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Uroczyste zgromadzenia posłów i senatorów 

 

Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów  

z okazji wizyty prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande’a 

 

16 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w sali 

plenarnej Sejmu, podczas którego wystąpił prezydent Republiki Francuskiej François 

Hollande.  

Obradom przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu – Ewa Kopacz i Bogdan 

Borusewicz. W uroczystym posiedzeniu wzięli udział: prezydent Bronisław Komorowski, 

premier Donald Tusk i członkowie rządu. 

Prezydenta Francji powitała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Jej zdaniem, polsko-

francuskie stosunki wymagają nowego impulsu, oczekuje tego i Europa i nasze kraje. Ewa 

Kopacz powiedziała, iż Polska i Francja powinny wspólnie zabiegać o to, by "Europa się 

rozwijała" i wciąż była "wspólnotą wartości zdeklarowanych przez ojców założycieli". 

W swym przemówieniu prezydent Francji nie koncentrował się jedynie na akcentach 

historycznych, ale odniósł się do aktualnych problemów. Według niego, Trójkąt Weimarski 

powinien przejawiać się w konkretnych działaniach. Prezydent Francji odniósł się również do 

bieżących kwestii nurtujących państwa Unii Europejskiej. Chciałby, aby podczas wyborów 

europejskich w 2014 r. mogła się odbyć wielka debata o przyszłości Europy. Nawiązując do 

konstruowanego obecnie budżetu unijnego, francuski prezydent mówił, że należy bronić 

zarówno wspólnej polityki rolnej UE, jak i funduszy spójności.  

Zamykając zgromadzenie posłów i senatorów, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 

ocenił, że wizyta w Polsce prezydenta Francji ma olbrzymie znaczenie dla teraźniejszości 

i przyszłości stosunków polsko-francuskich. 

 

Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów  

z okazji wizyty prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki 

 

17 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w sali 

plenarnej Sejmu, podczas którego wystąpił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. 

Zgromadzeniu przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu – Radosław Sikorski 

i Bogdan Borusewicz. Wystąpieniu Petra Poroszenki przysłuchiwał się prezydent Bronisław 

Komorowski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce oraz członkowie Rady 

Ministrów z premier Ewą Kopacz. 

Prezydent, w imieniu narodu ukraińskiego, podziękował za zaszczyt zwrócenia się do 

narodu polskiego za pośrednictwem jego reprezentantów. Mówił, że w 1991 roku Ukraińcy 

odzyskali swoje państwo i w ciągu ponad 20 lat szczycili się tym, że na Ukrainie nie przelano 

ani jednej kropli krwi, ale dzisiaj Ukraińcy płacą niezwykle wysoką cenę za swoją tożsamość 

europejską, za swoją samodzielność. 

Poroszenko podkreślił, że polski prezydent, rząd i parlament konsekwentnie wspierają 

Ukrainę na jej drodze ku eurointegracji.  

Odniósł się również do wspólnej historii polsko-ukraińskiej. Stwierdził, że powinniśmy 

wkładać wszelkie wysiłki w to, by doprowadzić do pojednania i połączenia obu narodów. 



aktualizacja: 11 listopada 2015 r. 

 289 

Podkreślił, że działania Ukrainy są inspirowane przez liderów Kościołów, którzy po bardzo 

tragicznych kartach wspólnej historii mówili: wybaczamy i prosimy o wybaczenie.  

Zaznaczył, że Ukraina walczy dzisiaj „o naszą wspólną Europę”. Dodał, że szczególnego 

znaczenia nabiera teraz hasło głoszone przez Polaków w przeszłości „Za naszą i waszą 

wolność”. Zdaniem Poroszenki ma ono dziś wymiar bardzo symboliczny, bo Polacy walczyli 

nie tylko o swoją wolność, ale i o wolność całej Europy. Dzisiaj nasza solidarność, nasza 

wspólna walka niewątpliwie doprowadzi do tego, że zwyciężymy, razem. Razem my jesteśmy 

niezwyciężeni, a cała nasza historia świadczy o tym, że kiedy łączymy się, to nikt nie jest w 

stanie nas pokonać" – mówił Poroszenko. „Zatem chwała Rzeczypospolitej i sława narodowi 

polskiemu, chwała naszej mocnej przyjaźni. I chwała Ukrainie” – zakończył swoje 

przemówienie ukraiński prezydent. 

 

 


