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CZEX I. 
' 1. 

DEKRET PREZYDENT], RZECZYPOS...POLITEJ 

z dnia li listopada 1956 r. 

o zmianie rozporzę.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 13 f~rudnia 1927r. o godłach i barwach państwo
wych oraz o ozmkach, c':lorę..gwiach i pieczęoiach,przez 

dodc!l:1.:i.u Y..rzyża w Koronie. 

Na podstawie arte 79 ust./2/ U$tmvy Konstytucyjnej stanowię, co następuje 

Art. 1 

Ustęp 1 art. 1 rozporzę.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grud
nia 1927r. o god2ach i barwach paist,vowych oraz o oznakach, chorę..g."fiach i 
pieczęciach, którego je~nolity tekst ~ostał ogłoszony jako zalę.cznik do ob
wl:rnzczonia Prezosa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938r. /DZ.U.R.P. 
Nr. 2 z 1939r., poz.8/, otrzymuj0 nns-cępuję.ce brzmienie: 

Godlantl. państwowymi sę. : 
1. herb paifatwowy to jest wlzerunok orla białego z gl.oWQ. zwróconę. w 

prawo /dla patrzę.cego vr lewo/, ze skrzyd2arni. rozwiniętymi, ze zlo
tę.. korol1.{t z czterech lilii zamkniętę. skrzyżowanym palę..kiem, na któ
rego vfiorzcholku jest równoramienny krzyż, oraz z dziobem i szpona
mi złotymi /wzrór Nr 1/. 

Art. 2 

W zyfię.zku z po-wyższę. zmianę. wizerunku orla białego odpowiednio zmienia 
si(J w7.,o:.0 y do art. 1, ust. 2 /wzrór Nr 2/, do Elrt. 6 /vnór Nr 3/ i do art. 
10 /wzór Nr 4/. 

Art. 3 

Urzędy pai1Stwowe i instytucjo posiadaję.ce prawo do używania godeł pa.1-
stvrmvych mogę. w olC".'osie przejścio,zyra, kończę.cym się z uply,·rem jednego roku 
od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu, używać dotychczasowych pieczę
ci. 
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.Art. 4 

Dekret niniejszy v1chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

l,rt. 5 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza. się PrezesO'wi Rady Ministrów. 

PREZES RJ..DY MINISTRÓW I MINISTER SKJJIBU 
/-/ 1,ntoni Paję.k 

MINISTER SPRAW WEwm;:m~NYCH 
. /-/ Jerzy Ścibor 

MINISTER SFfuWf UGRJ,NICZNYCH 
/-/ Aleksander Zawisza 

MINISTER OBRONY NhRODOWFJ 
/-/ .Antoni Bolesław Brochwicz Levd,'.tsk:i. 

MINISTER DLA SPRAW OBYW.ATELI POLSKICH 
NA OEC2YŹI'ITE . 

/-/ Dr Tadeusz Bugaysk:i. 

MINISTER 
/-/ Stanisław Dołęga Modrzewski 

PRE2YDEN.r RZECZYPOSPOLITEJ 

/ -/ .August Z ale ski. 

Uwaga. Krzyż w Korąnie, jako jej część skladm1a, jest jak i ona 
barwy zloteJ. 

#, 

CZJilSC II 

DliltŁ UR~WY 

z.AR~ENIE PREZYDENI'.A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 29 wrżeśnia 1956 r. 
o otwarciu sesji Rndy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.z 1953r. Nr 3, 
poz. 9/ zarzę.dzei.m otwarcie sesji zwyczajnej Rady Rzeceypospolitej Polskiej 
w dniu 1 października 1956 roku. 

PREZES . RADY MINISTRÓW 
/-/ J,nt0ni Paję.le 

PREZYDENr RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ J.ugust Zaleski 
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ZMTANA REGULAMINU RiJJY RZEC 2YP0SPOL.ITEJ POLSKIEJ 

Uchwala 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej 

powzięta na 5 posiedzeniu 3 uesji w dniu 
14 lipca 1956 r. 

o zmianie art.50 Regulamirru Rb DY R.P. 

