AKTYWNOŚĆ PIERWSZEJ DAMY

Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska już od pierwszych dni pełnienia obowiązków
Pierwszej Damy włączyła się w liczne działania o charakterze oficjalnym, społecznym,
kulturalnym i edukacyjnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczestniczyła w kilkudziesięciu
wydarzeniach na forum międzynarodowym – towarzyszyła Prezydentowi w oficjalnych
wyjazdach do licznych państw oraz podczas wizyt gości zagranicznych w Polsce, brała także
udział w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnym i społecznym z udziałem Pierwszych Dam
z innych krajów.
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– w dziedzinie kultury i tradycji, osiągnięć artystycznych i edukacyjnych, ochrony zabytków
i skarbów dziedzictwa narodowego, popularyzacji aktywnych środowisk i wybitnych talentów
oraz polskiego wkładu w naukę.
Pierwsza Dama gościła w Polsce małżonki prezydentów innych państw. Współorganizowała
programy ich wizyt i towarzyszyła im podczas pobytu w naszym kraju. Pierwsze Damy
odwiedziły wiele miejsc związanych z polską kulturą, z działalnością edukacją czy społeczną – były
w wielu miastach, muzeach, szkołach, teatrach, siedzibach organizacji pozarządowych. Anna
Komorowska spotkała się m.in. z: Swietłaną Miedwiediewą, małżonką Prezydenta Federacji
Rosyjskiej, Kataliną Schmittne Makray, małżonką Prezydenta Republiki Węgierskiej, Livią
Klausovą małżonką Prezydenta Republiki Czeskiej i Silvią Gasparowiczową małżonką Prezydenta
Republiki Słowackiej, Jej Królewską Mością Królową Sylwią, z Hayrünnisą Gül, małżonką
Prezydenta Republiki Turcji, Teutą Topi, małżonką Prezydenta Republiki Albanii, Sandrą Roelofs,
Pierwszą Damą Gruzji. Jesienią ubiegłego roku Anna Komorowska spotkała się z Przewodniczącą
Międzynarodowego Zgromadzenia Kobiet Ministrów Madeleine Albright, zaś w grudniu 2010 r.
gościła w Pałacu Prezydenckim Panie Ambasador oraz Małżonki szefów misji dyplomatycznych
akredytowanych w Warszawie.
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Międzynarodowego Roku Chemii na Sorbonie oraz uroczystości związane z 100. rocznicą przyznania
Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Przykładem takiego zaangażowania
może być też wizyta w Hiszpanii, gdzie Para Prezydencka uroczyście otworzyła w Madrycie wystawę
pt. „Polska. Skarby i kolekcje dzieł sztuki”.

Szczególnym wydarzeniem był dla Anny Komorowskiej udział w londyńskich uroczystościach
pogrzebowych Ireny Anders, wdowy po generale Władysławie Andersie, które odbyły się
w grudniu ubiegłego roku. Pierwsza Dama została zaproszona w maju tego roku na uroczystości
złożenia urny z prochami Ireny Anders do grobu jej męża, który spoczywa na Polskim Cmentarzu
Wojennym na Monte Cassino.
Ponad 120 wydarzeń pod patronatem Małżonki Prezydenta RP
Ważnym polem aktywności Małżonki Prezydenta RP było i jest zaangażowanie w akcje
społeczne i charytatywne. Objęła ona swoim honorowym patronatem ponad 120 inicjatyw i akcji
społecznych oraz przyjęła zaproszenie do kilku Komitetów Honorowych, m.in. do Komitetu
Honorowego V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 r. Przyjęła także godność
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Rady Ekologicznej
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Honorowego obchodów Jubileuszu 110-lecia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Głównym kierunkiem działalności społecznej Pierwszej Damy, którego kontynuacja nastąpi także
w kolejnych latach, jest zaangażowanie w promocję ważnych społecznie, nowoczesnych trendów
związanych z modelem rodziny, w tym:
Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego – Pierwsza Dama objęła patronatem kilka ogólnopolskich
kampanii poświęconych tej tematyce, w tym m.in. działania Fundacji „Przyjaciółka”, akcję „Idą
Święta” Radiowej Trójki, aktywnie zaangażowała się obchody i promocję Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego.
Wspieranie aktywności zawodowej kobiet i rozwiązań ułatwiających im łączenie pracy z rolą mamy –
Pierwsza Dama zaangażowała się m.in. w akcję „Firma Przyjazna Mamie”, a także organizację
konferencji towarzyszącej podpisaniu nowej ustawy żłobkowej.
Aktywizacja seniorów – Pierwsza Dama w trakcie licznych wyjazdów do różnych miejscowości
wzięła udział w spotkaniach i inicjatywach związanych z działalnością Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Rozmawiając z ich słuchaczami, zachęcała do rozwijania różnych form aktywności życiowej.
Anna Komorowska za naturalny obszar swojej aktywności uznała również zaangażowanie w akcje
charytatywne i społeczne związane z ochroną zdrowia oraz wyrównywaniem szans. Małżonka
Prezydenta wzięła udział m.in. w ceremonii otwarcia V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych w Warszawie oraz w otwarciu XIII Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
w Atenach.

