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Pan
Prof. dr hab. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Warszawa
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Szanowny Panie Marszałku
Zwracam się z prośbą o nadanie mojej petycji priorytetu tak aby jeszcze w tym
roku, roku stulecia reaktywowania Chorągwi Rzeczypospolitej mogła ona zacząć
dumnie powiewać nad Pałacem Prezydenckim. Jest to symbol o ponad 700-letniej
tradycji i nie honoruje znanego z imienia któregoś z prezydentów. Ona symbolizuje
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten urząd jako jedyny w Europie nie ma
swego symbolu.
Uważam, że podjęcie tej inicjatywy przez Pana i Koalicję Obywatelską zakończy ten
skandal i nikt nie odbierze KO zasług w tej sprawie.
W Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji znajduje się gotowy projekt
nowelizacji . Wystarczy nadać jemu dalszy bieg. I temu służy moja petycja. Nie wiem
dlaczego PiS uzależnia przywrócenie do życia publicznego tego symbolu od
opracowania nowej kompleksowej ustawy o naszych symbolach narodowych.
Przecież w nowej ustawie pojęcie Chorągwi Rzeczypospolitej może być wstawione w
odpowiedni paragraf, punkt, podpunkt czy ustęp, gdy będzie ona już opracowana.
Stracono już trzy lata i nadal nie wiadomo kiedy zostanie opracowana.
Jest dla mnie dziwne że o przywrócenie do życia publicznego tego symbolu nie
walczy Jarosław Kaczyński, który 29 lat temu wraz z Ministrem Skubiszewskim
asystował Ryszardowi Kaczorowskiemu w przekazaniu go Lechowi Wałęsie.
Ta sprawa wyszła z naszego regionu, regionu z którego został Pan wybrany
senatorem. Może warto to nagłośnić, że nie jest to inicjatywa, która wyszła z
Warszawy, gdańska, Poznania czy Wrocławia a z małej wioski Międzywodzia.
Ta sprawa jest obojętna politycznie. Mam nadzieję, ze zostanie przyjęta tak w
Senacie jak tez w Sejmie przez aklamację.
Serdecznie pozdrawiam
Leszek Rodziewicz
Honorowy Prezes Stowarzyszenia

dnia 18.11.2019 roku
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Szanowny Panie Przewodniczący

Pan
Aleksander Pociej
Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Senat RP

Sto lat temu dokładnie 1 sierpnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy
Odrodzonej Rzeczypospolitej po 123 niebytu przywrócił do życia Chorągiew
Rzeczypospolitej. Ówczesnym elitom politycznym i intelektualnym zajęło to pięć
miesięcy i 10 dni licząc od chwili uznania naszego panstwa na arenie
międzynarodowej.
W przyszłym roku w grudniu minie trzydzieści lat jak Ryszard Kaczorowski przywiózł
ten symbol suwerenności Rzeczypospolitej do Polski i nikt poza mną nie podjął
inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Był to rok 2003. Moje kilkakrotne próby
zainspirowania Kancelarii kolejnych prezydentów RP były zbywane twierdzeniem, że
reaktywowanie Chorągwi Rzeczypospolitej może nastąpić wtedy "jak się zrobi
porządek w papierach ".
To kolokwialne określenie jest jaknajbardziej adekwatne do sytuacji w której jej
istnienie warunkuje się od opracowania kompleksowej ustawy. Ten warunek jest
stawiany już od ponad 12 lat. Moja petycja z 2016 roku mogła zakończyć się
sukcesem już rok później,gdyby senatorowie dotrzymali swej obietnicy i podjęli
inicjatywę ustawodawczą wobec braku opracowanej przez MKiDN tej nowej
całościowej ustawy.
Uważam, że senatorowie KPCz.PiP poprzedniej kadencji zostali wprowadzeni w błąd
co do terminu opracowania przez MKiDN kompleksowej ustawy o naszych symbolach
narodowych. Kolejne terminy , koniec 2018 roku jak też drugi kwartał 2019 roku nie
zostały dotrzymane. Ostatnio prasa podała że ten termin został przsunięty w bliżej
nieokreślony czas.
Moje zdumienie budziła uległość senatorów - "Wybrańców Narodu "względem
władzy wykonawczej kiedy mając już gotowy projekt nowelizacji ustawy opracowany
przez Biuro Legislacyjne Senatu w wyniku interwencji Kancelarii Prezydenta
zrezygnowali z dokończenia dalszego procedowania.
Ponieważ w tym roku jest stulecie reaktywowania Choragwi Rzeczpospolitej
występuję z petycją o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie i
definitywne zakończenie tego skandalu.
�

Leszek Rodziewicz
Honorowy Prezes Stowarzyszenia

dnia 18.11.2019 roku

-ł

•

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ

Imię i nazwisko/nazwa/

Leszek Rodziewicz

Miejsce
zamieszkania/siedziba
Adres do
korespondencji
Adres e-mail
(w przypadku petycji
składanych drogą
elektroniczną)
Jeżeli podmiotem składającym petycję jest grupa podmiotów (np. organizacji, osób fizycznych) należywskazać
osobę je reprezentującą oraz podać imię i nazwisko/nazwę oraz miejsce zamieszkania/siedzibę każdego z nich

