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Zgromadzenie Narodowe 

 

Zgromadzenie Narodowe zwołane na dzień 15 kwietnia 2016 r. 

w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP 

 

15 kwietnia 2016 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, 

podczas którego Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie w związku z 1050. rocznicą chrztu 

Polski i powstania państwa Polskiego. Obradom przewodniczyli marszałkowie Sejmu 

i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Zgromadzenie odbyło się na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich.  

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odczytał tekst uchwały podjętej przez obie izby 

parlamentu, w której posłowie i senatorowie wyrażają wdzięczność twórcom państwowości 

i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą 

tożsamość. 

Prezydent Andrzej Duda w orędziu powiedział: „obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski 

to wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy i radości, którego kulminacją 

stanie się wizyta papieża Franciszka i Światowe Dni Młodzieży”. Zdaniem Prezydenta chrzest 

Mieszka I był wydarzeniem, dzięki któremu Polska narodziła się dla świata, wkraczając na 

arenę dziejów Europy jako wspólnota narodowa i polityczna. „Przyjęcie chrztu w obrządku 

łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć 

i mówić: my Polacy. Powiedzieliśmy wtedy tak wolności i samostanowieniu. 

Powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt własne 

państwo, tworzyć je, bronić, a gdy trzeba ginąć za nie” – mówił Prezydent. „Głęboko wierzę 

w to, że sprostamy temu zadaniu” – zakończył swoje wystąpienie Prezydent. 

Aby podkreślić fundamentalne znaczenie przyjęcia chrztu w obrządku zachodnim przez 

Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski, i aby uczcić to wydarzenie, obie Izby 

polskiego parlamentu ogłosiły rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. 

W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, po raz pierwszy zorganizowanym poza 

Warszawą, obok parlamentarzystów wzięli udział: Prezydent, Rada Ministrów, członkowie 

Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu 

dyplomatycznego. Po obradach uczestnicy obchodów wysłuchali prawykonania przez 

Filharmonię Poznańską „Oratorium 966.pl” skomponowanego specjalnie na tę uroczystość. 

Twórcami tego dzieła muzycznego są Jacek Sykulski, znakomity polski chórmistrz, dyrektor 

artystyczny Poznańskiego Chóru Chłopięcego, a także kompozytor oraz profesor Sylwester 

Dworacki, wybitny filolog klasyczny, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, który napisał słowa do tego utworu. 

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odsłonięto tablicę upamiętniającą to 

posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. 
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Zgromadzenie Narodowe zwołane na dzień 5 grudnia 2017 r. 

w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP 

 

Prezydent Andrzej Duda 5 grudnia 2017 r., w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, inaugurując w ten sposób 

obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obrady połączonych izb 

parlamentu otworzył w obecności Marszałka Stanisława Karczewskiego Marszałek Sejmu 

Marek Kuchciński. Obecni byli także m.in. premier Beata Szydło, ministrowie, szefowie 

Kancelarii Sejmu i Senatu – Agnieszka Kaczmarska i Jakub Kowalski, byli premierzy i byli 

marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, 

najważniejszych instytucji państwowych, korpusu dyplomatycznego, środowisk 

kombatanckich.   

W swoim orędziu Prezydent podkreślił, że 100 lat temu dla „odtworzenia, a potem 

ocalenia ojczyzny” zjednoczył się cały naród, który poszedł za przykładem przywódców, 

których dzisiaj nazywamy ojcami niepodległości. Choć dzieliło ich niemal wszystko, 

zwłaszcza w sferze polityki, to łączyła fundamentalna idea – wolne polskie państwo. 

Prezydent Andrzej Duda przypomniał w tym kontekście zasługi Józefa Piłsudskiego, Romana 

Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa 

i Wojciecha Korfantego. Prezydent poinformował, że zdecydował o pośmiertnym nadaniu 

Orderu Orła Białego tym spośród nich, którzy jeszcze nie dostąpili tego wyróżnienia. 

Zdaniem Prezydenta Andrzeja Dudy jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości to 

czas ostatecznego odrzucenia niewiary we własną wartość i własne siły. „Odrzućmy wpajany 

nam od lat fałszywy wstyd dotyczący naszej narodowej historii i tożsamości. Dosyć poczucia 

zależności – niepewności co do tego, czy możemy podążać własną drogą. Dość wmawiania, 

że nie stać nas na własne, suwerennie określane cele i aspiracje” – oświadczył. 

Prezydent zaapelował też, aby obchody 100-lecia niepodległości były świętem dumy 

z rodzinnych miejscowości i regionów, lokalnych dokonań patriotycznych 

i niepodległościowych. „Raz jeszcze uhonorujmy – a jeżeli trzeba, to wydobądźmy 

z zapomnienia – wszelkie osoby, organizacje, wydarzenia i miejsca, z którymi wiąże się 

historia walki o wolną Polskę i historia pracy dla niej, także tej zwykłej pracy” – zachęcał. 