Ważna sprawa – edukacja
Akcje poświęcone popularyzowaniu nowoczesnej edukacji, wyrównywaniu szans edukacyjnych
oraz rozwojowi dzieci są kolejnymi polami stałego zaangażowania Małżonki Prezydenta. Są to
m.in. działania promujące czytelnictwo – Pierwsza Dama patronuje kampanii „Cała Polska Czyta
Dzieciom” i współpracuje z Republiką Książki. Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Pałacu
Prezydenckim poświęcono właśnie promocji czytania książek dzieciom. Z równym przekonaniem, że
jest to sprawa ważna i pilna, Pierwsza Dama podjęła się promowania dobrych praktyk w szkołach –
m.in. w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.
Dobry przykład - wolontariat
Wspólnie z Prezydentem Pierwsza Dama promowała także aktywność obywatelską, wolontariat,
wspierała działalność organizacji pozarządowych. Jesienią ubiegłego roku Para Prezydencka
zaangażowała się w kampanię profrekwencyjną „Masz głos. Masz wybór”, poprzedzającą wybory
samorządowe. Prezydent z Małżonką razem wspierali aktywność kobiet na forum publicznym,
organizując w Pałacu Prezydenckim spotkanie „Kobiety w samorządzie”. Wspólnie zachęcali Polaków
do włączenia się w ideę wolontariatu bezpośredniego, popularyzując akcję „Szlachetna Paczka”,
związaną z przygotowaniem paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin w całej Polsce.
Pierwsza Dama, wspólnie z Prezydentem, wspierała także działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – Para Prezydencka objęła patronatem XX finał WOŚP.
Muzyka i młode talenty w Belwederze
Kultura – tej ważnej dziedzinie życia społecznego Anna Komorowska postanowiła udzielić jak
największego wsparcia promując zwłaszcza młode talenty i starając się otwierać im drogę do
pełnego rozwoju i osiągania sukcesów. Z inicjatywy Pierwszej Damy utrwaliła się już tradycja
comiesięcznych koncertów muzycznych w Belwederze.
Od września ubiegłego roku rozbrzmiewa muzyka poważna, w wykonaniu zdolnej młodzieży, wśród
której są laureaci wielu znanych konkursów – imienia Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego,
Henryka Wieniawskiego. Oklaskiwani byli m.in. Paweł Wakarecy wyróżniony na XVI
Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim czy Tomasz Daroch, zwycięzca tegorocznego VIII
Konkursu Wiolonczelowego imienia Witolda Lutosławskiego, który z siostrami Anną i Marią,
wspólnie tworzą Daroch Trio.
Wśród zaproszonych gości nie brakowało na widowni przedstawicieli wytwórni muzycznych,
fundacji, tych wszystkich, którzy mogą ułatwić młodym artystom dalszą karierę. Pierwsza Dama

zaprasza również wykonawców muzyki bardziej popularnej - na tzw. „Scenie w Belwederze” gościli
m.in. artyści „Piwnicy pod Baranami”.
Młodzi goście Anny Komorowskiej to również uczniowie z mniejszych miejscowości, którzy razem z
Pierwszą Damą zwiedzali historyczne sale Belwederu i Pałacu Prezydenckiego. Także młodzież, która
przyjechała do Polski z obszarów najbardziej dotkniętych ubiegłoroczną falą pożarów w Rosji mogła
wspólnie z Małżonką Prezydenta spacerować po ogrodach prezydenckich i poznać rezydencję
Belweder.
Z pielgrzymką rodzin do Smoleńska
Dla Pierwszej Damy szczególnie ważne i poruszające było jej uczestnictwo w pielgrzymce rodzin
ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego do Smoleńska, a także udział w odbywających się
regularnie spotkaniach rodzin.
Małżonka Prezydenta, wspólnie z delegacją rodzin ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu TU-154,
uczestniczyła w dwóch wizytach w Smoleńsku: po raz pierwszy w pielgrzymce, która udawała się na
miejsce tragedii w sześć miesięcy, jakie upłynęły od katastrofy lotniczej – 10 października 2010 r. Po
raz drugi w przeddzień pierwszej rocznicy tragicznego wydarzenia – 9 kwietnia 2011 r.
W Smoleńsku doszło także do symbolicznego spotkania Małżonki Prezydenta RP z
Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
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