – Chłopcy wracają. Wymysł NIE MA OKULARÓW.
20:28 – Podjęta zostaje pierwsza konstruktywna decyzja (Białoruś – **** – ****. Kazimierz
opowiada, co czuje względem Białorusi i nazywa ją „miejscem specyficznym”.
20:30 – Celina Kretkowska zabiera głos po raz pierwszy tego wieczoru. Od razu budzi
kontrowersje.
20:32 – Kazimierz dzieli autokary na pierwsze (zawracane) i drugie (niezawracane). Na stole
przybywa butelek piwa. Powrót do tematu Starego Stankiewicz. Pojawia się wątpliwość co do
istnienia uniwersytetu w Grodnie.
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20:34 – Antoni zarzuca Kazimierzowi pewne skłonności do konfabulacji nt. ziomka Celiny.
20:35 – Kazimierz wycofuje się z pomysłu wyzwolenia Białorusi.
20:36 – Trwa odpowiadanie na pytania. Kazimierz staje na wysokości zadania. Ale, ale: co z
paszportami?!
20:38 – Edyta pyta o układ z Katedrą. Delikatnie sugeruje, co skrycie popiera Kazimierz, że
Katedra mogłaby stać się nienajgorszym źródłem gotówki.
20:42 – Kazimierz rozpoczyna nowy temat – Połowinki na tapecie. Kazimierz chwali się
swoimi ILS-owymi znajomościami. Iberystyka? A IBI AL? Kwestia na razie pozostaje
nierozstrzygnięta.
20:44 – Kazimierz proponuje piątek, 4 III, jako datę Połowinek.
20:45 – W tonie Antoniego pobrzmiewa groźba.
20:47 – Antoni popiera kandydaturę ***** **** na głównego koncertującego Połowinek,
określając jego wystąpienia mianem „performatywnych”.
20:56 – Kazimierz podejmuje decyzję co do ceny wejściówek - wyniesie ona * zł.
20:57 – Kazimierz rozpoczyna rozmowę związaną z Collabem, decydując, iż roześle członkom
Zarządu maila ze szczegółami projektu. Collab miałby składać się z przedstawicieli kół
naukowych, ZSS Kolegium i Dyrekcji Kolegium.
21:00 – Kazimierz przekazuje deklarację dr Zalewskiej, iż po konsultacji z prof. Axerem
ponownie spotka się z Pełnomocnikiem i Przewodniczącym Zarządu.
21:02 – Kazimierz rzecze – w nowym regulaminie nie będzie podziału na sekcje.
21:03 – Lekkie rozluźnienie atmosfery. Nie trwa długo. Kazimierz snuje refleksję nt. stopnia
bycia spoko członków Zarządu. Między wierszami tejże refleksji czai się Wymysł, co
Kazimierz wkrótce ujawnia z niezręcznym uśmiechem na ustach.
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21:07 – „Chcemy jechać na Białoruś. Ale jedziemy?” – pyta Antoni, prowokując rozmowę o
wyjeździe zagranicznym, odsłonę drugą. Zachodzi konieczność sięgnięcia po kolejną kartkę
papieru.
21:08 – Celina Kretkowska opuszcza lokal z przyczyn niezależnych.
21:10 – Czy konsultanci nie wystarczają? – pyta Wymysł, lecz okazuje się, iż jedynie jemu
wystarczają.
21:15 – „Dla ambitnych” i „dla zaradnych” – oto kategorie, jakie zdaniem Edyty, trzeba by
zastosować przy polecaniu zajęć, które zgromadzone zostaną w katalogu na stronie
www.samorzad.mish.uw.edu.pl.
21:16 – Stwierdzona zostaje śmierć grona. Zarząd dokonuje sekcji jego zwłok, dyskutuje nad
przyczynami zgonu, a wkrótce zmienia temat.
21:21 – Kazimierz w skupieniu czyta niniejszy raport w wersji pierwotnej, śmiejąc się w kułak.
21:22 – Edyta: „Skończyliśmy?”
Kazimierz: „Tak, dzięki!”
Wybucha ogólna wesołość, co wieńczy to, jakże owocne, choć niepozbawione spięć, spotkanie.

Cośmy uradzili:
1. Połowinki odbędą się 4 marca, najprawdopodobniej w klubie 3 kolory. Oczywiście na
Pradze. Imprezę współorganizuje Instytut Lingwistyki Stosowanej, pełen dziewcząt
roztańczonych. Wieczór okrasi zespół pieśni i tańca.
2. Tegoroczny wyjazd zagraniczny będzie miał miejsce na Białorusi (sic!). Trwają
ustalenia terminu - jednym z prawdopodobnych jest 29.04-3.05.
3. Samorząd rozpoczął prace nad stworzeniem mishowej rady kół naukowych znanej pod
roboczą nazwą "Collab". Rada ma przyznawać kasę dla mishowych kół naukowych,
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animować prace badawcze, a wszystko w duchu inter... Udział w dofinansowanych
projektach badawczych mógłby zaliczyć większe conieco na mishu, np. moduł czy inne
przyjemności. Do tego warszawski MISH stanie się centrum wymiany opinii i
doświadczeń mishów z całej Polski. Zarząd powołał specjalnego pełnomocnika ds.
Collabu - został nim Rafał Smoleń. O wszystkich wydarzeniach będziemy Was
informować często i namiętnie!
4. Zarząd Samorządu Studentów MISHUW pozdrawia was czule i ze smutkim informuje,
ze piwo w Harendzie kosztuje 5,90 zł.

Drodzy,
Protokół ten jest taki jak nasz zarząd: poważny-niepoważny. Na wiosnę otrzymacie od nas,
zgodnie z grudniową obietnicą, kolejny, drugi raport z naszej działalności.
Serdeczności,
KaziU

