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obu Radami, polską i niemiecką, nawiązane w połowie lat 90. przez Su-
werennego Wielkiego Komandora ad  vitam, Brata Jeana Wojciecha Siciń-
skiego, są kontynuowane i rozwijane. Ze strony niemieckiej wielka w tym 
zasługa Brata Friedricha Wilhelma Schmidta, 33°, Byłego i Honorowego 
Suwerennego Wielkiego Komandora, który gościł w Warszawie na jubi-
leuszu 70-lecia polskiej Rady Najwyższej (o rok starszej od niemieckiej!) 
oraz obecnych zwierzchników obu obediencji: wspomnianego tu Brata 
Eberhard Descha, 33° oraz Brata Marka Brzezińskiego, 33°, Suwerennego 
Wielkiego Komandora Rady Najwyższej dla Polski. 

Uroczystości 80-lecia niemieckiej Rady Niemieckiej odbyły się w impo-
nującej dziewiętnastowiecznej siedzibie masonerii frankfurckiej,  położo-
nej przy pryncypialnej Kaiser-Strafie  37, w niewielkiej odległości zarów-
no od historycznego centrum miasta, jak i międzynarodowego centrum 
finansowego. 

Tadeusz Cegielski 

DOROCZNE POSIEDZENIE 
WIELKIEJ LOŻY NARODOWEJ POLSKI 

(26 i 27 czerwca 2010 roku) 

W dniu 26 czerwca 2010 roku odbyło się w Warszawie, w siedzibie Wiel-
kiej Loży Narodowej Polski przy ulicy Lekarskiej doroczne posiedzenie 
Wielkiej Loży Narodowej Polski, będące równocześnie Walnym Zgroma-
dzeniem delegatów stowarzyszenia pod tą samą nazwą. Głównym punk-
tem obrad, prócz sprawozdań Wielkiego Mistrza i Wielkich Urzędników 
obediencji oraz przyjęcia zmian w Statucie WLNP, był wybór władz obe-
diencji w kolejnej rocznej kadencji. Zgromadzenie przyjęło zaproponowa-
ny przez Wielkiego Mistrza WCB Marka Złotka-Złotkiewicza skład Wiel-
kiego Warsztatu i Zarządu stowarzyszenia, jak również skład Wielkiego 
Trybunału oraz komisji rewizyjnej. 

W niedzielę 27 czerwca odbył się tradycyjny piknik świętojański, tym 
razem w scenerii Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, w pod-
warszawskim Powsinie. Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja.  Pik-
nik uświetnił koncert duetu Klima & Klima, ojca i syna, mistrzów fle-
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tu i fagotu;  tradycyjnie już bracia Tadeusz Cegielski i Krzysztof  Załęski, 
w asyście Izy Sicińskiej przeprowadzili aukcję masoników oraz innych 
atrakcyjnych obiektów, ofiarowanych  przez braci. Szczególną wartość 
historyczną i wymiar emocjonalny miał dar wybitnego poety, historyka 
literatury i eseisty Piotra Matywieckiego, który ofiarował  zbiór swoich 
rękopisów i pierwodruków poezji. Dochód z aukcji przeznaczony został 
w całości na rzecz ofiar  ostatnich powodzi w Polsce. 

T.C. 

KONSTANTY JAN KURMAN 
(1930 - 2009) 

Nasz Brat, w życiu profańskim  doc. dr hab. inż. Konstanty Jan Kur-
man, urodził się dnia 9 marca 1930 roku w Warszawie. W roku 1949 ukoń-
czył Liceum im. Stefana  Czarnieckiego w Chełmie i rozpoczął studia na 
Politechnice Warszawskiej. W latach 1952-1958 pracował w przemyśle, 
m.in. jako kierownik Pracowni Automatyki w Rozwojowym Biurze Kon-
strukcyjnym WZR T-l (późniejszy RAWAR). Od 1958 roku do przejścia 
w 1995 roku na emeryturę był pracownikiem naukowym Politechniki War-
szawskiej, od 1972 roku na stanowisku docenta. Dyplom magistra uzyskał 
w 1963 roku, już rok później (!) obronił rozprawę doktorską. W 1971 roku 
uchwałą Rady Wydziału Elektroniki PW otrzymał stopień doktora habili-
towanego. Posiadał poważny dorobek naukowy, jak się dziś wydaje, w nie-
wystarczającym stopniu przyswojony przez rodzime nauki techniczne. 
W zbiorach biblioteki Wielkiej Loży Narodowej Polski znajdują się dwie 
pozycje ofiarowane  przez Autora, obie opublikowane na Zachodzie - fakt 
godny podkreślenia, jeśli zważyć bariery dzielące naukę polską doby PRL 
od nauki światowej. Są to: Podstawy  modelowania  łańcuchowego  procesów 
optymalnych - rozprawa habilitacyjna, wyróżniona w 1967 roku pierwszą 
nagrodą w konkursie Oddziału Warszawskiego PTETiS (Polskiego To-
warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej), prezentowana na 
forum  IV Kongresu Międzynarodowej Federacji Kontroli Automatycznej 
IFAC (International Federation of  Automatic Control, 1969), a także Feed-
back Control:  Theory  and  Design, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New  York-
Tokyo 1984. Automatyka, a zwłaszcza problem „sprzężeń zwrotnych" 


