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WIELKA LOŻA NARODOWA POLSKI 
NIE FORMUŁUJE POGLĄDÓW 

POLITYCZNYCH I RELIGIJNYCH 

W związku z doniesieniami prasowymi, dotyczącymi „masońskiego 
biura w Brukseli", Wielki Sekretariat Wielkiej Loży Narodowej Polski 
ogłosił w dniu 23 lutego 2010 roku komunikat, w którym informuje,  że: 

WLNP  kategorycznie  odcina  się od  tych działań,  niezgodnych  z zasa-
dami  i duchem  wolnomularstwa.  Ich  inicjatorami - czytamy na stro-
nach internetowych Obediencji - są osoby związane z organizacja-
mi, które  nie są uznawane przez Wielką  Lożę Narodową  Polski.  Wiel-
ka Loża Narodowej  Polski  zakazuje  w swoich lożach jakichkolwiek 
dyskusji  politycznych czy religijnych  i nie formułuje  żadnych  poglądów 
w tym zakresie. 

Redakcja 

80. ROCZNICA POWSTANIA 
RADY NAJWYŻSZEJ 33° RSDU DLA NIEMIEC 

(Frankfurt/M.,  6 - 7 marca 2010 roku) 

Niżej podpisany miał honor i szczęście uczestniczyć zarówno w uroczy-
stościach 70. rocznicy powołania do życia niemieckiej Rady Najwyższej 
33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego, które od-
były się we Frankfurcie  w marcu 2000 roku, jak i w tegorocznym świę-
cie 80-lecia powołania do życia organizacji RSDU w Rzeszy Niemieckiej. 
Szczycący się patriotycznymi i demokratycznymi tradycjami Frankfurt 
nad Menem, który w 1848 roku, a więc w czasie Wiosny Ludów, gościł w 
kościele św. Pawła pierwszy ogólnoniemiecki parlament, był po II Woj-
nie Światowej kolebką odradzającego się ruchu wolnomularskiego. Do 
rangi symbolu urasta fakt,  że odnowicielami Rytu Szkockiego Dawnego 
Uznanego (zakazanego przez nazistów, tak jak wszystkie inne obediencje 
Sztuki Królewskiej już w 1935 roku) byli w Niemczech bracia z Izraela, 
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Ulica Keiser-Strafle  we Frankfurcie  nad Menem, przy której 
mieści się siedziba niemieckiej Rady Najwyższej 33° 

Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego. 
Fot. Tadeusz Cegielski. 
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Kuta żelazna brama wiodąca na dziedziniec wewnętrzny loży, 
ozdobiona symbolami wolnomularskimi. 

Fot. Tadeusz Cegielski. 

kiedyś obywatele III Rzeszy. Nie jest też sprawą przypadku, że pierwszy 
powojenny konwent niemieckich „Szkotów" odbył się właśnie w murach 
odbudowanego z ruin pomnika-symbolu - kościoła św. Pawła. Jak wspo-
mniał w swym wystąpieniu Suwerenny Wielki Komandor, Brat Eberhard 
Desch, 33°, pierwszymi centralami RSDU, które pospieszyły z uznaniem 
odradzających się w Niemczech Stopni Wyższych, były Rady Najwyższe 
Brazylii (listopad 1950), Chile, Argentyny, Ekwadoru i Turcji. Uznanie ze 
strony USA przyszło w 1951 roku, rad z Europy Zachodniej w 1952 roku. 

Dzisiejsza Rada Najwyższa 33° dla Niemiec utrzymuje regularne, przy-
jacielskie stosunki z kilkudziesięcioma obediencjami Rytu Szkockiego 
na całym świecie; na marcowym jubileuszu obecnych było 14 delegacji, 
w ich liczbie polska. Serdeczne kontakty i oficjalne  stosunki pomiędzy 



Kronika 301 

Wyobrażenia symboliki wolnomularskiej usytuowane 
w supraportach zdobiących budynek loży. 

Fot. Tadeusz Cegielski. 
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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-


