Z bólem informujemy
że drugiego dnia ósmego miesiąca 6022 roku w wieku 97 lat
odszedł na Wieczny Wschód nasz Brat,
nestor i budowniczy Wielkiego Wschodu Polski,
Mistrz Honorowy Szanownej Loży Atanor,
członek Rady Najwyższej 33 i ostatniego stopnia
Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego

WŁADYSŁAW MISIUNA
1925 - 2022

Atena Specjalna * 3 październik 2022 r.

1

CIAŁO -DUSZA - DUCH
troje za dwóch
ciało bez duszy i ducha
kto ich posłucha
Ciało ich więzieniem
ale też z sumieniem
na nic by się zdało
gdyby go nie miało
Z ciała dusza uwolniona
wolnością urzeczona
ma rozliczne drogi
przeskakuje progi
Więc sobie wędruje
gdzie chce zatrzymuje
najchętniej z bliskimi
kiedyś kochanymi
Duch od zawsze wolny
nikomu nie powolny
upragnionym tchnienie
bywa wspomożeniem
Z upadku podniesie
gdy trzeba poniesie
zziębniętych ogrzeje
pobudzi nadzieję
Działa samodzielnie
radzi sobie dzielnie
nie wolno go tracić
by słono nie płacić

BYŁEM, KTÓRY BYŁEM
1.
Byłem, który byłem
Pana Boga chwaliłem
Dni święte święciłem
Ojca matkę czciłem
A przecież grzeszyłem
Wierzyłem i wątpiłem
2.
Byłem, który byłem
Światu i ludziom ufałem
sensu życia poszukiwałem
zagrożonych ratowałem
Norm i zasad przestrzegałem
Szukałem i błądziłem
3.
Byłem, który byłem
Czasem nie rozumiany
Krzywdząco oceniany
Odpychany, odrzucany
Ale też i kochany
Sprawiedliwość ceniłem
4.
Byłem, który byłem
Jako człowiek ułomny
W wymaganiach skromny
W duchu niezłomny
Swych korzeni pomny
Człowieczeństwo chroniłem
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Władysław Misiuna - urodzony w 1925 roku
w Radomiu, w okresie okupacji hitlerowskiej uczestnik ruchu oporu, brał czynny udział w ratowaniu
Żydów od zagłady. Jako jeden z pierwszych Polaków
odznaczony został tytułem i medalem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”. Pamiętam jego opowieść
i zdjęcia z imprezy w Stanach Zjednoczonych. Sala
pełna ludzi, ponad sto osób i hasło „Dzięki Tobie
żyjemy”. Okazało się że na sali są dzieci, wnuki,
prawnuki, praprawnuki kilku żydowskich kobiet
którym Władek, kilkunastoletni wtedy chłopiec,
pomógł przeżyć piekło radomskiego getta.
Przez 40 lat pracował naukowo w Polskiej Akademii
Nauk. Z zawodu był ekonomistą - profesorem,
doktorem habilitowanym. Był członkiem wielu
stowarzyszeń i organizacji społecznych: Stowarzyszenia „Prawa Człowieka”, Stowarzyszenia
„Pamięć i Czujność”, Ekumenicznej Fundacji
„Tolerancja”, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów,
Związku Literatów Polskich i wielu innych, w których działał aktywnie i z pełnym zaangażowaniem.
Człowiek niepokorny i wrażliwy - od dziecka reagował
na rzeczywistość pisaniem wierszy. W czasie okupacji
pisał je dla podtrzymania ducha oporu i godności
ludzkiej. W okresie PRL poprzez wiersze wyrażał
niepokój i niezgodę na otaczające go patologie
w życiu społecznym. W ostatnim okresie jego literacka
wrażliwość skupiała się przede wszystkim na filozofii
i ezoterycznym wymiarze egzystencji człowieka.
W tym nurcie filozoficznych rozważań szczególne
miejsce zajmowała kabała i symbolika cyfr. Jednakże
autor wierszowaniem przede wszystkim się bawił.
Pisał dla przyjaciół – porozumiewając się z nimi
w ten sposób.
Od pierwszych chwil włączył się w budowanie
nowej struktury wolnomularskiej w Polsce. Z zaangażowaniem budował loże początkowo Wielkiego
Wschodu Francji, następnie już loże Wielkiego
Wschodu Polski. Z dumą pokazywał mi dyplom
uczestnika Konwentu zjednoczeniowego proklamującego Wielki Wschód Polski. Swoje bogate
przemyślenia filozoficzne i ezoteryczne przekazywał
w formie desek lożowych i wierszy które miały być
przesłaniem dla jego wolnomularskich następców.
Jego zainteresowania zaprowadziły go do nowego
celu jakim było budowanie wyższych stopni
szkockich. Możliwe to było w strukturach Zakonu

