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  Tym, co zwracało uwagę, był pięk-
nie zastawiony stół i rysujący się na 
twarzach zebranych, w ich postawie 
i gestach, patriotyzm. Przemówienia 
powitalne nie były zbyt długie; przy-
pominano w nich – tyle przynajmniej 
zapamiętałem – że za komuny nie by-
ło wolno... Brakowało natomiast, jak 
zwykle, jakiegokolwiek napomknię-
cia o tym, że Konstytucję 3 maja, któ-
rą chwalimy się przed światem, za-
wdzięczamy polskim masonom, co 
prawdopodobnie dla dużej części 
przybyłych do konsulatu osób byłoby 
wiadomością nową.

   „Nie zdajemy sobie sprawy, że 
Konstytucję 3 maja, pierwszą euro-
pejską konstytucję, Polska zawdzię-
cza wolnomularzom. Spośród czterech 
głównych autorów i redaktorów tekstu 
konstytucji tylko jeden – ksiądz Hugo 
Kołłątaj – nie był masonem. Pozostali 
– król Stanisław August, jego sekre-
tarz Scipione Piattoli i Ignacy Potocki 
– należeli do masonerii. Ignacy Potoc-
ki był pierwszym Wielkim Mistrzem 
Wielkiego Wschodu Narodowego Pol-
ski, który powstał w 1784 r. Uchwale-
nie Konstytucji 3 maja przypominało 
spisek, który został dokonany głównie 

rękoma masonów. Tekst przygotowy-
wano w tajemnicy, do ostatniej chwili 
sekretem była data zwołania Sejmu. 
Zwołano go znienacka, gdy ze świąt 
wielkanocnych do Warszawy nie zdą-
żyło wrócić wielu posłów przeciw-
nych zmianom ustrojowym. W Sej-
mie było 74 posłów wolnomularzy, 
w tym obaj marszałkowie – Stanisław 
Małachowski i Kazimierz Nestor Sa-
pieha, który w latach 1789-1794 był 
Wielkim Mistrzem Wielkiego Wscho-
du Narodowego Polski. Wielu ma-
sonów znalazło się w Zgromadzeniu 
Przyjaciół Konstytucji Rządowej, pro-

totypie partii politycznej. Spotykali się 
w pałacu Radziwiłłowskim (obec-
nym Pałacu Prezydenckim), w którym 
wcześniej miały swoje siedziby loże 
masońskie. W Zgromadzeniu działa-
li wybitni przedstawiciele masonerii: 
książę Józef Poniatowski, Julian Ursyn 
Niemcewicz, Adam Kazimierz Czar-
toryski. Wśród członków założycieli 
tej partii obrońców konstytucji [...] był 
gen. Augustyn Gorzeński, szef kan-
celarii wojskowej króla Stanisława 
Augusta, poseł na Sejm Czteroletni, 
który przebudował majątek w Do-
brzycy zgodnie ze sztuką masońską. 

Wśród pamiątek, jakie po sobie pozo-
stawił, jest ponadczterdziestometrowy 
platan posadzony na cześć Konstytucji 
3 maja.” (Rozmowa z Waldemarem 
Gniadkiem, Wielkim Mistrzem Wiel-
kiego Wschodu Polski, „Przegląd” nr 
14/2010)
  Z jakiegoś powodu wydaje mi się, 
że przypomnienie o tym na uroczys-
tości, podczas której wzmiankowano 
też o 10. rocznicy przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej i piętnastu latach 
członkostwa w NATO, byłoby bardzo 
na miejscu. 
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