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lohann Wolfgang Goeńe miał po-

| *i.a"i"e rri"gdlrś, że,,Słnmler sind

l slti.kli.t " 
ltłenschen"I. l rzecn1wi-

y ście, pasja zbieracka daje możli-
wość spełnienia się, toteż naprzestrzeni
wieków wiele osób szukało odskoczni
od codzienności w zbieraniu i kolek-
cjonowaniu. Pisząc o swoich zainte-
resowaniach, konchista2 Jacek Glanc
wskazywó że,:,,Kńdy z las przeżywa
swoją kolekcję uczuciowq poświęca
jĄ czas i pieniądze, czasem dokonuje
życiowrych wyborów i szuka kompro-
misów we współżyciu z rcdzitą. Jed-
nak w końcowyrn rozrachunku dzięki
swojej pasji możemy zaistnieć, możemy
wychylić glowę ponad przeciętność.
Kolekcjonerstwo to klucz do kłódki
szczelnie zamkniętej bramy oddzie-
lającej nas skutecznie od przestrzeni
wolności, samorealizacji i radości. Pod-
jęcie tego Haczawyzwala nas często
z reŃów współczesnej rzeczywistości,
którą niepodzielnie włada ów piekiel-
ny wlmalazek starożytnych Fenicjan

- pieniądz"3. Nie sposób ni e zauwńyĘ
że przemyślenia te można odnieść do
każdego rodzajl kolekcjonerstwa, bez
względu na to co jest jego przedmiotem.

Wśród niezliczonej ilości dziedzin zbiera,

ctwa, jakie człowiekpotrafrłwyryłśliĄ po-
czesne miejsce zajmuje filatelistyĘ awięc
hobby polegające na kolekcjonowaniu
wszelkiego rodzaj u walorów po ńo.y.Ę
takiń jakznaczki czyste i kasowane luzem,

w ozdobnych arkusikach wydawnicryĄ
bloki na wycinkach lub na cĄch listach
crykametaĄ całostki pocztowea, kopeĘ
FDCs, nalepki i okolicznościowe datow-
niki.Jest to dziedzirra stosunkowo młoĄ
b o przecież pierwszy znaczek p ocńovły
pojawił Ę wAnglii dopiero w maju 1840
r.Ó. Te niewielkie znaki opłatypocztowej
bardzo szybko obudził zainteresowanie
zbier aczy i w zasadzie można powiedzieć,
żevłraz z reformą Rowlanda }lilla na-

rodziła się nowa gałl kolekcjonerstwa.
Początkowo zainteresowania te określa-
ne bfy z francuska mianem timbrologii.
Blisko ónrierć wieku później, 15 listopada
1864 r., francuski kolekcjoner Georges
Herpin na łamach pisma rrCollectionneur
de Timbres-Poste" ześawił greckie słowa
philos (mićośnft prĄaael) i atćlia (wdlny
od opht) tworząc okłe{leńe philat€lie.
Wten oto sposób zamiłowanie do zbiera,
nia znaczkówpocztowych znalazło swoją
dzisiejsząnazwę
Kolekcjonować można w zasadzie

wszystko i często przedmiot zbieractwa
może mieć zt:.aczettie drugorzędne.
W kolekcjonerstwie,,Najwźniejsze jest

to wszystko, co człowiekprzy okazji swo-
jej pasji kolekcjonerskiej zdobywa, jak
się to popularnie mówi, <<dla ducha>>.

A zdobywać można wiedzę o dniu dziĘ-
szym i historii otaczającego świata, o jego

kulturze, rywili zaĄi,,. Wyrabiać w sobie
p oz7tywny i aepĘ, czyk mówĄcuczenie,
humanistyczny stosunek do wszelkich
przejawów twórczej działalności ludzkiej

- humanisĘczny stosunek do świata"7.