".Art.50 Regulaminu Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej, uchwalonego w dniu 20 lipca 
194-9r. zostaje zmieniony, jak następuje : 

W ustępie 2-gim art.50 RAgulaminu Rady R.P. skreśla się słowa: 
"conajmniej połmrJ liczby cz:.::.:i:-11<ów Komisji" i z~menia się je słovmmi : :: conaj

mniej jednej trzeciej liczby członków Kornisji11 • 

Na podstawie art.10 dekretu Prezydenta Rzedzypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939 r. o powołaniu Rady Rzec7ypospolitej Polsld.ej /Dz.U.R.P. Nr 3 z 1953r., 
poz. 9/ mam zaszczyt prosić Pnna Prezydenta o zatwierdzenie poi.-01ższe j zmiany. 

Londyn, dnia 16 października 1956r. 

Prezes Rndy Ministrów. 
/ -/ .Ant oni Po j ~c 

Powyższ~ zmianę Regulnminu Rady Rzeczypospolitej Polskioj zntv7i.erdzam. 

Londyn, dnia 16 października 1956r. 

PREZES RWY MINISTRÓW 
/-/ 1,ntoni Paję.le 

PREZYDENI' RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ August Zaleski 

MI.ANOW.ANIE PRZEWODNICZ;:4CEGO I CZŁONKÓW WYDZllW OŚ'iIT.ATY I \VYCHOWlillIA 

POUKÓW w WIELKIEJ BRYTl,NII 

Minister dla Sp::'aw Obywateli Polskich na Obczyźnie dr Tadeusz Bugaysld. 
w dniu 19 października 1956 r. zgodnie z art.3 Ro2.porz1tdzenia Rady 1ti.nistrów 
z dnia 28 kwietnia 1953 roku, na wniosek przedstawiony przez Zrzeszenie Nau
czycielstwa Polskiego Zagranicę., zamianował następuję.ce osoby członkami. Wy
działu Oświaty i Wychowania w Wielkiej Brytanii : 

Przewodniczę.cym Wydziału Mgr. Tadeusza BOROWilDKIID-0 

Członkarrci. Mgr. Ludwika BOJCZUKli 
Feliksa J1iW'ORSKIEXiO 

Mgr. Franciszka KAPELINSKIEGO 
StanislnYra NO\vl,KA 



Zastępcami Członków V/ydzinlu: 
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Benedykta DYTRYCHA 
- Mgr. Józe:ra KtiPrc:i;; 
- Mgr. Stanisława lfJ.JA 

ODWOU,NIE . POSI,A NAD2WYOZAJNm-O I MINISTM PELNCMOCNmO R.P. 
PRZY RZAD'lIE RERJBLIKI UB.ANU. 

Do Pana 
Dr Zygnunta Zawadowsldego 

Posła Nad.zw'yczajnego i Ministra Pełnomocnego R.P. 
przy Rzę.dzie Republild Libanu 
w Bejrucie. 

Wobec udzielenia przez Prezydenta Republild. Lioanu w dniu 12 październiku 
1956 r. agrÓll2rllt przedsta,dcielowi reżymu warszawskiego, co musi być uznane za 
równoznaczne z wyco:raniem przez to państwo uznania Rzę.dowi Rzeczypospolitej Pol
sld.ej, odwołuj~ Pana w dniu dzisiejszym ze stanowiska Posła Nadzwyczajnego i Mi
nistra Pełnomocnego R,P. przy Rz~dzie Republild. Libanu. 

