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Obchody Święta Narodowego 3 Maja

Z okazji Święta Narodowego 3 Maja – w 228. rocznicę uchwalenia drugiej na świecie i
pierwszej w Europie ustawy regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki
obywateli – Para Prezydencka wzięła udział w uroczystościach na pl. Zamkowym w
Warszawie.

W uroczystościach uczestniczył szef BBN minister Paweł Soloch.

 

 

 

– Konstytucja 3 Maja to akt niezwykły: świadectwo wielkiej mądrości, przenikliwości i wielkiego patriotyzmu. Jej
uchwalenie było wielkim wydarzeniem nie tylko w dziejach Polski, ale też w dziejach świata – mówił podczas
uroczystości Prezydent Andrzej Duda. CAŁE WYSTĄPIENIE >>>

 

Msza za Ojczyznę

Rano w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda
uczestniczyli we mszy w intencji Ojczyzny. Nabożeństwu przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz
Nycz. Przed rozpoczęciem mszy odśpiewano hymn państwowy.

 

 

Ordery Orła Białego dla wybitnych Polaków

O godz. 11.00 na Zamku Królewskim Prezydent RP wręczył trzem wybitnym Polakom najwyższe
odznaczenia państwowe. Orderami Orła Białego uhonorowani zostali: Czesław Bielecki, Wincenty Kućma oraz
Władysław Siemaszko.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,701,wystapienie-3-maja.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,410,prezydent-order-orla-bialego.html


– Dziękuję, że mogłem wręczyć Panom te wspaniałe, najwyższe polskie ordery. Za to wielkie dzieło, które
realizujecie w swoim życiu, z całego serca, w imieniu Rzeczypospolitej, dziękuję – mówił Andrzej Duda podczas
uroczystości. TREŚĆ WYSTĄPIENIA >>>

 

 

 

Defilada wojskowa

Po południu ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i z państw sojuszniczych oraz funkcjonariuszy służb
podległych MON i MSWiA wzięło udział w defiladzie wojskowej odbywającej się pod hasłem „Silni w
sojuszach”.

– Nie ukrywam, mamy wielkie ambicje. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym, chcemy, żeby Polska była
państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest
bezpiecznie, i w którym obywatel czuje się bezpiecznie – mówił Andrzej Duda.  CAŁE WYSTĄPIENIE >>>

 

 

 

 

 

Otwarty Belweder

Warszawiacy i turyści odwiedzający stolicę mogli dziś zwiedzić Rezydencję Prezydenta RP - Belweder.
 

Podziękowania

Prezydent podziękował wszystkim, którzy świętują rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,702,uroczystosc-wreczenie-order-orla-bialego-wystapienie.html
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/8487,Defilada-Silni-w-sojuszach.html
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/8487,Defilada-Silni-w-sojuszach.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,700,prezydent-defilada-silni-w-sojuszach-wystapienie.html
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