Podobnie jest w przypadku filatelisĘki.
Przedkilkulatywrozmowie dla,,Rznczpo-
spolitej" opiekun koła młodych Polskiego

Związku FilatelistówAndrze| Dobrowol-
ski wskazywał, ze: ,,Filatelista to cierpliwy,
wytrwĄ poszukiwacz . P r óbaje zx oz:ołnieć

uwarunkowania geograficzne, historycz-
ne_i społeczne, jakie towarryszyĘ emisji
znaczka, Lub r ozszyfr ować zakodowaną
wniminformacji8.

Pisząc o filatelisĘce współczesnej, Wło-
dzimierz Goszcąniski zawvńĄ że,;w fr-

latelistyce - jakw kźdej zabawie czy grue

- łvykształciĘ się pewne rcgĘ, zasady
i kryteria"9. Owe kryteria, wedfug któryó
konstruowane są zbiory filatelisĘczne,
bywają bardzo różne. Początkowo zbiory
filatelisĘczne często obejmowĄ znaczk"
z cńego świata,leczz czasem najpopu-
larniejszą formą tworzenia koleĘi stało
się zbieranie,,krajami'l Takie traĄryjne
podeiście do tworzenia zbioru blo jed-
nakczęsto utrudnione, bo kazdy ńieracz
dąĘ do kompletności zbiorl, awtym
przypadku trudności zwięane z naby-
ciem starych cennych znaczków by-"ly
znaczryym utrudnieniem. W tej sytuacji
zacąto szllkać nowych Ęńeriów mo gą-

rych stanowić plbkt wyjścia do tworzenia
kolekcji. Coraz populamiejsza stawała Ę
filatelisryka tematyczna choć pocątkowo
ta galEźprzebijałaĘ z trudernJeszr:ze pół
wieku temu Fabian Bura pisał: ,,Ronłój
filatelisĘki w obliczu masowo ukazująrych
się znaczkówpństwowych wydawanych
obecnie wkażdym pństwie w ścis\rm
powiązaniu z wydarzeŃami tego kraju
(a nawet zagranicą), spehiająrych poza
obowiąpkową opłatą pocztową p owńny
cel propagandołvy, przesunął się wyraźnie
na zamilowania tematyczne. Gdy przed
kilku lał kierunek ten powstał, nieufiri
wprzemianywróżyli mu bytbardzo krótki.
Tymczasem nowe piękne emisje znacz-
ków prawie wszystkich Wajćw przyaqgraĘ
coraz więcej zwolerrników tworzenia zbio-
rówtemaĘczrylch (o ścis|łn motywie)"'o.
Takie podejście do konstruorł-ania kolekcji
ponłalapraktycznie na niczr7m nie ogra-
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niczony wybór motywu przewodniego
zbioru. Każdy moze wybrać temat, kóry
go osobiście interezuje, przy czrrłn to sze-

rokie spektrum obejmuje cĄ złożoność

naszego Ęcia, Oboktematówśosunkowo

populamyĄ nieraz pojawiają się kolekcje

sprofilowanew qposób oryginalnyi dość

nietypowy. Istotne jest to, że w zbiorze
tematycznym umieszczane są zrraczlo
dobierane pod kątem wyczerpania tema-

tu.Jedną z takich możliwości możeĘć
tworzenie kolekcji budowanych wokół
problemaĘki lożowej. Stąd też na cĄm
świecie powstają zbiory filatelistyczne
poświecone obecności na znaczkach
pocztowych s\rnnych wolnomularzy,
występowaniu na zrraczkach pocztowyó
s)rmboli wolnomularskich, pojawianiu
się na znaczkach pocztowych budynków
lożołvych czywreszcie znaczkom pocńo-
wym upamiętriajągrm jakieś wolnomu-
larskie wydarzenia lub rocznice. Do tego

