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INSTALACJA 
WIELKIEGO MISTRZA WLNP 

Dnia 9 września 2006 roku przy udziale oficjalnych  delegacji Wielkiej Zjed-
noczonej Loży Anglii, Wielkiej Zjednoczonej Loży Niemiec, Wielkiej Loży 
Austrii, Wielkiej Loży Izraela, Wielkiej Regularnej Loży Belgii, Wielkiej Loży 
Czech, Wielkiej Loży Madagaskaru, Wielkiej Loży Litwy oraz Wielkiej Loży 
Ukrainy miała miejsce uroczystość instalacji nowo wybranego Wielkiego Mi-
strza WLNP. Dokonali jej wspólnie, ustępujący WC Wielki Mistrz Wielkiej 
Loży Narodowej Polski, Brat Ryszard Siciński i Asystent Wielkiego Mistrza 
(MWAssistant  Grand  Master)  Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, Brat David 
Williamson. Doniosłości temu spotkaniu dodała obecność Wielkich Mistrzów 
europejskich obediencji: Wielkiej Zjednoczonej Loży Niemiec, Wielkiej Lo-
ży Litwy i Wielkiej Loży Ukrainy. Wśród przekazanych przez dostojnych 
gości życzeń na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie delegacji angielskiej, 
którego fragmenty  w przekładzie polskim pozwalamy sobie zamieścić za zgo-
dą autora: 

Wielce  Czcigodny  Wielki  Mistrzu  i Czcigodni  Bracia! Brat Englefield 
i ja radujemy  się faktem  obecności tutaj, możliwością reprezentowania 
Zjednoczonej  Wielkiej  Loży Anglii  podczas  tej niezwykłej  okazji.  Brat 
Englefield  ma tę przewagę nade  mną, że był z Wami  już w ubiegłym roku 
i zachował radosną  pamięć o Waszej  wspaniałej gościnności. Jest  to mój 
pierwszy pobyt w Waszym  kraju;  pragnąłbym  więc podziękować  za miłe 
przyjęcie i szczodrą  gościnność. 

Wielce  Czcigodny  Wielki  Mistrzu!  Moją  pierwszą powinnością jest zło-
żyć Ci gratulacje  i najlepsze życzenia od  mojego Wielkiego  Mistrza,  Jego 
Królewską  Wysokość  Księcia  Kentu,  oraz członków  Zjednoczonej  Wiel-
kiej  Loży Anglii  z okazji  Twojej  instalacji  na najwyższy urząd  w Wiel-
kiej  Loży. [...]  Nasze  kraje  łączy długa  tradycja  przyjaźni i współpracy. 
Wykonując  rodzaj  pracy domowej,  miałem przyjemność odkryć,  że nasze 
kraje  posiadają  związki  wołnomułarskie  od  1781 roku,  kiedy  to Wielki 
Mistrz  A nglii  wydał  patent mianujący hrabiego Hylzena  [oryg.  Halsena] 
Wielkim  Mistrzem  Prowincjonalnym Polski.  [...]  Nasz  historyk  działa-

jący oficjalnie  przy Wielkiej  Loży powiada,  że podobne  pełnomocnictwa 
udzielane  były często - w nadziei  stymulowania rozwoju lóż. Hrabia  bez 
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wątpienia zadziałał  zgodnie  z patentem i utworzył  pierwszą Wielką  Lożę, 
od  której  się dziś  wywodzicie. 

Wasze  dzieje  jako Wielkiej  Loży nie były łatwe.  Jedna  rzecz czyni dziś 
wrażenie na braciach angielskich,  którzy  nigdy  nie zaznali prześladowań 
lub ingerencji państwa w działanie  lóż, a jest nią wytrwałość  okazana 
przez braci, w okresie  gdy  Wielka  Loża została  zamknięta  w 1938 ro-
ku. Ich  determinacja,  aby za wszelką  cenę utrzymać przy życiu własne 
wolnomularstwo,  nie bacząc na realne grożące im niebezpieczeństwo, jest 
zdumiewającą  nauką dla  nas wszystkich.  W  dzisiejszym  zmieniającym się 
świecie musimy wszyscy mieć na względzie  ich poświęcenie i siłę i być zde-
cydowanymi,  aby zachować i przekazać  naszym sukcesorom to wszystko, 
o co tak  bezinteresownie walczyli. 

Wielce  Czcigodny  Wielki  Mistrzu!  Brat Englefield  i ja mamy przyjem-
ność być tutaj w celu odnowienia  związku  ustanowionego ponad  dwieście 
lat  temu. Wierzymy,  że oznacza to początek  długich  i szczęśliwych relacji 
pomiędzy  naszymi Wielkimi  Lożami, oraz że znajdziesz  czas, aby odwie-
dzić  nas w Londynie*. 

Uznanie przez Lożę-Matkę Świata, roku 1781 za datę powstania polskiej 
masonerii regularnej, stawia nasze bractwo i samą WLNP pośród najstarszych 
związków wolnomularskich na świecie. Oznacza, iż kierownictwo Wielkiej 
Zjednoczonej Loży Anglii docenia dotychczasowe wysiłki polskich Braci, tak 
naszych poprzedników, jak i nas samych, aby zagwarantować ciągłość Sztu-
ki Królewskiej w Polsce. 

T.C. 

* Przekład T. C e g i e 1 s k i. Oryginalny tekst przemówienia por.: www.wlnp.pl. 

KONSTYTUCJA Z 1781 ROKU 
ODNALEZIONA I OPUBLIKOWANA DRUKIEM! 

Po wielu latach poszukiwań Krzysztof  Załęski, historyk sztuki, wieloletni 
starszy kustosz w Muzeum Narodowym w Warszawie, odnalazł prawdopo-
dobnie jedyny zachowany dziś egzemplarz drukowanych w języku francu-
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