
   

                                                         UCHWAŁA
uczestników VIII Zjazdu Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, 
Radzewiczów i Rudziewiczów w sprawie przywrócenia do życia publicznego Chorągwi 
Rzeczypospolitej.

My niżej podpisani domagamy się przywrócenia  do życia publicznego
                                  Chorągwi Rzeczypospolitej 
jednego z głównych godeł Dawnej Polski i Drugiej Rzeczypospolitej, zapomnianego znaku o 
800-letniej historii.
Od zarania istnienia Państwa Polskiego, Orzeł Biały na czerwonym tle był symbolem 
uosabiającym majestat Rzeczypospolitej.
Kiedy w wyniku Unii w Krewie /1385 r./ Królestw Polskie połączyło się  z Wielkim Księstwem 
Litewskim  i powstało nowe państwo , trzeba było ten fakt zaznaczyć w nowym herbie. Odtąd
samotny Biały Orzeł dostał towarzystwo Litewskiej Pogoni. Ten herb zaistniał na chorągwi 
przysługującej tylko królom Rzeczypospolitej. Była to czerwona czterodzielna tarcza herbowa 
na której przemiennie znajdowały się Biały Orzeł i litewska Pogoń/ biały jeździec na białym 
koniu z podniesionym meczem i osobistym herbem Jagiełły na tarczy jeźdźca/
Po uzyskaniu  niepodległości w 1919 roku, karmazynowa chorągiew już w formie 
uproszczonej  z samym Białym Orłem określana  jako Chorągiew Naczelnika Państwa stała się 
jednym z trzech naczelnych znaków państwowych obdarzonych honorami  godeł 
Rzeczypospolitej.
W 1927 roku  zmieniono nie tylko wzór orła, na płachtę wprowadzono dwie „obwódki”, 
wewnętrzną w postaci borty generalskiej symbolizującej zwierzchnictwo Prezydenta nad 
siłami zbrojnymi i w postaci prostej taśmy jako symbol zwierzchnictwa nad cywilnym 
społeczeństwem.
 Jednocześnie zmieniono proporcje płachty na 5:8
W tej postaci Chorągiew Rzeczypospolitej aż do września 1939 roku powiewała nad 
Belwederem.
Przechowywana od 1939 roku w Londynie, została przekazana przez ostatniego Prezydenta 
RP na Uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego w dniu 22 grudnia 1990 roku, Prezydentowi 
Lechowi Wałęsie.
Niestety, nikt do chwili obecnej nie pojął znaczenia tego symbolu.
Chorągiew Rzeczypospolitej w PRL-u, jak i obecnie została pozbawiona swego pierwotnego 
znaczenia i zredukowana do muzealnego eksponatu.
Przypomnieć należy, że ponad 12 lat temu opracowując projekt zmian w ustawie o naszych 
symbolach narodowych Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów podjęło próbę przywrócenia do 
życia publicznego Chorągwi Rzeczypospolitej. 
Niestety ta propozycja nie znalazła się w poselskim projekcie dotyczącym uchwalenia Dnia 
Flagi. Także nasze wystąpienia w tej sprawie do czołowych klubów poselskich zakończyły się 
fiaskiem. Prośba aby Pan Prezydent Bronisław Komorowski wystąpił z  inicjatywą 
ustawodawczą pozostała bez odpowiedzi.
Zdumienie nasze wzbudziła odmowa Senatu pozytywnego załatwienia naszej petycji w tej 
sprawie. Podstawą tej odmowy była negatywna opinia Kancelarii Prezydenta RP .
Ponieważ od  24 lat  nie ma  wśród naszych elit politycznych  woli przywrócenia do życia  
publicznego Chorągwi Rzeczypospolitej, my zwykli obywatele podejmujemy obywatelską 



inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o naszych symbolach narodowych i 
powołujemy:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i 
hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
Pełnomocnikiem  działającym w imieniu i na rzecz Komitetu ustanawiamy
- Leszka Rodziewicza
-zastępcą pełnomocnika  - Bogdana Rodziewicza