Londyn, dnia 18 października 1956 r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ lmtoni Paję.k 

MINISTER SPRAW U.GRANICZNYCH 
/-/ Aleksander Zawis za 

~.2YDENr ·RZECZYP0SPOLITEJ 
/-/ .August Zalesld 

--------------·-~ 
KOMUNIKAT 

o nadaniu Orderu "Odrodzenia Polsld.11 

Na zasadzie Ustawy z dnia l+ lutego 192lr./Dz.U.R,P. Nr 24, poz.137/ ,Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 1922r,/Dz,U .R.P. Nr 31,poz.255/, Rozporzę.dzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 3 grudnia 1932r./Dz.U.R.P. Nr 109,poz.899/ oraz Dekretu Pre
zydenta RzeczypoRpolitej z dnia 7 września 1935r./Dz. U .R.P. Nr 68 ,poz.425/ P.rezy
denł; Rzeczypospolitej zarz~dzeniem z dnia 11 listopada 1956r. nadal : 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polsld. 

Ksi~dzu Ivlnonikowi Feliksom. Ganasińsld.emu za zasługi w pracy d.usz-
pastersldej, społecznej i niepodległościowej, 

Majorowi Henrykowi Pichecie - za zasługi na polu pracy społecznej i 
niepodleglościo\vej, 

S p r o s t o w a n i e 

Niniejszym prostuje si~ k:ommikat zamieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
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pospolitej Polsldej Nr 2 z 1956r. o odznaczeniu p. Vlnclo.vm Grubińskiego, którennJ. 
został no.d.o.ny 1(:7::;:,ż Komo.ndorsld z G,;fio.zd<?-. 

Komuniko.t 

~ no.daniu Złotego Krzyżo. Zasługi 

Prezydent Rzeczypospolitej zarzę..dzoniem z dnia 11 listopada 1956r, 
nadal Zloty Krzyż Zasługi: 

Józef'owi Beltowsld.omu 
Księdzu Sho.n:islmwwi Glauero....-li 
Prof'osorcw.i. Leonowi Koczy 
Stcfa.."'1Dv1i Politowskioou 
Pulkownj_kowl Alobmndrovli Ruchnjovli 
.AleksandroHi ~wiclorskiemu 
KonradoH;i_ 1,Vilarr.o-';rskiomu 
Edvmrclovli Zę..bkiav·,iczoHi 

Komunikat 

o nado.niu f.,.o~,rr..ogo Erzyża Znslugi 

Prezes Ro.cly MinistróYf zarzę..dzoniem z clnia 11 listopado. 1956r. nadal 
Srebrny Krzyż Zasługi : 

St ani s lo.wowi Godziemba-Gor z kowskie mu 
Edwardowi Jasnocho. 
Zbigniovrowi Kornas zevmkiemu 
Feliksowi Ko~dojoai 
Jerzemu Lossorowi 
Michałowi Murrrd.llo 
Kazimier zo,d Pańczykowi 
Izycl')rovd Po.s zld.oYdczoYd 
Stam.slawovd Sadowakiomu 
Stnnis lm·royd Sznf'ra1;.cowi 

Komuniknt 

o nadaniu Brę..zm·rogo Krzyża Zoslugi 

Prezes Rady Ministrów zorzę..dzoniem z dnia 11 listopo.da 1956r. nndal 
Brę..zowy Krzyż Zasługi : 

StanislawoYd Gl~bowskiemu 
Stanisławowi Kolodziejczakovd 
Danucio Zeleźniak 
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DlllŁ l'~DOWY 

OGŁOSZENIE 

1. Wojciech Mnria Wlaayslaw Zdanowicz, urodzony dnia 27 !Tltljn 1933 roku ·w Harsza
wie, zamieszkały w Stano.eh Zjednoczonych .J..P., wniósł prośbę o zezwolenie no. 
zmio.nę nnzwiska rodowego Zd.'.:l.nov.ricz no. nnzwisko Colonna-Walewski. 

2. .Antoni Kaca, urodzony dnia 1 stycznia 1916 roku we wsi Tymienica, gminy Chod
cza, pow. Iłża, woj.Kielce, zorrd.eszkaly w Kidderminster w Wielld.ej Bryt;anii, 
wniósł prośbę o zez·wolenie na zmianę no.zwiska rodowego Kaca na nazwisko 
Kornecld.. 