Zwracając się do Zgromadzenia Narodowego, Prezydent podkreślił, że pora, by Polska 

była państwem, które służy wszystkim obywatelom i gwarantuje „pełną, rzeczywistą równość 

wszystkich Polaków wobec prawa – bez względu na poglądy, pochodzenie, pozycję 

materialną czy status społeczny”. Jak mówił, czas na bezwzględne respektowanie swobód 

obywatelskich, ale i równe, konsekwentne egzekwowanie obywatelskich powinności. 

Obrady Zgromadzenia Narodowego poprzedziło złożenie przez Prezydenta Andrzeja 

Dudę wiązanek pod tablicami upamiętniającymi parlamentarzystów – ofiary II wojny 

światowej i katastrofy smoleńskiej. 
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Zgromadzenie Narodowe zwołane na dzień 13 lipca 2018 r. 

w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP 

 

13 lipca 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się posiedzenie 

Zgromadzenia Narodowego, podczas którego posłowie i senatorowie wysłuchali orędzia 

Prezydenta Andrzeja Dudy, wygłoszonego z okazji 550-lecia parlamentaryzmu RP i 100-lecia 

odzyskania niepodległości. 

Na dziedzińcu Zamku Królewskiego zebrali się marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek 

Kuchciński i Stanisław Karczewski, najwyżsi rangą urzędnicy państwowi z premierem 

Mateuszem Morawieckim na czele, uczestnicy III Szczytu Przewodniczących Parlamentów 

Państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

Rozpoczynając swoje wystąpienie, Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że posiedzenie 

Zgromadzenia Narodowego odbywa się w miejscu wyjątkowym; to tu uchwalono 

najważniejsze w naszych dziejach akty prawne, w tym konfederację warszawską w 1573 r. 

i Konstytucję 3 maja w 1791 r. „Spotykamy się na zamku warszawskim – symbolu polskiej 

historii, w miejscu, które było świadkiem najważniejszych osiągnięć polskiego 

parlamentaryzmu doby przedrozbiorowej i które jest znakiem ciągłości trwania i pracy 

Polaków” – mówił Prezydent. Jak dodał, Zamek Królewski, który został zburzony i przez 

naród odbudowany, jest też wyraźnym znakiem tego, że „tu, na ziemi, nic nie jest wieczne ani 

stałe, a każdy znajduje się w drodze”. „Nasza Rzeczpospolita znajduje się zawsze 

w nieustannej drodze przez historię. Trwa, ale zmienia się. Rozwija się i wzrasta”  

– stwierdził. 

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że historia polskiego parlamentaryzmu rozpoczęła 

się od sejmu walnego w Piotrkowie w 1468 r. Od tamtej pory debatowanie i wymiana 

poglądów stały się podstawową metodą stanowienia prawa i kierowania polityką 

Rzeczpospolitej. „Zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne i podejmowanie decyzji 

najważniejszych dla całego narodu przez jego reprezentantów to polskie DNA, niezależne od 

przemian, sytuacji geopolitycznej, społecznej, ekonomicznej kraju” – podkreślił. 

„Kiedykolwiek Polska była wolna, tylekroć Sejm stanowił, i do dzisiaj razem z Senatem, 

stanowi jedną z głównych instytucji państwa. Gdy po 123 latach zaborów Polska odzyskała 

niepodległość, zwołanie parlamentu było jednym z pierwszych fundamentalnych rozdziałów 

w odbudowie państwa” – zaznaczył Prezydent. „Sejm i Senat są miejscem debaty, wymiany 

argumentów, lecz spory te muszą się toczyć w granicach, które zakreśla poczucie 

odpowiedzialności za dobro całej wspólnoty” – podkreślił. Jak mówił, odpowiedzialność za 

wspólnotę nakazuje, aby wynik uczciwie przeprowadzonych wyborów był powszechnie 

respektowany, nie można więc odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej 

programu. Zdaniem Prezydenta Sejm i Senat są organami suwerennej władzy ustawodawczej 

i nie ma ponad nimi wyższego prawodawcy. „Parlamentarzyści nie mogą być stronnikami 

partykularnych grup interesów, ulegać wpływom czynników zewnętrznych. Muszą się 

wsłuchiwać w głos obywateli, by dobrze ich reprezentować” – przekonywał. 

„Wierzę głęboko, że my, Polacy, wielki i mądry naród obywatelski, będziemy umieli 

z dziedzictwa 550 lat sejmowania czerpać natchnienie i inspirację. Wierzę, że razem 

zapiszemy kolejne wspaniałe karty w dziejach ojczystych” – powiedział. "Wiwat Sejm, wiwat 

Senat, wiwat niepodległa, wolna, suwerenna Rzeczypospolita" – zakończył swoje wystąpienie 

Prezydent Andrzej Duda. 

 