bardzo częśo dochodą wydawane przy
rózrryó okazjachwolnomularskie całostki

pocztowe, koperĘ FD C, przywieszkil 1

i okohcznościowe datowniki.
Choć niekórzy oceniają tego Ępu pasje

jako sposób na ucieczĘ od świata, to
ptzeaeż,)<olekgonerstwo jest zjawishem

qpołecznym i odbywa się w obrębie qpo-

leczeństwa, stąd istotryłn elementem
wszelkiego zbieractwa są stosunki mię-

dzyludzmi o pokrewnych zainteresoula-

niaĄ a także stosunki między jednostlq
a grupą"l2. W zwiq.lal z Ęrm filateliści
są zazwyczaj,,zwierzętami stadnymi']
szukają kontaków z innlłni podobnymi
sobie i tworzą stowarąrszeńa. Pierwsze

samodzielne kluby filatelisĘczne po-
wstawĄ w latach ó0. )([X wieku. Wraz
zrorwojem 100 lat późŃej filatelisryki
temaĘcznej, również na potrzĄ zbiera-

czy masońfich walorów filatelisĘcznych
zaczęĘ powstawać liczne specjalisĘczne
stowarzyszenia, wśród których warto
wspomnieć choćbyhczący około 400
członkówB brytyjski,The Masonic Phi-
latelic Club", amerykńskie,Masonic
Stamp Club of NewYorĘ r,Masonic
Philatelist Collectors Club" i,,George
Washington Masonic Stamp Club", kana-

dl ski,Valley of Ottawa Masonic Stamp

Club", wiedenski,,Phila-Masonica-Club"

czy ,,Clube Filatólico Magónico do Bra-

sil'i W prąryadku członków tego Ęlu

oĘanizm.-rl z reglryrh-od 
-zl 
o coświęeci

aniżeli o samo gromadzenie walorówfila-

telisĘczrrych. Winformacji o dziahlności

,The Masonic Philatelic Club" możemy
więc przeczytać, że poza zbieractwem
podstawowymi celami Klubu są również

wspieranie badń nad qrm, co wiąze się

z masońskimi wa]orami pocztołtlrmi oraz

upowszechnianie zdobltej w ten sposób
wiedzy'a. O t rm, źre problemtentraktovra-

ny jestpowaznie niech świadczy falł,że
jednym z tematówprac podejmowanych

prz,ezLoĘ Badawczą,,Qratuor Coronad'
z Bayreuth jest właśnie kwestia określona
jako,,Philamasonica"15. Takie ujęcie dość

dobrze wpisuje się w zacytowaną ponłyżej
wypowiedź Andrzeja Dobrowolskiego
o naturze filatelisł.

Na przestrzeni ponad 150 lat istnienia
ruch fi latelistyc zny wy tw or zył szeroką

gamę publikacji pomocnych p rzy rozwi-
janiu tego hobby. Wzakres tej,,literatury

filatelisĘcznej" wchodzą nie rylko kata-

logi walorów pocztołvyĄ a]e również
opracowania teorełczne i monografi cz-
ne, różnego rodzaju leksykony i czaso-

Briefrnarken-Samrnler", a rok później
kanadlski,,The stamp Collectors Re-
cord" i francuski,Le Collectioneur de

Timbres-Poste'l Współcześnie na świecie

ukazują się setki, jeśli nie tysiące, tyfułów
wśród których nie brakuje periodyków
pośłrięconych filatelisĘce tematycznej.
Wtej sytuacji nie powinien dziwić fakt, że

wobec istnienia filamasoniki wydawane

są również specjalisĘczne pisma poświę-

cone tej problemaĘce. Warto fu zauwa-

Ęć choctńby ,,Masonic Philatelic Club
Magazlnł 16 czy rrMasonic Philatelist"17.