Ministerstwo Spraw Wevmętrznych podaje te prośby do powszechnej ·wiadomości 
z nadmienieniem, że w nzyśl art.6 Ustawy z dnia 22 marca 1929 r. /Dz.U.R.P. Nr.3 
poz.16 z 1930r./ wolno przeciw jej uwzględnieniu zgłosić sprzeciw do Ministarstwn 
Spraw Wevm.ętrznych w ci~gu dni 30 od dnia tego ogłoszeniu. 

MINISTER Sffii..W WEV/NĘTRZNYCH 
/-/ Jerzy Ścibor 

UZl1ShDNIENIE DEKRETU PRE2YDENI'li. RZECZYPOSPOLITEJ . O ZMI11NIE 
ROZPORZ"4DZENI11 PREZYDENTA RZECZYPqSPOLITEJ Z DN.U 13 GRUD
NI.A 192 7r. O GODUCH I Bi.RWACH PliNSTWOWYCH OH.rtZ O OZN.liK/,CH, 
CHOR4GWil.CH I PIECZĘCIACH PRZEZ DODANIE KRZYiA W KORONIE. 

Ustawa z 1 sierpnia 1919r. o godłach i barv1ach Rzeczypospolitej Polsld.ej 
/Dz.U.R.P. Nr 69 z 1919r, poz.416/ tymczasovro /patrz art.1/ ustanowiła jako herb 
Rzeczypospol~tej znak orla białego z głowę. zv1róconę. na pro.wo /dlo. . patrz~cego na 
lewo/, ze skrzydlarrd. wzniesionymi do góry, ze złotymi szpono.mi, koronę. i dziobem 
prosto~tnym. Ustaliła także, że szczegóiowy rysunek orla państwowego ustali Ro.da 
Ministrów na wniosek Ministra Sztuld. i Kultury. 

To. sama ustawa ustaliła, jald.e sę.: pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej, bar
wy narodowe, chorę.giew Rzeczypospolitej, flagi dla dyplomatycznych przedstawicie
li, konsulów, wicekonsulów oraz handlowa bo.ndera marynarld.. Wreszcie ustawo. usta
liła, jald.e sę. chorę.gwie i sztandary wojenne pułkowe, flagi lę.dowe wojenno i ban
dery morsld.e-wojenne oraz proporce i znald. polskiej marynarld. wojennej. 

Na zalę.czonych do ustawy wzorach /wzory Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7a, 10 i 11/ 
orły maję. krzyż na koronie. Moc obowię.zuję.c~ ustawy z 1 sierpnia 1919r zosto.la 
uchylona rozporzę.dzenierirPrezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927r /Dz.U.R.P. 
Nr 115 z l927r, poz.980/. Rozporz~dzenie to było vdelokrotnie nowelizowane i w 
końcu jednolity tekst był opublikm-re.ny przy obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 12 grudnia 1938r jako zalę.cznik do tego o'bvn.eszczenia /Dz.U.R.P. Nr 2 z 
1939r poz.a/. 

Według jednolitego tekstu godlarrd. państwov1ymi sę. : 
1. herb państwowy tj. wizerunek o.rla białego z· głowę. zwróconę. w prawo /dla 

patrzę.cego w lewo/, ze skrzydłami rozwiniętymi z koronę. i dziobem oraz szponami 
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złotymi /wzór Nr 1/ 
2. chorę.giew Rzeczypospolitej przysługuję.en wylę.cznie Prezydentowi Rzeczypos

politej, tj. chorę.gievr ban01 czervrnnoj z wizerunld.em orla pnństwowego pośrodku i 
obramieniem dookoła /wzór Nr 2/ - L1rt.l. B3ndorę. handlowQ. rnorsk{l. jest płachta o 
barvrnch państwowych. W środku bio.lcgo pasa wnieszczony jest herb państwowy /v,zór 
Nr 3/ - art.6. Pieczęcię. państ-1i"iov1ę. jest tłoczona pieczęć okrę.gla, średnicy 77 mw. 
z wyobrażeniem orla ~aństwowogo na tle heraldycznym i napisem "Rzeczpospolita Pol
ska" w otoku /wzór Nr 4/ - art.10. Na wzorach 1 - 4 orzeł mn koronę bez krzyża. 