DANE PODMIOTU TRZECIEGO, W KTÓREGO INTERESIE SKŁADANA JEST PETYCJA

Imię i nazwisko/nazwa
Miejsce
zamieszkania/siedziba
Adres do
korespondencji/adres
pocztv elektronicznej
Uwaga! Wymagane jestdolqczenie do petycji zgody podmiotu trzeciego na jej złożenie. Podmiot,
w którego interesie składana jest petycja, może wyrazić też zgodę na ujawnienie jego imienia
i nazwiska/nazwy na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję

INFORMACJE DOTYCZĄCE PETYCJI

Adresat petycji
Tytuł petycji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Przywrócenie do życia publicznego
CHORĄGWI RZECZYPOSPOLITEJ

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie
Akt prawa, w którym
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z
postulowana jest zmiana
późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
Wnoszę o podjęcie przez Senat RP inicjatywy ustawodawczej w celu
Treść petycji

przywrócenia do życia publicznego
CHORĄGWI RZECZYPOSPOLITEJ

Od zarania istnienia Państwa Polskiego Orze! Biały na czerwonym tle był symbolem Królów
i Prezydentów Polskich. Kiedy w wyniku Unii w Krewie /I 385 r./ łączy się Królestwo
Polskie z Wielkim Księstwem Litewskim samotny dotąd Biały Orzeł otrzymuje towarzystwo
litewskiej Pogoni. Odtąd herbem nowego państwa będzie czerwona czterodzielna tarcza
herbowa na której przemiennie znajdować się będzie Orzeł Biały i biała Litewska Pogoń.
Ten herb zaistniał na chorągwi przysługującej tylko Królom Rzeczypospolitej ....

Uzasadnienie

Uwaga;

Pełniejsze uzasadnienie znajduje się w załączniku do projektu zmian w ustawie jak i w
załączonych apelach do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.
Niniejsza petycja jest prywatną petycją Leszka Rodziewicza.
Poprzednia moja petycja w tej samej sprawie została storpedowana przez Kancelarię
Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję
mojego imienia i nazwiska

Załączniki:
•
•
•
•

Projekt zmian w ustawie
Uzasadnienie wprowadzonych zmian
Choragiew Rzeczpospolitej na Pałac Prezydencki
Pomysłodawca Dnia Flagi.... artykuł z Rzeczpospolitej

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zm.) infonnujemy, że administratorem danych osobowych podanych w petycji jest Kancelaria
Senatu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6. Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania (w Biurze Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu). Dane osobowe
przetwarzane

są

w

celu

realizacji

procesu

rozpatrywania

petycji

w

celach

ewidencyjnych.Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.
1195). Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6
ustawy o petycjach.

Chorągiew Rzeczypospolitej na Pałac Prezydencki
Moja batalia o jej przywrócenie do życia publicznego

Kiedy w dniu 22 grudnia 1990 roku Ryszard Kaczorowski Prezydent RP na Uchodźctwie
przekazywał Lechowi Wałęsie Chorągiew Rzeczypospolitej na pewno nie spodziewał się , że
ten symbol ciągłości naszej państwowości odzyskanej w 1918 roku i suwerenności naszego
państwa do chwili obecnej nie będzie dumnie powiewać nad Pałacem Prezydenckim.

W tym pamiętnym dniu obaj Prezydenci podpisali następujący protokół:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa oraz Ryszard Kaczorowski Prezydent
Rzeczypospolitej rezydujący w Londynie uznali, że dążenia kilku pokoleń Polaków do
zapewnienia Polsce niepodległego bytu zostały zrealizowane...
.... uznając, że wybrany z woli Narodu w wyborach powszechnych Lech Wałęsa jest
najwyższym przedstawicielem państwa Polskiego oświadczam, że moja misja prezydencka
została wypełniona oraz zakończona i przekazuję insygnia prezydenckie Prezydentowi
Lechowi Wałęsie jako symbole ciągłości Rzeczypospolitej.
To oświadczenie jednoznacznie wskazuje, że nowy Prezydent przejął swą władzę od
Ryszarda Kaczorowskiego symbolizującego ciągłość polskiej państwowości ustanowionej w
1918 roku, a nie z rąk dawnego sekretarza PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

aktem prawnym o stosunkowo nikłej randze Proporzec Prezydenta RP stosowany
okolicznościowo nie ma prawa powiewać nad Pałacem Prezydenckim. Ten forsowany
absurd, przybrał wręcz karykaturalny charakter, kiedy podczas obchodów rocznicy
Konstytucji 3 maja w 2007 roku Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wbrew prawu
uhonorowano Proporcem Prezydenta w asyście ułanów na koniach.
Przedstawiona historia Chorągwi Rzeczypospolitej, jej znaczenie jak i zaniechania w
przywróceniu jej do życia publicznego zmusiły mnie do działania.
Ponieważ senatorowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie dotrzymali
swego słowa, występując wbrew swoim uchwałom zwracam się teraz do rodaków o
poparcie mojej obywatelskiej inicjatywy.
Nie zrażony dotychczasową porażką wystąpiłem w dniu 11.02.b.r. z kolejną petycją tym
razem po raz drugi do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
i zakończenie tego skandalu.
Myślę, że tym samym moja ponad siedemnastoletnia batalia o reaktywowanie Chorągwi
Rzeczypospolitej dobiegnie końca.
Sądzę, że w nagrodę powinno mi być dane podniesienie tego zapomnianego symbolu
Majestatu Rzeczypospolitej na maszt Pałacu Prezydenckiego.
Leszek Rodziewicz

Honorowy Prezes
Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów

1.07.2019 roku

