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POWRÓT SYNÓW PRZYMIERZA 

Bez większego rozgłosu medialnego (jeśli pominąć nieprzychylne komen-
tarze na łamach „Naszego Dziennika") w dniu 9 września 2007 roku orga-
nizacja B'nai B'rith International wznowiła - po bez mała siedemdziesięciu 
latach od sławetnego dekretu prezydenta RP z listopada 1938 roku - swoją 
działalność na terenie Polski. Nasz kraj okazał się ostatnim spośród krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, w którym nie reaktywował się jeszcze B'nai 
B'rith. Pierwsza loża Zakonu Synów Przymierza, paramasońskiej organizacji 
oświatowej i filantropijnej,  erygowana została w Warszawie, w obecności wi-
ceprezydenta Zakonu Daniela S. Marischina oraz grupy dostojników z Wa-
szyngtonu, braci i sióstr z Anglii, Francji, Turcji, USA, Holandii, Niemiec, 
Włoch, Szwajcarii, Rumunii oraz Belgii. Instalacja liczącej 37 braci i sióstr 
loży warszawskiej była zasługą w pierwszym rzędzie braci Michela Zaki z An-
tibes oraz Witolda Zyssa z Paryża; w kraju zaś dra Andrzeja Friedmana, który 
został obrany jej przewodniczącym, oraz Malka Kafki,  sekretarza generalnego 
loży; także przychylnej atmosfery  i wsparcia ze strony władz tak Stanów Zjed-
noczonych, jak i Rzeczpospolitej Polskiej. Wyrazem tego poparcia była obec-
ność na uroczystości Ambasadora Stanów Zjednoczonych w RP oraz podse-
kretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pani Ewy Jurczyk-Ziomeckiej. 

Pani Ewa Jurczyk-Ziomecka odczytała zebranym list gratulacyjny prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. W liście tym pan prezydent krytycznie odniósł 
się do aktu delegalizacji stowarzyszeń wolnomularskich w 1938 roku, okreś-
lając go jako „rezultat absurdalnych obaw, nieporozumień i wprowadzających 
w błąd okoliczności"*. Zwrócił uwagę na inny jeszczy aspekt historycznego 
wydarzenia, jakim jest odbudowa polskiej gałęzi B'nai B'rith International: 
powstały 164 lata temu w małej nowojorskiej kawiarni związek grupy żydow-
skich emigrantów z Niemiec stał się z czasem „najważniejszą międzynarodo-
wą organizacją walczącą z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią".  „Polska 
- czytamy w prezydenckim dokumencie - jest szczególnie wdzięczna za ak-
cję Ligii Przeciwko Oszczerstwom (Anti-Defamation  League) powołanej przez 
B'nai B'rith wspólnie z Amerykańskim Kongresem Żydowskim (American  Je-
wish Congress),  wspierającą nasze wysiłku mające na celu zmianę nazwy obozu 
Auschwitz i sprzeciwiającą się z całą mocą użyciu określenia »polskie obozy 
koncentracyjne«". Prezydent RP wyraził również satysfakcję  z faktu,  że tak 
jak było to przed wojną, członkowie B'nai B'rith należą do grupy wybitnych 
obywateli Polski - naukowców, pisarzy, osób aktywnych na polu publicznym, 
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a także zwrócił uwagę na fakt,  iż „wzajemne stosunki między Polską i Izra-
elem należą do najlepszych w Europie". Na koniec przypomniał słowa Jego 
Świętobliwości papieża Benedykta XVI z grudnia 2006 roku, skierowane do 
przedstawicieli B'nai B'rith: „nasz udręczony świat potrzebuje świadectwa 
ludzi dobrej woli, zainspirowanych przekonaniem, że my wszyscy stworze-
ni na podobieństwo Boga, posiadamy niezbywalną godność i wartość. Żydzi 
i chrześcijanie zostali powołani do współpracy w uświęceniu świata poprzez 
głoszenie duchowych i moralnych wartości bazujących na naszej wierze". 

Odrodzenie polskiej gałęzi Zakonu Synów Przymierza przywitali również 
prezydent B'nai B'rith International, pan Moishe Smith, oraz prezydent B'nai 
B'rith Europę, pan Reinold Simon, podkreślając, że warszawską uroczystość 
poprzedziły trwające ponad 10 lat wysiłki. Dygnitarze ci wyrazili nadzieję na 
szybki rozwój organizacji na terenie Polski. 

Tadeusz Cegielski 

* Przekład z angielskiej oficjalnej  wersji listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za-
mieszczonego na stronach internetowych B'nai B'rith International. Nie dysponuje-
my, niestety, polskim oryginałem tekstu. 

AWANTURA O DOBRZYCĘ 

Na miano awantury zasłużyły sobie niewątpliwie wydarzenia z lat 2004-
-2006, związane z odwołaniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
przewodniczącego Rady Muzeum w Dobrzycy, profesora  Tadeusza Cegiel-
skiego, zakończone prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z dnia 28 kwietnia 2006 roku. Wyrok ten oddalił skargę kasacyjną 
Województwa Wielkopolskiego na uchylenie przez wojewodę wielkopolskie-
go głośnej swojego czasu uchwały sejmiku z jesieni 2004 roku. Na wniosek 
grupy radnych z Ligi Polskich Rodzin sejmik odwołał przewodniczącego Ra-
dy Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy argumentując, że jako 
członek władz „tajnej organizacji pod nazwą Wielka Loża Narodowa Polski" 
popada on w konflikt  z art. 13 Konstytucji RP, który zakazuje m.in. organiza-
cji przewidujących utajnienie struktur lub członkostwa. Przynależność prze-
wodniczącego Rady Muzeum do takiej organizacji, czyli WLNP, uzasadnia 
- zdaniem radnych - jego odwołanie z funkcji  w Radzie Muzeum. 


