
Wstęp
Niezależnie od struktury pionowej (deputacje czyli komisje lub departamenty Stowarzyszenia) 
SPSW podejmuje Dzieła mające charakter projektów (w rozumieniu project management), w które 
angażują się przedstawiciele wielu deputacji, stosownie do swoich kompetencji. 

Każdemu projektowi przypisany został kierownik projektu, który odpowiada za jego wykonanie i 
będzie systematycznie referował stan prac nad projektem. Co zostało podkreślone w dyskusji, 
kierownik nie jest równoznaczny z wykonawcą: czasami Stowarzyszenie nie ma członka, który jest 
wystarczająco kompetentny w danym przedmiocie. W takim przypadku zadaniem kierownika jest 
pozyskanie stosownych współpracowników z zewnątrz. To samo odnosi się do zasobów 
finansowych: zadaniem kierownika jest je zapewnić, ale raczej nie ze środków Stowarzyszenia 
(obecnie szczupłych) czy tym bardziej własnych, ale np. poprzez złożenie odpowiednich wniosków 
o grant prywatny, rządowy lub unijny. 

Lista projektów, w których realizacji 
Stowarzyszenie uznało za stosowne wziąć 
udział

Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
• opis: na dotychczasowych zasadach 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Marek J. Minakowski 

Udział w Uroczystościach 3 Maja
• opis: złożenie wieńca wśród oficjalnego pochodu 
• priorytet: godny wykonania, ale nie krytyczny 
• kierownik: p. Michał Niemirowicz-Szczytt 

Film odkumentalny na nasz temat
• opis: np. dla szkół 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Tadeusz Bystram przy udziale Jakuba Łubniewskiego 

Patronat nad szkołami im. Kontytucji 3 Maja i innymi 
podobnymi instytucjami

• opis: zrobienie listy, kontakt, pokazanie się osobiste; w tym informator i materiały 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Maria Szeptycka (ale wykonanie należy do osób działających w lokalnych 

społecznościach) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management


Kluby regionalne
• opis: miejsca regularnych spotkań, z miejscem, harmonogramem itp. 
• priorytet: wysoki 

• Warszawa - kierownik: Joanna Wołłowicz-Sędzimir 
• Kraków - kierownik: Łukasz Kossacki-Lytwyn 
• Wrocław - kierownik: Michał Kwilecki 

Patronat nad konkursem „Parlamentaryzm w Polsce”
• opis: w tym specjalna nagroda od SPSW 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Łukasz Kossacki-Lytwyn 

System „Honorowych patronatów”
• opis: nad instytucjami, fundacjami i dziełami; z umową, z opiekunem itp. 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Stanisław Plewako 

Relacje Zewnętrzne/Publiczne (PR)
• opis: zbudowanie powszechnej wiedzy o naszym istnieniu i działalności 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Andrzej Iwicki 

III Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego
• opis: Warszawa, 19 I 2008, IH PAN (jeśli to możliwe) 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Andrzej Iwicki (szef Komitetu Organizacyjnego) 

Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego w Sejmie RP i ogólnie 
kontakty z Sejmem i Senatem RP

• opis: np. 3 V 2008, ale niekoniecznie; chodzi raczej o konferencję naukową z naszym 
zaangażowaniem niż WZ 

• priorytet: średni ale prestiżowy 
• kierownik: Magdalena Skrzyńska 

Symbolika SPSW
• opis: pieczęć wielka, znaczek klapowy, papier firmowy, wizytówki, długopisy, czapeczki, 

krawaty, koszulki: to wszystko, po czym nas widzą i co można sprzedawać 
• priorytet: ważny 
• kierownik: Jakub Łubniewski przy współpracy Deputacji Heraldycznej 



Medal Sejm Wielkiego
• opis: z oprawą graficzną, PR-em, zbudowaniem autorytetu, instytucją oceny kandydatów 
• priorytet: na razie tylko stworzenie koncepcji 
• kierownik: Andrzej Iwicki 

Instytut Sejmu Wielkiego
• opis: a) badanie historii, b) niezależna platforma dyskusji politycznej, c) stały komitet 

organizacyjny konferencji naukowych 
• priorytet: do rozpoznania (przygotowanie koncepcji, prowadzenie wstępnych rozmów) 
• kierownik: Andrzej Iwicki 

Wydanie w Internecie wszelkich materiałów Sejmu Wielkiego
• opis: w miarę możności wspólnie z Sejmem RP, UE, MKiDN... 
• priorytet: długoterminowo ważny, na razie przygotowania 
• kierownik: Michał Kwilecki (z pomocą Marka J. Minakowskiego) 

Wyjazd narciarski zimą 2007/2008
• opis: 
• priorytet: niski ale ważny integracyjnie 
• kierownik: Mariusz Rożnowski, Krzysztof Bystram 

Wakacje rodzinne latem 2008
• opis: np. w Kurozwękach u pp. Popielów 
• priorytet: niski ale ważny integracyjnie 
• kierownik: Michał Kwilecki 

Regularny Almanach SPSW
• opis: coś na wzór „Gothaisches Almanach”, „Who is who” i „Ziemian polskich XX wieku”: 

wydawnictwo kolekcjonerskie, ze smakiem, ale sprzedawalne 
• priorytet: długoterminowo ważny, na razie przygotowania 
• kierownik: na redaktora naczelnego poprosi się p. Sławomira Górzyńskiego, do redakcji 

weszliby pp. Marek J.Minakowski, Mikołaj Radziwiłł, Czesław Malewski i Marian Wolski 

Bal SPSW
• opis: bal karnawałowy lub trzeciomajowy, płatny 
• priorytet: istotny jako źródło pozyskiwania przychodów na działalność statutową 
• kierownik: Vacat 

Wycieczka na Białoruś i Litwę
• opis: 
• priorytet: niski ale ważny integracyjnie 



• kierownik: Stanisław Plewako 

Wycieczka na Ukrainę
• opis: 
• priorytet: niski ale ważny integracyjnie 
• kierownik: Łukasz Kossacki-Lytwyn 

Świątynia Opatrzności Bożej jako votum Sejmu Wielkiego
• opis: To nasi przodkowie votowali wybudowanie Świątyni Opatrzności Bożej, więc 

powinniśmy poczuwać się do odpowiedzialności za ten projekt. 
• priorytet: decyzja odłożona do kolejnego zjazdu 
• kierownik: Anna Skrzyńska 

Bibliografia Sejmu Wielkiego
• opis: 
• priorytet: średni 
• kierownik: Michał Kwilecki 

Wrzesień 2008: sesja poświęcona Konfederacji Barskiej
• opis: możliwy patronat nad sesją organizowaną w Nowym Sączu przez PTH, Muz. 

Okręgowe i AP 
• priorytet: niski 
• kierownik: Vacat 

Order Św. Stanisława
• opis: koncepcja przywrócenia orderu jako polskiego orderu państwowego 
• priorytet: niski, znaczna część członków nie sądzi, że należy zajmować stanowisko w tej 

sprawie, jednak po przekonującej argumentacji może to ulec zmianie 
• kierownik: Stanisław Plewako 

Serwis internetowy SPSW
• opis: teksty są, ale trzeba im zapewnić godną oprawę 
• priorytet: wysoki 
• kierownik: Marek J. Minakowski i Jakub Łubniewski 

Relacje międzynarodowe
• opis: stworzenie koncepcji działalności międzynarodowej SPSW 
• priorytet: istotny, choć budzący kontrowersje 
• kierownik: Michał Kwilecki z pomocą Stanisława Czartoryskiego 
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