XX Konwent Federacji Polskiej MMZW „Le Droit Humain”

Nowe twarze we władzach Federacji Polskiej, nowe wyzwania i nowe tematy roczne do opracowania – to efekty XX
Konwentu krajowego naszego Zakonu, który obradował na Wschodzie Warszawy w sobotę, 19 września 2020 roku
Ery Pospolitej.
Delegatki i Delegaci, reprezentujący poszczególne Warsztaty, zaakceptowali sprawozdania komisji:
Międzynarodowej, Historycznej, Technicznej, Skarbowej i Redakcyjnej. Z raportów wyłonił się obraz dobrze
funkcjonującej maszynerii – Federacja ma stabilną sytuację ﬁnansową, a zgłoszeń do Zakonu jest więcej niż
kiedykolwiek, prawdopodobnie dzięki coraz intensywniejszej obecności w Internecie, ale także dzięki aktywności
oraz postawie Sióstr i Braci w ich własnych środowiskach. Szykuje się też otwarcie nowych Warsztatów (zarówno
Trójkątów, jak i pełnoprawnych Lóż).
Konwent udzielił wotum zaufania organom statutowym: Radzie Federacji, Sądowi Braterskiemu i Komisji Rewizyjnej.
Dokonał też niezbędnych korekt w ich składach. Ze spracowanych rąk Brata Witolda (który zamierza teraz skupić się
na rozbudowie naszych struktur na Dolnym Śląsku) młotek Prezydenta Rady przejął Brat Paweł. Znając artystyczne
kwaliﬁkacje i talenty tegoż, jesteśmy pewni, że Federacja wkrótce będzie działać niczym dobrze nastrojony
fortepian. Siostra Anna została nowym Wiceprezydentem, zaś Brat Rajmund – Wielkim Skarbnikiem. Na kolejny rok
pozostali w swoich rolach dotychczasowi: Wielki Mówca oraz Wielki Sekretarz. Ukonstytuował się także nowy skład
Sądu Braterskiego.
Zaprezentowane zostały syntezy tematów rocznych – społecznego: „Zmierzch ekologiczny cywilizacji” i
symbolicznego: „Znaczenie czasu w symbolice wolnomularskiej”. Oba opracowania (to drugie po koniecznej
redakcji, gdyż zawiera treści objęte wolnomularską dyskrecją) zostaną niebawem opublikowane na stronie
internetowej Zakonu. Zatwierdzono także nowe tematy, nad którymi w kolejnym roku wolnomularskim pochylą się
Siostry i Bracia we wszystkich lożach błękitnych – społeczny: „Czym jest to, co zwiemy Prawdą?” oraz symboliczny:
„Łańcuch jedności – kogo łączy, a kogo krępuje?”
Konwent był też okazją do reﬂeksji o roli wolnomularstwa w XXI wieku, między innymi w tak specyﬁcznym
środowisku społecznym i politycznym, jakie wytworzyło się w Polsce. Na Sali obrad plenarnych i w kuluarach
rozpoczęto wiele dyskusji, które będą teraz kontynuowane w naszych Lożach…
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