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Sprawozdanie Marszałka SPSW za 2008 r.
Rok 2008 obfitował w wielkie dokonania dla Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.
Dzięki wytężonej pracy członków SPSW nad "Genealogią Potomków Sejmu Wielkiego" udało się
osiągnąć rzecz - jak się wydawało - niemożliwą: w szeregach Stowarzyszenia znaleźli się
członkowie rodzin (potomkowie w linii prostej lub potomkowie rodzeństwa) większości
uczestników Sejmu Wielkiego. Co bardzo istotne - chodzi tu o bezwzględną większość, która
uwzględnia to, że część uczestników Sejmu Wielkiego nie pozostawiła potomstwa w ogóle albo też
ich rodziny wygasły w kolejnych pokoleniach. Oznacza to jednocześnie, że Stowarzyszenie
uzyskało w ten sposób moralną legitymację do reprezentowania ogółu posłów i senatorów Sejmu
Wielkiego, czy - mówiąc szerzej - ogółu potomków elit politycznych I Rzeczypospolitej. Stało się
to mimo tego, że Stowarzyszenie nie prowadziło w roku 2008 intensywnej rekrutacji, a zasady
przyjmowania zostały istotnie zaostrzone.
9 kwietnia 2008 Stowarzyszenie zostało objęte honorowym patronatem urzędu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej przez p. marszałka Bronisława Komorowskiego. Był to kolejny krok na
drodze budowy prestiżu pozwalającego na podejmowanie wielkich przedsięzwięć.
Istotnym przedsięwzięciem realizującym misję SPSW było wzięcie udziału w obchodach Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 2 maja 2008. Zorganizowaliśmy wtedy uroczysty dzień
otwartych drzwi na Zamku Królewskim w Warszawie, będąc częścią oficjalnych obchodów tego
święta. Obchody Dnia Flagi oraz święta Trzeciego Maja były to okazją do wielokrotnej prezentacji
SPSW w czołowych polskich mediach. Przedstawiciele SPSW mieli w ten sposób okazję do
realizacji misji edukacyjnej Stowarzyszenia. W organizację tych wydarzeń szczególnie
zaangażowani byli pp. Michał Kwilecki, Andrzej Iwicki i Piotr Łoś.
Największym chyba wydarzeniem roku 2008 było wzięcie udziału w obchodach święta
państwowego Republiki Litewskiej 20 X 2008 - rocznicy uchwalenia Zaręczenia Wzajemnego
Obojga Narodów. W ramach tego wydarzenia delegacja Stowarzyszenia została podjęta obiadem
przez prezydenta Republiki Litewskiej, p. Valdasa Adamkusa oraz kolacją przez przewodniczącego
Sejmu Litewskiego p. Czeslowasa Jurszenasa i jego zastępcę, a byłego i obecnego premiera rządu
Republiki Litewskiej, p. Andriusa Kubiliusa. W samym dniu 20 X odbyła się konferencja naukowa
w gmachu Sejmu, w której wzięli udział poza przedstawicielami SPSW także przedstawiciele
litewskiej nauki (m.in. prof. Bumblauskas) oraz wybitni politycy litewscy z pp. Cz. Jurszenasem i
A. Kubiliusem na czele.
W roku 2008 był okresem intensywnych przekształceń organizacyjnych SPSW: 14 stycznia tego
roku nastąpiła formalna rejestracja SPSW w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia
zarejestrowanego, a niedługo później zjazd połączony z Walnym Zgromadzeniem. W następujących
miesiącach zaczęły się kształtować struktury SPSW - powstało internetowe forum dyskusyjne,
rozpoczęły regularną pracę organy SPSW: Senat, Zarząd i Komisje: Heroldii i Rewizyjna. Podjęte
zostały też prace nad organizacją Deputacji, z których sukcesem okazało się przede wszystkim
utworzenie Deputacji Integracyjnej, pod kierownictwem p. Mariusza Rożnowskiego.
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