
Listopad 2017 r. 

Stanowisko  

W sprawie przywrócenia godłu państwowemu symboliki z 1919 r. 

…..……………………………………………………………….. 

 Treść stanowiska kierujemy do parlamentarzystów Sejmu RP, aby z 

okazji setnej rocznicy  odzyskania Niepodległości Naszej Ojczyzny dokonać 

ustawowego przywrócenia Orła Białego , godła herbu państwa polskiego o 

koronie zamkniętej i zwieńczonej Krzyżem na wzór Orła Białego z pieczęci 

państwowej z roku 1919 (załącznik graficzny), wzoru przyjętego przez Sejm, na 

jego pierwszym posiedzeniu 1 sierpnia 1919, po okresie 123 letniej niewoli; 

przez Sejm w charakterze jedynego Pana i Gospodarza naszej Niepodległej 

już wtedy Ojczyzny.  

Uzasadnienie. 

 W ciągu stuleci Orzeł Biały  wielokrotnie zmieniał swe formy plastyczne 

zależnie od upodobań artystycznych różnych epok. Zmieniała się  również 

korona na głowie Orła. Mimo różnych kształtów  i stylizacji orła i korony 

wymowa symbolu była niezmienna. Koronowany Orzeł Biały oznaczał 

niepodzielne i niezawisłe, w pełni suwerenne państwo polskie oraz 

nieprzerwaną ciągłość jego politycznego bytu. Zamknięta korona zwieńczona 

Krzyżem wyrażała dostojeństwo i powagę godła Polski i dumę jej Obywateli z 

ich chrześcijańskiego dziedzictwa. Sama korona w przeszłości oznaczała 

suwerenność władcy i państwa. Na oficjalnych formach godła była w różnych 

formach obecna na głowie orła aż do XVII wieku, a następnie przyjęła formę 

korony zamkniętej (łac. corona clausa). Celem było zaznaczenie swojej 

niezależnej pozycji na arenie międzynarodowej. W Polsce korona zamknięta 

wyrażała nie tylko niezawisłość bytu państwowego, lecz także  ambicje co do 

roli jaką Polska chciała odgrywać – i odgrywała – w Europie. Po latach niewoli 

w sierpniu 1919 roku Sejm przywrócił Orłu zamkniętą koronę zwieńczoną 

Krzyżem. Stan taki trwał ponad osiem lat, kiedy to 13 grudnia 1927 roku 

dekretem prezydenta wprowadzony został nowy wizerunek Orła. Autorem 

zmian był prof. Zygmunt Kamiński. Zmodyfikował on sylwetkę Orła, usunął 

Krzyż z korony, a sama koronę pozostawił otwartą. Ponadto tradycyjne lilijki 

wieńczące przepaskę biegnącą przez skrzydła zastąpił gwiazdkami. Niestety, 

protesty świadomej części społeczeństwa spełzły na niczym, a godło w formie z 

1927 roku po zdjęciu korony stało się godłem PRL. Godło to – po przywróceniu 

otwartej korony w 1989 roku – do dziś jest oficjalnym symbolem narodowym 

Polski. W ten sposób jedną z największych świętości narodu dostosowano do 



ideologii globalizmu. Dokonało się to w trzech wymiarach. Usunięto Krzyż z 

korony orła. Usunięcie Krzyża oznaczało wyparcie się wielowiekowej tradycji 

chrześcijańskiej, której oddziaływanie na Polaków pozwoliło ten Krzyż 

umieścić na najważniejszym symbolu ludzkiej władzy zwierzchniej. Odrzucenie 

krzyża było symbolicznym aktem neomarksistowskim zmarginalizowania wiary 

w moc zwycięskiego Zbawiciela. Po drugie: zastąpiono koronę zamkniętą 

koroną otwartą, symbolem, otwarcia na wpływy z zewnątrz, nie wykluczającego 

wasalnej roli Polski.  

 W dniu 26 października 2017 r. w Lublinie Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” z dumą i wielka 

odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia Polaków w imieniu członków NSZZ 

„Solidarność”- Obywateli Wolnej, Suwerennej, Niepodległej Polski podkreśliło 

w swoim stanoiwsku, że w dobie odbudowy państwa Polskiego chcemy 

szczycić się symbolem pełnej, absolutnej suwerenności Naszej Ojczyzny, jakim 

jest corona clausa, położona na głowie dumnego Orła Białego na wzór Godła z 

1919 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficjalny herb II Rzeczypospolitej orłem wzorowany na klasycystycznym (1919) 

 

propozycja do dyskusji 

Ignacy Czeżyk  


