ANDRZEJ DUDA PRZYJĄŁ OBOWIĄZKI PREZYDENTA RP
Małgorzata Kidawa – Błońska Marszałek Sejmu RP otworzyła uroczyste posiedzenie
Zgromadzenia Narodowego, na którym byli obecni posłowie, senatorowie, Rada Ministrów,
byli prezydenci, przedstawiciele korpusu dyploatycznego, kościołów i związków
wyznaniowych.

Prezydent Andrzej Duda w obecności swojej małzonki złozył uroczystą przysięgę:
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście
przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł
niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro
Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak
mi dopomóż Bóg".

Następnie wygłosił orędzie, w którym podziękował rodakom za wybór, swoim poprzednikom na
urzędzie Prezydenta RP, a w szczególności Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiego, w którego kancelarii

pracował. Następnie przedstawił priorytety swojej polityki na pięcioletnią kadencję. Wskazał
m. in. budowanie wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, umacnianie więzi z

Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, polityka historyczna, budowanie
partnerskich relacji z sąsiadami i Unią Europejską, Po zamknięciu posiedzenia Zgromadzenia
Narodowego Andrzej Duda Prezydent RP złozył wiązanki kwiatów przed tablicami
upamiętniającymi marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli
w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku oraz posłów II RP, którzy zginęli w czasie II wojny
światowej.

Następnie nowo zaprzysiężony Prezydent wziął udział w Mszy Świętej w warszawskiej
Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Mszy Świętej przewodniczył przewodniczący KEP abp
Stanisław Gądecki, a homilię wygłosił prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Wojciech
Polak. Udział w niej wzięli także metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz i
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
Po Mszy Świętej para prezydencka Agata i Andrzej Dudowie przeszli z Archikatedry Św.
Jana Chrzciciela do Zamku Królewskiego, gdzie odbyła się uroczystość przekazania
prezydentowi odznak: Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. W
drodze do Zamku Królewskiego Prezydent Andrzej Duda był entuzjastycznie witany przez
tłum zgromadzony na ulicach Warszawy.

Uroczystość przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi odbyła się na Placu Piłsudskiego, gdzie
Prezydent Andrzej Duda przybył w asyście szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Po dokonaniu
przeglądu pododdziałów, wystąpił poczet sztandarowy, do którego podszedł Prezydent Andrzej Duda
i ucałował pochylony sztandar.

Na maszt został wciągnięty proporzec Prezydenta RP, który symbolizuje jego zwierzchnictwo nad
silami zbrojnymi, po czym Prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie do żołnierzy i kadry
oficerskiej. Zwrócił uwagę, że obejmuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi w 101 rocznicę
wymarszu z krakowskich Oleandrów pierwszej kompanii kadrowej. Oddał szacunek żołnierzom
wspominając m. in. walczących w Bitwie Warszawskiej i pod Monte Cassino. Wszystkim żołnierzom
podziękował za ofiarną służbę.

Prezydent Andrzej Duda oddał hołd obrońcom Ojczyzny składając kwiaty przed Grobem
Nieznanego Żołnierza i przed Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.
Przed Pałacem Prezydenckim zgromadzeni ludzie, m.in. z biało-czerwonymi flagami,
powitali Prezydenta Andrzeja Dudę okrzykami: "Witaj w domu", "Tu jest Polska".
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