Podstawy heraldyczne, przemavliajQ.ce za krzyżem na koronie orla pcuisti.·wwego 
sę. następuję.ce : 

1, W "Encyklopedii Staropolsldej Ilustrov;anej" Glogiera, Warszaw·a 1902, w 
tomie III, str ,309 jest rycina orla w wojsku Księstwa Warszawsld.ego z krzyżem na 
koronie, a na str. 350 jest rycina pieczęci wiolkiej państvwwej Kazimierza Wiel
ld.ego z orłem z krzyżem w koronie. 

2. W "EncyJ.,-.lopedii Wojskowej", Warszawa 1933, w tomie II, str.97 sę. ryciny: 
a/ órla z pieczęci:;?- Kazimierza Wielk;i.ego /1433/ z krzyżem na koronie, 
b/ orla Jagiellońsld.ego z umieszczonę. ponad glov~ orla, oddzielnie, ko

ronę. z krzyżem, 
c/ orla z chorę.s,vi króla Stanisława Augusta /1764/ z krzyżem na koronie. 

Jeszcze przed dniem 11 listopadn 1918 roku, a ·więc przed dniem of'icjr.ilnie 
przyjętym, jako chvlila odzyskania wolności i utworzenia Pru-istwa Polsldego, był 
używany orzeł parist.-wwy polsld z koron-i z krzyżem. 

Ustalenie godła państwo·v1ego w 1927r było poprzedzone konlrursom, przy czym 
Rada Ministrów zatwierdziła projekt, który uzyskał na tym konkurs kie pierwszg. 
nagrodę. Korona na orle przypomina koronę z grobowca KD.zimierza Wielldego, zaś 
cale godl.o było wzorowane na orle Zygrm.lllta Starego. 

W obecnie obowię.zuję.cyrn godle Rzeczypospolitej Polsld.ej orzeł ma nn gło
wie osad.zonę. koronę otwartę., której górnę. krawędź stano'i"dę. cztery lilie: jedna 
widoczna na wprost, dwie na krm'i.cach z profilu i czwarta syr..etryczna do widocz
nej na wprost, w rysunku heraldycznym niewidoczna,z drusiej strony korony. 

Gdy na emigracji w latach ubiegłych próbowano wprowadzić krzyż do korony 
orla, zasię.gnięto opinii Polr;ld.ego Towarzystwu Historycznego na obczyźnie, które 
między innymi z punktu widzenia heraldycznego nie widziało możliwości v;prowadze
nia krzyża do korony ot.1artej. Bez zmiany całej korony było to zdaniem heraldy
ków niemożliwe, gdyż przy otwartej koronie krzyż musiałby być umocovmny w-prost 
na głowie orla. 

Chcę.o wprowadzić krzyż do korony wnieszczonoj na glo-...-de orla, bez narażania 
się na sprzeci~ historyków i heraldyków,można znaleźć z tego inne wyjście. N[ożna 
na głowie orla osadzić innQ. koronę, niż obecna. 

Zachodzi teraz pytanie, jnk ma ta korona wyglę.dać? 
Ponieważ powszechnie znane sę. różne kształty koron królów polsldch, należy 

się w tym przedmiocie parę słów wyjaśnienia. 
W Polsce używano trzech rodzajów koron: 
1. Korony należ~cej do insygniów królewsld.ch, używanej V/ razie uroczystości 

koronacyjnej t.zw„ corona originnlis siv.o privilegiata„ 
2. Korony osobistej króla, lub królowej, nakładanych w czasie uroczystości 

państwowych. 
3. Korony pogrzebowej, v1kladanej po śmierci królowi do trumny, t.zi.7. corona 

funeralis. 
Nas w tym wypad.ku interesuje corona originnlis siV9 privilegiata, Jest niQ., 