Obok czasopism na uwagę zasługują rów-

nież liczne wyspecjalizowane publikacj e

książkowe, jak chociańypoświęcona fi-
latelistyce wolnomularskiej praca Trevora

J. Frayhl8, katalogi autorstwa Christop-
hera Leo Murphy'ego1g czy omawiające

obecność wolnomularzy na walorach
pocztowych ksiązki Sama Brooksa'o,
Gregory'a Ramsey'a Luct'l, Sherroda
N. Greshama2z i Kurta Proberaz3.

Tworzenie specjalisĘcznego zbioru
filatelisĘcznego o temaĘce wolnomu-
larskiej nie jest proste. ObowiąĄe tu
załozeńe podobne jakwwypadku każdej

innej filateliĘcznej kolekcji temaĘcznej,

Jakpodkreślał CezaryRudzński:,,tego
rodzajl zbiorywymagają z jednej strony
dużej niekiedy wiedzy fachowej autora,

z drugiej zaś stwarzają nieograniczone
mofiwości indywidualnego tworzenia
i interpretowania tematów, co razem

pisma temaĘczne. Te ostatnie zaczęĘ
wychodzić jli w latach ó0. XIX wieku,
najpierww 1862 r. angielski,The Montly
Advertiser", potem w 18ó3 r. beĘijski,,Le
Timbre-Poste" i niemiecki rrMagaz.rrn fiir

nłiŃza zainteresowanie zbiorem i zagad-

nieniem jakie on przedstawia, pozwala na

odĘcie nowych zainteresowń człowie-

Ę a więc uczy i wychowuje"}.Jednakze
nawet w Ę,rn wąskim wyspecjalizowanym ff
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rświecie jak koleĘonerzy znaczków o te-

maĘce wolnomularskiej istnieją liczne
podziĄ. Wcale niemĄ grupę stanowią

a,którzy starająsię kolekcjonować znaczkj
przedstawiające wizerunki zrranych postaci

historycznych będąrych wolnomularza-
mi. Z reguĘ są to przedstawienia Ęch
osób wsyfuacjaó nie mająrych żadnego
zwiryl<l z Ę ctemlozowpn. Tym Ńemniej
sam fakt związków bohatera z masonerią
stanowi tu wlistarczające kryteńum.

Obok nich mamy jednak również dość
zlaczĄcą wp ę znaczków, kóre p oprzez
zawarte na nich przedstawienia, nawią-

Ąąwprost do masoneń. Do najbardziej
znarry ch znaczków zawieraj ących qrmbo-
liĘ wolnomularsĘ należą bez wąĘ>ienia

angielskie,,Victo ry" z podobiznąWóIa

Jerzego VI. Monarcha ten został inicjo-
wany w Navy Lodge rlr ż6Iż w I9l9 r.,

a więc na dfugo przed objęciem tronu.
W kilka lat pó źńej, w I9ż2 4 powołarly
został na stanowisko \łielkiego Dozorcy
a w dwa lata później został Prowincjonal-
nym Wielkim Mistrzem w Middlesex,
kóryto urądpehrił do chwiliwejścia do
tr on Zjedno czonego Królestwa w 1 93ó
r. Przez wiele lat był on akĘwnym wol-
nomularzem i zawsze uważał masone-
ńę za jedenz najsiJniejszych
wpĘwająrych na jego zycie. Wskaą.wano,
że pod koniec II wojny światowej chciał
przycrynć się do uznaniawkładuwolno,
mularzyw nvycięstwo. Stąd też w I94ó r.

ukazał się znaczek pocztovĘl na kóqrm
umieszczone zostĄ m.in. goĘb z głązką
w dziobie, kielnia oraz skrzyzowane cyrkiel
i węgielrrica. W tpn duch znaczek ten
bywa intelpretowany przez wolnomula-
rzy, ktorzy podkreślaią urnieszczenie na
nim symbolicznych dla prac lożowych
natądził, a nawetpróbuj ą interpretować

ĘłsĘuiąątam gałązkę jako symbol aka-

Ątr . Czy jehakelemenĘ te rzeczywiście
tworzą,,znaczekmasoński", czy też może,

na wydaqrm po wojnie walorze s}rmboli-

Ąą po prostu potrzebę pokoju i dążność
do odbudowy?

