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z osobami towarzyszącymi oraz Jacques Vos - Wielki namiestnik Grande  Loge 
Suisse „Alpina". 

Po zwiedzeniu Warszawy w piątek 4 maja i kolacji w restauracji „La Bohe-
me", następnego dnia rozpoczęła się dwudniowa wycieczka autokarowa po 
Polsce. Szlak wiódł ze stolicy do Ciążenia nad Wartą, gdzie goście zostali 
przyjęci przez st. kustosza dypl. Andrzeja Karpowicza, opiekuna słynnego 
zbioru masoników. W pałacu ciążeńskim odbył się też obiad, przygotowa-
ny przez miejscowe gospodynie i zasłużenie komplementowany przez jego 
uczestników. Późnym wieczorem wycieczka dotarła do Krakowa, gdzie 
w restauracji „Chłopskie jadło" przy ul. św. Agnieszki z niecierpliwością 
oczekiwali gości członkowie loży „Przesąd Zwyciężony". 

T.C. 

ERYGOWANIE LOŻY NR 6 
EUGENIA POD UKORONOWANYM LWEM 

W sobotę 31 marca 2001 r. o godzinie 11.00 w Stawiskach pod Kościerzy-
ną Wielką Loża Narodowa Polski wniosła światło do gdańskiej loży, której 
tworzenie trwało blisko trzy lata. Ceremonia była okazją do spotkania 
wolnomularzy regularnych z Polski i z zagranicy. Uroczystości towarzy-
szące rozpoczęły się wspólną kolacją w piątek a zakończyły śniadaniem 
w niedzielę. 

Światło do nowej Loży wnieśli: Wielki Mistrz WLNP - Tadeusz Cegiel-
ski, Wielki Mistrz Obrzędów - José Maria Florencio Junior, Wielki Mistrz 
Wielkiej Loży Rosji - Georgij Dergaczow, Zastępca Wielkiego Sekretarza 
Wielkiej Loży Rosji - Dimitrij Denisów, Czcigodni lóż z Krakowa i Warszawy, 
a także bracia: Emanuel Łopatto, Ryszard Siciński, Aleksander Kalinowski, 
Peter Lisowski, Ingomar Conrad (Czcigodny Mistrz Loży Friderik  zum Weissen 
Pferde  z Hannoveru). 

Wśród braci-założycieli Loży znalazł się również Gunter Herman Stell-
macher, gdańszczanin z urodzenia, którego ojciec, dziadek i pradziadek byli 
członkami loży „Eugenia pod Ukoronowanym Lwem". 

Na uroczystość przybyli wolnomularze ze wszystkich lóż WLNP, tj.: 
„Kopernik", „Walerian Łukasiński" (w której bracia założyciele terminowali 
rzemiosło świętojańskie), „Przesąd Zwyciężony", „Świątynia Hymnu Jednoś-
ci", „La France" i „Pod Szczęśliwą Gwiazdą". Przyjechali bracia z Wielkiej 
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Loży Rosji oraz z Kaliningradu, Litwy (loża „Renesans" w Wilnie), Białorusi 
(warszawski „Kopernik"), Łotwy (loża „Januguns" z Rygi), a także w licznej 
reprezentacji bracia z Niemiec (z Hannoweru, Lipska i Monachium) oraz 
z Francji, Norwegii, Austrii i Izraela. 

Spotkanie było wydarzeniem łączącym symbolicznie dwie części Europy. 
Świadczyło o rozległych przyjaźniach pomiędzy braćmi skupionymi w Wiel-
kiej Loży Narodowej Polski. Podczas prac rytualnych dał temu wyraz Wielki 
Mistrz WLNP Tadeusz Cegielski, sekundowali mu dostojni goście po rosyj-
sku, niemiecku i angielsku. Ta sama różnojęzyczność, służąca językowi bra-
terstwa, rozbrzmiewała podczas biesiadnych toastów i powinszowań. 

Reaktywowanie „Eugenii pod Ukoronowanym Lwem" nawiązującej do 
tradycji loży istniejącej w Gdańsku w czasach przedrozbiorowych, stanowiło 
rezultat inicjatywy grupy braci gdańszczan z Wielkiej Loży Narodowej Pol-
ski. Osiemnastowieczna „Eugenia pod Ukoronowanym Lwem" była spadko-
bierczynią dwu wcześniejszych warsztatów: „Pod Trzema Pionami" („Zu  den 
drei  Bleywagen"),  który otrzymał patent od Wielkiej Loży „Pod Trzema Glo-
bami" w Berlinie w dniu 30 maja 1751 r. oraz loży „Pod Trzema Gwiazdami" 
G,Zu  den  drei  Sternen")  powołanej patentem Wielkiej Loży „Pod Trzema Ko-
ronami" C,Zu  den  drei  Kronen")  z Królewca (Königsberg) w dniu 26 sierpnia 
1763 r. Reaktywowanej w roku 1775 przez wolnomularzy obu warsztatów Loży 
„Pod Trzema Pionami" nadano rok później nową nazwę - „Eugenia pod Uko-
ronowanym Lwem". Pracowała ona, jako filia  loży „Pod Trzema Koronami" 
z Królewca. Światła do nowej loży wniesiono 11 lipca 1777 r. Po edykcie króla 
pruskiego z 20 października 1798 r., już po rozbiorze Polski, „Eugenia" afilio-
wała się (30 stycznia 1799 r.) do Loży „Zu den  Drei Weltkugeln",  od której otrzy-
mała patent 26 marca 1799 r. Dekret konfirmacyjny  przygotowano 14 grudnia 
1799 r. i ratyfikowano  13 stycznia 1800 r. Przez wiele lat członkami tej loży 
byli Polacy i Niemcy, nierzadko osoby zasłużone dla historii i kultury miasta. 
„Eugenia pod Ukoronowanym Lwem" działała aż do 11 kwietnia 1935 r., kie-
dy to na skutek faszyzacji  Wolnego Miasta Gdańska, uległa rozwiązaniu. 

Misją odnowionej dziś loży jest - w intencji jej założycieli - utrzymanie 
współpracy z braćmi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także w miarę 
możliwości pomoc braciom z poza granic Polski, zarówno w sprawach wol-
nomularskich, jak i - w miarę potrzeb - we wszystkich innych. Dotychcza-
sowe kontakty pomiędzy braćmi ze środkowej i wschodniej części Europy 
ograniczały się do spotkań na najwyższym szczeblu, tj. Wielkich Mistrzów 
i Wielkich Sekretarzy Wielkich Lóż. 

Redakcja 


