JEDYNY PORTAL O MASONERII W POLSCE PROWADZONY PRZEZ WOLNOMULARZY
MA JUŻ PÓŁ ROKU
Pół roku, kilkadziesiąt tysięcy sesji, kilka tysięcy unikalnych użytkowników, ponad 400
opublikowanych tekstów, w tym także reakcje na nierzetelne informacje dotyczące
masonerii w polskich środkach masowego przekazu — to bilans jedynego medium
redagowanego przez polskie wolnomularstwo w Internecie w 2016 roku. Reakcje
zwrotne pozwalają nam wierzyć, że nareszcie zaczyna zmieniać się stereotypowy obraz
wolnomularstwa, zadomowiony w naszym społeczeństwie.
Rzeczpospolita Wolnomularska otwarta jest dla wszystkich, publikujemy zarówno
masońskie deski, wygłaszane na pracach polskich lóż wolnomularskich różnych obediencji,
jak i teksty nadesłane do redakcji przez czytelników, wśród których są zarówno masoni,
jak i osoby światowe – mówi Marcin Bogusławski – Redaktor Naczelny.
Najważniejsze dla nas są dwie sprawy. Pokazanie wolnomularstwa takiego, jakim jest
naprawdę wśród osób spoza bractwa oraz scalenie braci i siostry z różnych polskich lóż
wokół jednego medium w Internecie – dodaje Bogusławski
Portal został uruchomiony na początku grudnia 2015 roku. Twórcą portalu i jej
współredaktorem jest Przemysław Fura – Czcigodny Mistrz warszawskiej Loży
Kultura. (www.lozakultura.pl)
Informacje o masonerii czerpiemy ze źródeł nie związanych z wolnomularstwem. Wokół
masonerii pojawiło się wiele kłamstw, spiskowych teorii, pomówień czy czarnych legend.
Portal Rzeczpospolita Wolnomularska powstał po to aby głos wolnomularzy polskich był
obecny w debacie publicznej. Nie wiemy ile Polska zawdzięcza wolnomularzom:
Konstytucja 3 maja, hymn Polski, wiele organizacji niepodległościowych to wszystko
powstało dzięki poświęceniu wielu członków zakonu. Dlatego tak ważne dla nas jest, aby
pojawiło się w Internecie medium, które pokazuje nasz punkt widzenia i to się dzięki
Rzeczpospolitej Wolnomularskiej udało. Jestem dumny z tego projektu. – mówi
Przemysław Fura.
Rzeczpospolita Wolnomularska w swoim zamyśle to nie tylko portal, to również wiele
nowych inicjatyw i projektów, wśród których najważniejsze to przedsięwzięcia
edukacyjne, mające na celu rozprzestrzenianie prawdy o polskiej masonerii,
przedsięwzięcia wydawnicze oraz nowe formy przekazu planowane w portalu.
Jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego zachęcamy do nadsyłania do nas tekstów,
także krytycznych dla masonerii. Opublikujemy wszystkie, które spełniać będą kryteria
rzetelności i merytoryczności.
Portal dostępny jest pod adresem: www.wolnomularstwo.info.pl, redakcja prowadzi
również
profil
na
facebooku,
dostępny
pod
adresem
https://www.facebook.com/rzeczpospolitawolnomularska/
Kontakt dla mediów: Przemysław Fura – 606 998 255
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