OkĄ4 do vłyemitowania znaczka pocz-
towego bywają często rozmaite jubileusze.

Podobnie jestwprzypadku znaczków o te-

maĘcewolnomularskiej. Okrągłe rocznice
działalności obediencji wolnomularskiĄ
ale również rocznice poszczególnych lóż
stanowĘ doskonĄ pretekst do znacz-

ków poświęconych działalności wo]no-

mularstwa. Niejednokrotnie, ni ezńeżnie
od rocznicowe go znaczka, po j awiĄ się

wolnomularskie koperĘ FDC i okolicz-
nościowe datowniki.

W podobny sposób starano się nie-
jednokrotnie uczcić wszelkie spo&ania
i konferencje wolnomularskie.

S}rmbolika wolnomularsĘ a zwłaszcza
znakmarkołv1, ruchu, jakim niewąĘliwie
jest emblemat utworzory przez sl<r,Ęzn-

wany cyrkiel i węgielrica zdobil niejed-

nokrotrrie znaczki pocztowe. Poza tym
pojawiĄ się tam podstawowe elementy

Ęcialożowego, takie jak fartuszl<l czy
lożowebijou.
W sytuacji, gdy od końca XIX wieku

toczą się spory miedzy rrregularnymi'
a ,,nieregulamymi", w sytuacji, gdy liczne
obediencje wolnomularskie nie uznają
swojej ,,masońskości", w syfuacji, gdy
loże Prince Hall nie mogą doczekać się
uznania, a masoneria kobieca przezwleltl

,rwolnomularstwo w szerokim znaczeniu

tego słowa'| Do $upytei należĄ z jednej

strony takie organi zacj e, jak t óżobzyim -
wy AMORC'?, kóry bywa utożsamiany
z wolnomularst\Ąrem za sprawą struktury
lożowej, stopniłńajemniczenia i rytuałów
inicjaryjnych. Z drugej stronybyło to
szercg znaczków poświęconych takim
strukurom, jak Rotary lntemational czy
Lions Intemational. Organżacje te, z uwa-

gi na zaszłości historyczne, również bprrają

często określane miarrem paramasonerii.
Znacz,e.k to również oręż dla ptz,eciw-

ników wolnomularstwa. 22 pńdzierń-
ka l94I r. w Belgradzie otwarta została
propagandowa,,Antimasonsk a izlożb ł.
Celem tej wystawybyło pokazanie eks,
p ozy cji któr a,,demaskowała żydowsko -
masońsko-komunisĘczną konspirację
odpowiedzialną za wszelkie bolączki
doĘkające społeczeństwo". Ta zbitka
językowa nie jest nicąrm nieĘlow;rm,
bo przecież również u nas w okresie mię-

trakoruana jest co najmniej z pobłażaniem,

na znaczkach pocztowych wszystkie te
stniktury i systemy funkcjonują zgod-
ńe. Ztaj dzierny tu walory fi latelistyczne
zlnłiązane z wolnomularstwem regular-
nlrm ale również takie, które wskazują
na Międzynarodowy Zakon Obrządku
Mieszanego Dront Humain, Prince FIa]l

i masonerię kobiecą.
Obok tego pojawiĄ się organizacje

uznawane powszechnie za paramatso-
nerię luĘ jak to określał Ludwik Hass,

dzywojenry.m w publikacjach obozu
narodowego wskaąrwanq że,rwróg wpo-
staci masona i komunistyw jednej osobie
Ży da zagr ńa Polsce", a Jędrzei GierĘch
podkreśla| iż,, Żydzi, masoneria i komu-
nizm - to jest trójjedyny obóz naszych
przeciwników głównycKx. Na potrzeĘ
rozreklamowania tej wystawy wykonano
ó0 000 plakatów, 200 000 broszur, 100
000 ulotek oraz 9 rodzajów pocztówek
w ilości 108 000 sztuk. Wedfug oficjal-
nych danych w sumie odwiedziło ją około
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80 000 osóĘ a dla upamiętnienia tego

