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Uroczyste zgromadzenia posłów i senatorów 

 

Uroczyste zgromadzenie Sejmu, Senatu i Seimasu w 230. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

 

Posłowie i senatorowie w Warszawie, a posłowie do Sejmu litewskiego w Wilnie spotkali się 

wspólnie 3 maja 2021 r. w formule on-line na uroczystym zgromadzeniu dla uczczenia Konstytucji 

3 Maja. W okolicznościowej uchwale, której jednobrzmiący tekst przyjęły wcześniej Sejm, Senat 

i Sejm litewski, parlamentarzyści oddali hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu. 

Podczas obrad uchwałę odczytał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. 

W dokumencie, przyjętym dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów parlamentarzyści podkreślili, że konstytucja 

uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszym spisanym aktem tego typu w Europie. Przypominają, 

że opierała się ona na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych i zasadzie podziału 

władzy. Była wyrazem dążenia do budowy silnego państwa. Stanowiła formę umowy społecznej 

opierającej się na przekonaniu, że – jak zapisano w artykule V Konstytucji – „wszelka władza 

społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”, a poszanowanie praw jednostki 

i utrwalenie etosu obywatelskiego miały gwarantować potęgę kraju. Autorzy uchwały zaznaczyli 

w niej, że konstytucja wprowadzała monarchię konstytucyjną, ustrój który w większości państw 

europejskich rozwinął się dopiero w następnym stuleciu. Konstytucja była wyraźną manifestacją 

suwerenności politycznej, demonstracją tej niezależności wobec mocarstw ościennych oraz 

wezwaniem do odnowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Parlamentarzyści z Polski i Litwy zwrócili uwagę na fakt, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

stanowiło dowód odpowiedzialności politycznej elit polskich i litewskich oraz świadectwo 

zwycięstwa innowacyjnej myśli prawnoustrojowej. A w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów 

– ustawie wykonawczej do Konstytucji uchwalonej przez Sejm Czteroletni 20 października 1791 r., 

nawiązano do tych wartości i potwierdzono w nim siłę wspólnoty wielonarodowej zbudowanej na 

fundamentach republikańskich. 

Polscy i litewscy parlamentarzyści oddali w uchwale hołd dziedzictwu nowożytnego 

konstytucjonalizmu i wyrazili przekonanie, że idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 Maja 

i Zaręczenia Wzajemnego stały się podstawą politycznej tożsamości obywateli krajów  

– spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

W Warszawie w obradach uroczystego zgromadzenia Sejmu, Senatu i Seimasu 

w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięli udział członkowie Prezydium Senatu, 

senatorowie oraz prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda, którzy wygłosili 

okolicznościowe wystąpienia. W Wilnie w obradach uczestniczyli deputowani do Sejmu Republiki 

Litewskiej. Parlamenty były połączone telemostem. 
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Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów poświęcone 23. rocznicy wejścia Polski 

do NATO 

 

11 marca 2022 r. w Sejmie odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów poświęcone 

23. rocznicy wejścia Polski do NATO. Parlamentarzyści wysłuchali wystąpień prezydenta Andrzeja 

Dudy, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz sekretarza generalnego Sojuszu, Jensa 

Stoltenberga. 

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że zgromadzenie posłów 

i senatorów odbywa się w przededniu rocznicy przystąpienia przez Polskę, Czechy i Węgry do 

Sojuszu Północnoatlantyckiego. „12 marca 1999 roku ostatecznie zakończył się pojałtański 

porządek świata i wywołany przez niego podział na strefy wpływów. Wstępując do NATO, w pełni 

dołączyliśmy do zachodniej wspólnoty, zawsze byliśmy w niej kulturowo, dołączyliśmy politycznie 

i militarnie. To wielkie wydarzenie dla Polski, Europy i świata" - powiedział prezydent Duda. 

Zauważył, że „niestety, nie jest to chwila na radosne świętowanie”. „Spotykamy się dzisiaj 

w dramatycznym czasie. W chwili największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od 

zakończenia II wojny światowej. Niczym niesprowokowany atak Rosji na niepodległą Ukrainę 

zszokował świat” - powiedział prezydent. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który połączył się z Sejmem za pośrednictwem 

internetu podkreślił w swoim wystąpieniu, że Ukraińcy rozumieją, „dlaczego Polacy tak bardzo 

potrafią walczyć razem z innymi o wolność, za wolność i za Europę”. Ocenił, że Polska i Ukraina 

maja historyczną misję, by być liderami, być razem, wyciągnąć Europę z przepaści i zagrożenia. 

Dziękował także Polakom za przyjęcie ponad 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet 

i dzieci. 

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w przesłaniu wideo podkreślił, że sojusznicy są 

zjednoczeni w ramach NATO i będą chronić Polskę i bronić każdego cala terytorium sojuszniczego 

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” - zapewnił Polaków. Sekretarz generalny NATO 

pogratulował 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. "Polska jest bardzo zaangażowanym 

i docenianym członkiem i sojusznikiem. Wnosi wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo" - 

powiedział. Podkreślił, że sojusznicy NATO wspierają Ukrainę, od wielu lat, także teraz, 

przekazując jej uzbrojenie. 

Na zakończenie posiedzenia Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odczytał przyjętą 

w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat uchwałę z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w 

NATO. Posłowie i senatorowie wzywają w niej do konsekwentnego wzmacniania więzi 

transatlantyckich oraz kontynuowania solidarnego przeciwdziałania agresji rosyjskiej i udzielania 

Ukrainie wszechstronnego wsparcia, które mogą skutecznie przyczynić się do zakończenia działań 

zbrojnych. 


