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Kolejny doroczny konwent Wielkiej Loży odbył się 23 czerwca 2001 r., 
a więc w wigilię dnia św. Jana Chrzciciela. Delegaci lóż w liczbie dwudziestu 
pięciu obrali zgodnie z nakazami Statutu i Konstytucji WLNP skład Wiel-
kiego Warsztatu na rok następny. Funkcję Wielkiego Namiestnika powierzyli 
ponownie bratu Markowi Złotek-Złotkiewiczowi, zaś Wielkiego Sekretarza 
bratu Jerzemu Wysockiemu. Na wyjątkowo licznym, mimo niesprzyjającej 
pogody, pikniku wilanowskim gościli m.in. przebywający w Warszawie na 
zaproszenie polskiej Rady Najwyższej „33° Rytu Szkockiego Dawnego Uzna-
nego" - Wielcy Komandorzy (lub ich zastępcy) z Francji, Niemiec, Austrii, 
Czech, Rosji i Stanów Zjednoczonych. 

Redakcja 

DZIESIĄTA ROCZNICA 
REAKTYWOWANIA WLNP 

27 grudnia 1991 r., a więc dokładnie w dzień jednego z patronów 
wolnomularstwa spekulatywnego, św. Jana Ewangelisty, w podwarszawskim 
pałacu w Dłużewie reaktywowana została „uśpiona" we wrześniu 1938 r. 
Wielka Loża Narodowa Polski. Skromną uroczystość poprzedziło w dniu 
2 grudnia tegoż roku „obudzenie" dwóch lóż: nr 2 - „Walerian Łukasiński" 
na Wsch.-. Warszawy oraz nr 3 - „Przesąd Zwyciężony" na Wsch.-. Krakowa. 
Aktu tego dokonała grupa kilkudziesięciu wolnomularzy, członków dwóch 
lóż założycielskich: Loży-Matki „Kopernik" na Wsch.-. Warszawy oraz afilio-
wanych do niej braci z loży nr 679 „Kopernik" pracującej w Paryżu, ówcześ-
nie pod zwierzchnictwem Wielkiej Loży Francji (od 1992 r. Wielkiej Loży 
Narodowej Francuskiej, jako loża nr 748). Wydarzenie to, przełomowe dla 
wolnomularstwa regularnego w Polsce, miało miejsce w warszawskim domu 
śp. Tadeusza Gliwica (1907-1994), pierwszego Wielkiego Mistrza odrodzonej 
obediencji. W domu tym zbierała się, od swego reaktywowania w 1961 r., 
konspiracyjna Loża-Matka „Kopernik". 

W 1999 r. Wielka Loża Narodowa powróciła do swojej historycznej sie-
dziby przy ulicy Lekarskiej. W tym też miejscu, 7 maja 2001 r., świętowała 
dziesiątą rocznicę swego obudzenia, przypominając zgromadzonym gościom 
z kraju i zagranicy niezwykłą atmosferę  konspiracyjnych zebrań przy dębo-
wym stole w salonie „Pana Tadeusza". 

Rocznicowe zgromadzenie WLNP miało wyjątkową dramaturgię. Zgod-
nie ze zwyczajem obrady zaczęły się w gronie gospodarzy pod młotkiem 
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Wielkiego Mistrza. Po otwarciu Wielkiej Loży w stopniu mistrzowskim, 
uroczyście wprowadzono delegacje zagraniczne z Wielkimi Mistrzami z Ho-
landii i Rosji oraz innymi dostojnymi gośćmi z Belgii, Niemiec, Szwajcarii 
i Francji. W świątyni goście zagraniczni zobaczyli niezwykły dla nich widok 
- na symbolicznym Wschodzie znajdował się stół, na nim kieszonkowa Biblia 
oraz cyrkiel i węgielnica wykonane z papieru, a także herbata w szklankach 
i ciasteczka (!). Wokół stołu zasiadali bracia: Janusz Maciejewski, Konstanty 
Jan Kurman, Tadeusz Cegielski i Piotr Rawicz, a więc uczestnicy dawnych 
spotkań w salonie śp. Tadeusza Gliwica. Wielki Mistrz objaśnił zaskoczonym 
gościom genezę tego polskiego „landmarku" i zadeklarował, że co dziesięć 
lat Wielka Loża Narodowa Polski będzie honorować swoich ojców-założy-
cieli - przypominając obyczaj z czasów konspiracji. Zagraniczne delegacje 
przyjęły to z wielkim zainteresowaniem i szacunkiem. 

Dalsze obrady miały już tradycyjny przebieg. Wygłoszono liczne prze-
mówienia w języku angielskim, francuskim  i rosyjskim; goście zagraniczni 
otrzymali okolicznościowe puchary wolnomularskie. Druga część uroczys-
tości odbyła się z udziałem dam, w Sali Kolumnowej gmachu przy ul. Wie-
rzbowej; gdzie po porywającym koncercie fortepianowym  danym przez 
jednego z członków poznańskiej loży „Świątynia Hymnu Jedności" (i kilku 
jego bisach) rozpoczął się bankiet trwający do późnej nocy. Dobre nastroje, 
które towarzyszyły dostojnym gościom podczas całego pobytu w Polsce, dały 
o sobie znać i teraz. 

T.C. 

DELEGACJE WIELKICH LÓŻ W POLSCE 
(4-7 MAJA 2001) 

Obchody dziesiątej rocznicy reaktywowania Wielkiej Loży Narodowej 
Polski zaszczycili swoją obecnością Wielcy Mistrzowie lub ich reprezentanci 
z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Rosji i Szwajcarii. Do Warszawy przy-
byli: Alexandre Cleven - I Wielki Dozorca Grande  Loge Reguliere  de  Belgique 
wraz z osobami towarzyszącymi, Paul Cierniak - reprezentant Wielkiego 
Mistrza Grande  Loge Nationale  de  France,  Peter Roodhuyzen - Wielki Mistrz 
Grootoosten  der  Nederlanden  i Fred Andrioli - Wielki Sekretarz tejże obe-
diencji, dalej Hans-Jorg Werth - Wielki Sekretarz Vereinigte  Grosslogen  von 
Deutschland,  Georgij Dergaczow - Wielki Mistrz Wehkoj  Łoży Rossiji wraz 