wydarzenia władze okupowanej przez
nazistów Serbii Nedića wyemitowĄ
serię znaczków pocztowych. Te cztery
walory filatelistyczne to bodaj najbardziej

znany na świecie przykład propagandy
anĘrmasońskiej dokonywarrej za pośred-

nictwem poczĘf9.
I wreszcie, już na zakończenie, należy

zaaważyĘ że nie zawsze do tematyki
masońskiej podchodzono na poważnie
i ,rz marsową mini. Znaczl<tpocztowe
by-^W ńeruz okazją do spojrzenia na

,,szfukę królewską" z lekkim prz)rmfu-
żeniem oka. Widoczne jest to choćĘ na

kanadyjskim znaczka, gdzie związany
z wolnomularskim zakonem shriners3o
barwny klaun bawi chłopca, żongĘąc
kulami, Nie byłoĘw Ęm nic dziwneg9
bo przecież żonglerka kulami w takim
wykonaniuwydaje nam się cą,rnś naj-

bardziej naturalnl.m pod słońcem, gdyby
nie fakt, że kule w dibniach rzeczonego

i klauna to nie okrągłe piĘ lecz Ęlowe
; kule rehabilitacfne ułatwiające poru-
i szanie się osobom niepełnosprawnym.
i W ten sposób autorzy znaczka przerry.-

; cili niejako wlekkiej formie podstawo-
i wą informację o celach i działalności
! Shrinersów.
] Czasem podejmowano też temat ma-

l soński wkraczajączgoław slńat bajeczny

i i Ńerealny.Jednym z takich qrmpatycz-
l nych masoników jest wyemitowany

w 1989 t. ptzez wyspiarskie państwo
Saint Vincent i Grenadyny znaczekprze&
stawiająry Sknerusa McKwacza3l jako
wielkiego mistrza prowadzącego prace
lożowe. Patrząc na tę niewielką grafikg
można by powiedzieć z przekąsem, że

,rto było do przewidzenia'l Wszak sko-
ro samemuWaltowi Disneyowi liczni
avtorzy przypisują przynależność do
masonerii3z, to czemu miaĘto ominąć
jego bohaterów jego świata. &

r Pol. ,rKolekcjonerzy to szczęśliwi ludzie']
] Terrnin użlvany na określenie rniłośników i kolekcionerów musz-
li mięczaków.

3 
J. Glanc, Colcha Curriculum Yitae, Conlra, Muszle w kolekcji Jacka
Glanca, http: //rw.muszle.concha.pl/ ?id= t 1

a Druk pocztowy z nadrukowanym na nirn znakiem opłaty pocztowei.

Całostką może być koperta, karta pocztowa, sekretrrik bądź blan-

kiet telegraficzny.
5 Koperta Pierwszego Dnia Obiegu (ang. First Day Cover) to nawią-

zująca do pierwszego dnia obiegu znaczka koperta z nalepionym
znaczkiem pocztowym i ostemplowana zazwyczaj specjalnyrn stemp-
lem okolicznościowym.

ó Pierwszy polski znaczek pocztov1. zostal wydany dopiero dwadzieścia
lat później, 1 stycznia 1860 r., przez Komisję Rządową Przychodów
i Skarbu Królestwa Polskiego.

7 A. Trybunalski, Kolekcje z niczego, Warszawa 797I, s.9.
3 M.Janusz,Lorkowska,Walory wzięte pod lupę, ,,Rzeczpospolita", 15

lutego 2008.
9 W. Goszczyński, Filatelistyka współczesna,Warszawa 1990, s. 34ó.
10 F. Bura, Olimpiady aJtlatelisfl,ka, ,,Filatelisti', 195ó, s. ó.