najstarsza ze znanych,korona polska, należę.ca do insygniów królewskich. Została 
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ona użyto. po rr:z pierwszy przez króla WlcdysluYrn Łold.ctk1:\, w czasie jeu;o koro
nncji. Korrra:: tci skld.ala si<;: ze złotej obrączy, mrie_:czonej \7 górnej częsci oś
miomn lilfomi, typmvymi dla ówcz.EJ[;nej gotycló.cj orncrnntacji. Wowri{ltrz tej koro
rry znnjdowaly si<;: dwa półkoliste pnl0-ld, no skrzyżovnmiu których urnieszczorry był 
krzyż róYmornmionrry, opieraj,;:tcy się na ffi'.lłej kuli. Krzyż ten, dla. patrzQ,.cego ho
ryzontnlnie nn koron<;:, dorninovrol cnll;,l · swoj :;;i. wysokcścig. ncid ·,fie1cem otncznj g.cych go 
lilii. 

Kororn:i Łold.etkn stała się od jogo koronacji obowi0-zujQ.CQ. kororl{l, oficjal
nie. używo.n.g. nż do ostatnich czasów, przy wszystkich kolejnych obrzędach koronn
cyjrrych. iiyjt;_ttek był tylko jeden - koronncjn Jadwigi i Jo.gieł.ly, gdyż korona Lo
kietka znnjdowaln się wówczas na Węgrzech, v,rywieziono tcm przez lll.dwika Wągier
skiego. 

Gorona origimlis ::dve priv:i.legiatn, korona Łold.etka,przetrwala w Skarbcu 
Królowsló.m nn :Jawelu do ko11co XVIII vrieku. Istniała joszczo vr czasie ostatniej 
inspekcji Skarbca, dokonnnoj w 1792 rolru. przez Tndeusza Czackiego i Jona Horainn 
i opisana była szczegółavvo przez Jacka Przybylsld.ego, kustosza Skarbca, profeso
ra .l,kadcoii Krc1k0vfSkiej. 

W roku l 7<J+ w czasie Insurekcji Kościuszkov1Sld.uj, gdy wojsko prusld.e zajęły 
Krnlr.ów, rognlia zostały przez PrusD.ków zrabovmrn. i v, 1807 roku w Króleyrcu w bnr
barzy1faki sposób korona Lokietka przetopionD. zostole na złoto. 

Poza sJ:.ovmym inwentaryzacyjnym opisem tej korony, należQ.cej do insygnió,1 
królewskich, przechovmly si)! jej dvro YłSpólczosno wiarygodne dokładne wizorunld, 
sporzę.dzone przez różnych artystów i zupełnie do siebie podoboo. Obydvm pochodz.g. 
Ż XVIII wieku. 

Rysunek M.Bacciarologo /1731-1818/ spor zg.dzorry został na polecenie króla 
Sto.nislovm .bugusta Poniatowskiego, drugi barwny znajduje się na obrnzie nomalo
wanym przez K.J. Wernera. Znró,,,mo rysunek -Bncciarologo, jak i obraz Wernera, od
daję. z wierności{t immnt_aryzacy jWJ. kształt kororry, jej olemo~ty skladovro i oz
doby, aż do barwy knmioni wlQ.cznie, pozwalaj0-c na doklndnę.. joj r.1.aterialn.g. rekon
strukcję. 

* 
Zatrzymaliśmy się dlużo j przy opisie korony Loló.etka zaróvmo dlntogo, że 

była to jedyna w cię.[,'ll niemal 500 lat korona nnleżg.ca do insygniów króle,;1sldch 
i że miała ona w svzym punkcie nllj';;yższym krzyż, który chcoey, żeby i teraz zna
ło.zł się ,1 punkcie szczytovzym ooszego gocila pal·lstvrowego. 

