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Drodzy,
Zgodnie z obietnicą złożoną Wam z końcem zeszłego roku przesyłamy Wam kolejny
raport z działalności Zarządu. Nakreśliwszy w poprzedniej odsłonie ogólne ramy naszej
aktywności, chcielibyśmy skupić się teraz na bardziej konkretnych projektach.
Kilka dni temu zorganizowaliśmy imprezę połowinkową. Bardzo nam zależało, by
odbyła się ona w weekend – i cel ten udało się osiągnąć. Nie udało się nam jednak zadbać o
oprawę artystyczną wieczoru. Na swoje usprawiedliwienie chcemy powiedzieć, że o taką
oprawę się staraliśmy, ale rozmowy o współorganizacji takiego przedsięwzięcia z innym
samorządem jednostkowym zostały z nami de facto zerwane. Nie byliśmy na to
przygotowani, nie mieliśmy alternatyw, toteż jedynym, czym Was uraczyliśmy, była
sprzyjająca data.
Wraz z pełnomocnikiem ZSS, Rafałem Smoleniem, odbyłem szereg rozmów
związanych z inicjatywą stworzenia MISH-owej Rady Kół Naukowych. Przypomnijmy, że
Rada ta przyznawałaby dotacje dla kół afiliowanych przy MISH-u na projekty
badawcze, konferencje, publikacje etc. Wiele wskazuje na to, że pomysł ten przekuje się w
realną pomoc dla ruchu naukowego skupionego wokół naszej jednostki. W toku prac nad
kształtem takiej rady powstał pomysł stworzenia Koła Naukowego Studentów MISH, które
przejęłoby część kompetencji pierwotnie przypisanych mającej powstać Radzie. Koło to
zostanie zarejestrowane niebawem, a jego powstaniu towarzyszyć będzie przedstawienie
projektu działalności połączone z dyskusją całego środowiska misiowego.
Ostatnie tygodnie były w Zarządzie czasem dyskusji nad charakterem samorządu,
jego przyszłością oraz drogą, jaką powinien kroczyć. W wyniku tych rozmów doszliśmy do
pewnych wspólnych wniosków. Samorząd w naszej opinii powinien bardziej skupiać się na
realizacji twórczego potencjału tkwiącego w studentach. Panujące w wielu jednostkach (i
mające ważkie konsekwencje finansowe) wyobrażenie o samorządzie jako organizatorze
cyklicznych imprez masowych, pomagającym czasem studentom w walce z uniwersytecką
biurokracją, jest w naszym przekonaniu dalekie od tego, co tkwi w esencji słów
„akademicki” i „studencki”. I choć powyższe stwierdzenie jest raczej apelem do całego
samorządu studenckiego, to staramy się, by także na polu MISH-owym akcenty rozłożyć w
trochę innych miejscach. Stąd nasza szczególna troska o MISH-ową Radę Kół Naukowych

ZSS KMISH UW
czy Koło Studentów MISH. Mamy jednak kilka pomysłów o bardziej kameralnym
wymiarze.
Jednym z nich było spotkanie z okazji… tłustego czwartku. Jest to prawdopodobnie
pierwsze wydarzenie od dawna, na które Samorząd MISH nie wziął ani złotówki z
pieniędzy uniwersyteckich. Chcemy pokazać, że istnieje cała przestrzeń działalności
integracyjnej, ale także twórczej, samorządu, z dala od wielkich pieniędzy na wielkie
imprezy. Jednym z przykładów jest comiesięczny spacer po Warszawie z przewodnikiem.
Większość z nas nie pochodzi ze stolicy, a wielu nie miało jeszcze okazji poznać miasta, w
którym żyje czasem kilka lat. Wydaje nam się, że dobrym sposobem zaradzenia tej
niecnocie są właśnie sobotnie spacery po różnych dzielnicach stołecznego miasta; spacery,
których finał może osiągać epicki wymiar.
Naszą ideę nowego rozłożenia akcentów przedstawiliśmy Przewodniczącemu ZSS
UW, Piotrowi Müllerowi. Na spotkaniu tym doszliśmy do wielu wspólnych wniosków, co
nas cieszy i napawa optymizmem.
Myśli, zdania i uwagi przesyłajcie, prosimy, na samomish@obta.uw.edu.pl.
Kolejny raport za dwa miesiące!
Ukłony,
Zarząd Samorządu Studentów MISH UW