'l Zawierające napisy lub ilustracje okolicznościowe, reklamowe lub
hasła pocztowe, odclzielone od znaczka pocztowego perforacią pole

o co najmniei iednym boku równym bokowi tego znaczka.
lż W. Goszczyński, F il at elis|ka w sp ó łcz e sn a, Warszawa l 990, s. l 7.
13 List Sekretarza Masonic Philatelic Club Maurice'a H. Reazley'a do

Norberta Wójtowicza z 4 maja żOOl r.
la About Us, The Masonic Philatelic Club,

http : //w,masonicphilatelicclub.org.uk/
1 5 Philąmasonica, Freimaurer-wiki,

http : / /freimaurer-wiki.de/index.php/Philamasonica
1ó Kwartalnik wydawany przez ,,The Masonic Philatelic Club'l
17 Perlo<1yk wydawany przez ,rMasonic Stamp Club of New York".
|3 T.J. Fray, Ma.sonic Philately (5 issues), Batley 1984-1988.

'9 Ch. L. Murphy, Postage stamps andJreemasonry. Guide and compen-

dium United States ancl Canad,a, NewYork 1988; tenże, Masonic phi-

lately. The United States of America dx Canada. CtassiJication lI postage

sfamps, Silver Spring 1990.
]0 S. Brooks, Ma sonic philately. Freemąsons ąnd Mąsonic events on the

stamps oJ our counłr_y, New York 1948.

'' G. R. Lucy, An album Jor stamps the honor Freemasons oJ many nations,

St. Louis 19ó4.

'] S. N. Gresham, Prominent Prince HąIl Mąsons on Philątelic MąteriąIs.

Stamps First Day Covers ąnd PostCards, żOO4.
2] K. Prober, CatóIogo dos selos de maęons brasileiros, Paquetó 1984.
ża C. Rudziński, Parę uwag na temąt zbiorów tematycznych i motywowllch,

Miejsce wyclania 1956, s, żżZ-2Z3.

','R.J. MeeĘ 1he 794óVictory Stamp,,,Masonic Bulletin" (Grand
Lodge ofBritish Columbia and Yukon), t. X, nr 1, październik l94ó,
s. 8; Mclre ()n the George Vl 1946 ,,Victory lssue" postage stamp,

,,Masonic Bulletin', t.XU, nr l, październik 1977 , s. 7. Oba teksty
opublikowane w wersji elektronicznei na stronie Grand Lodge of
British Colurnbia and Yukon: http://freemasonry.bcy,ca/art/victo-
ry starnp-htrnl.

ż6 Grąnd Mąster ąt the Investiture, Exsequi Lodge in South Africa,
http : //raw.exsequi.org.za/dukeofl<ent.asp

ż'Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis.
ż3 Zob. N. Wójtowicz, Masoni w uielonarodowościowej II Rzeczypospoli-

tej,Warszawa 2OII.
ż9 Belgrade's Anti-Masonic exhibition oJ 1911-42, Centre for Holocaust

and Genocide Studies. University of Minnesota,
http: //lm.chgs.umn.edu/histories/otherness/otherness2,htm1

30 The Alcient Alabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine.
3' Sknerus McKwacz (oryg. Scrooge McDuck) iest jednym z bohaterów

disneyowskiego świata. Postać ta stworzona zostala w 1947 r. w ko-
nlksie Christmąs on Beąr Mountaln (po1. Wielka niedźwiedzica) przez
amerykańskiego gralika Carla Barksa.

]Ż W rzeczywistości Walt Disney nigdy nie był masonem i przynależał
jedynie do związarrego z wolrromularstwem DeMolay Internationa1;

Zob. HaIl of Fame, DeMolay International,
http : / /w.demolay.org/aboutdemolay/halloffame.php.
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