* * 
Mnję.c tak ·wybitne i niezwalczone argumenty, znróvmo dla historyka, jak i 

horaldyko., odnośnie krzyża w koronie, bo opnrto no jedynej koronio w insygniach 
królmrnkich, możerr\Y i powinniśnzy glm-1ę orla w obocnym 3odle pai'i.stwowym ukorono
wać koron.g. 11 originalis si ve privileginta11

• 

Unilmmy też w ten sposób Viprm,adznnin do godło państvrowogo elementóvr obcych, 
nie zvlię.zarrych z nnszę. histori{t, tradycjg. i kultur.g.. 

No znkończenio należy dodać, że do pokononin jost tylko jedno trudność natu
ry technicznej, a mianovricie vvynikaj;;,tcn z konioczności pomniejszania rysunku he-
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raldycznego na pieczęciach państ,.1owych i małych przed.miotach,maj~cych nosić wize
runek orla państwowego. Przy dużym ponmiejszaniu rysunku korona sk2adaj~ca się z 
ośmiu lilii - z przodu widzianych trzech pełnych i dwóch z profilu, zacierałaby 
się w plamę bezkszta2tnę.. Wobec tego zgodnie z praktykę.. heraldyoznę. rysunek koro:cy 
rn:iglby być uproszczony do lilii czterech w koronie umieszczonych symetrycznie na 
krzyż. 

* 

Zarówno tradycja heraldyczna i historyczna,jak i tradycja ustawodav,,oza dajQ. 
ca2k:owite podstawy do tego, aby korona na głowie orla państwowego była z krzyżem. 

Za umieszczeniem krzyża na koronie orla białego przemawiaję.. także względy re
ligijno uczuciowe. Dla uzewnętrznienia głębokiego przywię.zania Narodu Polskiego do 
wiary chrzeacijańskiej należy und.eścić w godle państwo'i,Ym Rzeczypospolitej Folsld.ej 
znak Krzyża w Koronie Orla Białego. 

W roku bieżę.cymw dniu 26 sierpn;i.a odbyła się na Jasnej Górze uroczystość ucz• 
czenia trzechsetnej rocznicy i odnowienia przez Naród ślubów Jana Kazimierza.W dniu 
tym u stóp cudownego obrazu Matki Bosld.ej Cżęstochowsld.oj Królowej Korony Polskiej 
zgromadziło się przeszło milion naszych sióstr i braci w okupowanym przez Rosję Kraju. 

W dniu 26 sierpnia b.r. cały Naród w Rra.ju i zagranicę. zespolił się w modłach 
gorę.cych do swej Niebieskiej Królowej o laskę wyzwolenia Ojczyzny z niewoli bezboż
nego kornuniznni,z którym Naród Polski jest w śmiertelnej walce od przeszło 10-oiu lat. 

Rada Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 maja 1955 r. specjalnę. uchwal~ przy
pomniała calernu Narodovd, a szczególnie Polakom rozsianym po świecie o 300 letniej 
rocznicy ślubowania Jana KazimierzQ i o ogłoszeniu przez niego Najśvdętszej Mntld. 
Bożej Królowę. Korony Polskiej,pod której opiekę oddal się król wraz z całym Narodem. 

Pan Prezydent hugust Zalesld. pouowil oddanie się w opiekę Królovroj Korony 
Polsld.ej w orędziu wydanym w dniu 3 moja 1956 r., ponadto otwieraję.o trzecię. sesję 
Racy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 maja 1956 r., zapowiedział w swym przer.ówie
niu iż 11 Rzę.d przedstawi Radzie R.P. sprawę Krzyża w Koronie w godle państwowym." 

Zgodnie z tę. zapowiedzię. i życzeniem, jeśli nie powszechnym to jednak ogrom
nej większości emigracji polsld.ej, popartym przez ogrornnę. większość Narodu Polsld.ego, 
czego· dowodem sę. wiadomości z Kraju, Rzę.d R.P, przedloiyl wda. 27.X.56 Wysold.ej Ra
dzie Rzeczypospolitej Polskiej projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie 
godła państwowego przez dodanie Krzyża w Koronie Orla Białego, z prośbę. o jego uch
walenie. 
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