Le Droit Humain. Przez kilka lat Władek jako Po
CZTERY FAZY ŻYCIA
Trzykroć Potężny Mistrz Loży Doskonałości „Spirala”
1.
swoją dociekliwością i konsekwencją wychował grono
Cztery fazy Życia Ludzkiego
zaangażowanych i świadomych Mistrzów którzy
Dotyczą tylko życia długiego
Od Dzieciństwa do Starości
dziś budują struktury stopni szkockich w większości
Poprzez
Młodość do Dojrzałości
polskich Zakonów.
Ale bywają dzieci dojrzałe silne
Wykonawszy zadanie Władek powrócił do Wielkiego
I we wszystkich fazach infantylne
Wschodu Polski. Kilka lat temu został uhonorowany
2.
33 i ostatnim stopniem Rytu Szkockiego Dawnego
Cztery fazy życia ale jakiego?
i Uznanego w Radzie Najwyższej działającej pod
Biologicznego? Kalendarzowego?
auspicjami Wielkiego Wschodu Polski.
W przedziałach od – do wiekiem
Tak stopniowanym człowiekiem?
Od 2005 roku marzenia Władysława Misiuny
Nie ważne jak człowiek. się czuje?
o udostępnieniu jego zapisków szerokiemu kręgowi
Biologiczny do kalendarza pasuje?
wolnomularzy zaczęły się spełniać. Staraniem
Przyjaciół – wkładem pracy i wkładem finansowym
3.
Co z fazami życia szczęśliwego?
jego wiersze w formie książkowej zostały wydane:
Czy są zależne od biologicznego?
„Rozmyślania” 2005 r.; „Żywioły” 2008 r.; „Tajemne
Czy są jakieś ograniczenia wiekowe
Liczby” 2009 r.; „Słowa Znane” 2010 r.; „Człowiek”
Czy też inne nie kalendarzowe?
Cóż może mieć z nimi wspólnego
2011 r. W roku 2012 pod imieniem zakonnym
Osiąganie uczciwego, ludzkiego?
Władysław z. Glinic wydał „Deski Wolnomularskie”
opracowane i wygłoszone w lożach niebieskich
4.
Wielkiego Wschodu Polski i Zakonu Le Droit Humain
A co z fazami życia duchowego
Rozpoznawania Złego i Dobrego?
w latach 1997 – 2005. W rok później ukazał się tomik
Czy są one związane z wiekiem
poświęcony trzem Uczonym i Braciom Andrzejowi
Czy wysysane z matki mlekiem?
Nowickiemu, Zbyszkowi Gertychowi i Piotrowi
Czy ono pojawia się i żyje
Gdy serce po ludzku bije?
Kuncewiczowi – trzem pierwszym Wielkim Mistrzom
Wielkiego Wschodu Polski. Tomik zatytułowany jest
„Poetica Masonica”. W roku 2016 ukazał się ostatni
tom Władka „Uzbierki Stare i Nowe”.
Władek Misiuna odszedł do końca żywo zainteresowany wolnomularskimi
inicjatywami marząc żeby Wielki Wschód Polski był kiedyś rzeczywiście wielki.
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Władysław Misiuna
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Żegnaj Mistrzu
Tomasz Szmagier
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Meta marzeń
nikt jej nie ustawia
jej nie pozbawia
pełna zdarzeń
Zwykle się pojawia
DESKI WOLNOMULARSKIE
gdy jest osłabiona
OPRACOWANE
I WYGŁOSZONE
nadzieja porzucona
W LOŻACH NIEBIESKICH
marzeń się
obawia WSCHODU
WIELKIEGO
POLSKI
WŁADYSŁAW
Z. GLINIC
Wówczas oddala
I
MIESZANEGO
jeszczeMIĘDZYNARODOWEGO
widoczna
nadzieja ZAKONU
mroczna WOLNOMULARSKIEGO
LE DROIT HUMAIN
metę obala W LATACH 1997 - 2005
Bywa, przybliża
wiarą pobudzona
WYDANE POD PATRONATEM
mocno podniecona
INSTYTUTU
biegu lot obniża
SZTUKA KRÓLEWSKA
Zawsze oznacza
W POLSCE
marzeń kres
silny stres
tu rozpacza
Wiersze wolnomularskie
z ROZMYŚLAŃ
Po co się smucić
meta nie dla marzeń
dla złych wydarzeń
trzeba ją odrzucić
Cóż to za życie
bez siły marzeń
-123456-23-45-5
Warszawa 2013
przeżyć, wrażeń
choćby skrycie
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