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Pierwsza Dama Anna Komorowska, 3 lutego 2014 r.
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Ma∏˝onka Prezydenta RP Anna Komorowska w∏àczy∏a si´ w liczne dzia∏ania
o charakterze oficjalnym, kulturalnym
i edukacyjnym zarówno w Polsce, jak
i za granicà. Uczestniczy∏a w kilkudziesi´ciu wydarzeniach na forum mi´dzynarodowym – towarzyszy∏a Prezydentowi Bronis∏awowi Komorowskiemu
w oficjalnych wyjazdach zagranicznych oraz podczas wizyt goÊci z zagranicy w Polsce. Bra∏a tak˝e udzia∏
w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnym i spo∏ecznym, z udzia∏em
pierwszych dam z innych krajów.

Wspieranie rodzin
G∏ównym kierunkiem dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej Pierwszej Damy jest zaanga˝owanie w promowanie idei rodzicielstwa. Wspólnie z Prezydentem
Pierwsza Dama bardzo aktywnie w∏àczy∏a si´ w promowanie Karty Du˝ej
Rodziny i zainicjowa∏a skierowany do
samorzàdów konkurs „Dobry Klimat
dla Rodziny”, majàcy promowaç dobre praktyki w∏adz lokalnych, wspierajàce rodziny.
Pierwszej Damie bliskie sà równie˝
sprawy rodzicielstwa zast´pczego. Obj´∏a ona patronatem kilka ogólnopolskich kampanii poÊwi´conych tej tematyce, w tym m.in. dzia∏ania Fundacji
„Przyjació∏ka” oraz akcj´ „Idà Âwi´ta”
Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Pierwsza Dama uczestniczy∏a równie˝
w konferencjach poÊwi´conych tej tematyce, m.in. Forum Debaty Publicznej
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„Jak wspieraç odpowiedzialne rodzicielstwo w Polsce” czy konferencji „Polska dla rodziny – Karty Du˝ej Rodziny”,
organizowanej przez Zwiàzek Du˝ych
Rodzin „Trzy Plus”.
Wspieranie aktywnoÊci zawodowej
kobiet i rozwiàzaƒ, u∏atwiajàcych im ∏àczenie pracy z rodzicielstwem, to kolejne z wyzwaƒ, które podj´∏a Anna Komorowska, anga˝ujàc si´ m.in. w akcj´
„Firma Przyjazna Mamie”, a tak˝e organizacj´ konferencji, towarzyszàcej
podpisaniu nowej ustawy ˝∏obkowej.
Pierwsza Dama anga˝uje si´ te˝
w dzia∏ania aktywizujàce seniorów.
W trakcie licznych wyjazdów wzi´∏a
udzia∏ w spotkaniach i inicjatywach,
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zach´cajàc
ich s∏uchaczy do rozwijania ró˝nych
form aktywnoÊci ˝yciowej.

Zaanga˝owanie w akcje
spo∏eczne i charytatywne
Wa˝nym polem aktywnoÊci Anny Komorowskiej jest zaanga˝owanie w akcje spo∏eczne i charytatywne. Obj´∏a ona honorowym patronatem wiele
inicjatyw w tym zakresie. Pierwsza
Dama razem z Prezydentem co roku
zach´ca Polaków do w∏àczenia si´
w ide´ wolontariatu bezpoÊredniego, popularyzujàc akcj´ „Szlachetna
Paczka”, zwiàzanà z przygotowaniem
paczek Êwiàtecznych dla potrzebujàcych rodzin w ca∏ej Polsce. Wspólnie
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Ma∏˝onka Prezydenta RP Anna Komorowska wspiera Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy,
12 stycznia 2014 r.

z Prezydentem wspiera tak˝e dzia∏ania Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Obj´∏a równie˝ patronatem d∏ugofalowym akcj´ promujàcà dawstwo
szpiku kostnego – „˚yczenie Agaty”.
Inicjatywy poÊwi´cone popularyzowaniu nowoczesnej edukacji, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz
rozwojowi dzieci sà kolejnymi polami
sta∏ego zaanga˝owania Ma∏˝onki Prezydenta RP. Warto wymieniç wÊród
nich chocia˝by akcje „Ca∏a Polska
czyta dzieciom” czy „Szko∏a bez przemocy”.

Promowanie polskiej kultury
i tradycji
W sferze kultury Anna Komorowska
promuje m∏ode talenty i stara si´ otwieraç im drog´ do rozwoju. Od wrzeÊnia
2010 r. w Belwederze i Pa∏acu Prezydenckim regularnie odbywajà si´ koncerty z udzia∏em m∏odych, zdolnych wykonawców, wÊród których sà laureaci
konkursów: imienia Fryderyka Chopina,
Witolda Lutos∏awskiego, Henryka Wieniawskiego, I Ogólnopolskiego Konkursu
Duetów z Fortepianem. W prezydenc-
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kich wn´trzach oklaskiwani byli m.in.
Pawe∏ Wakarecy – wyró˝niony na XVI Mi´dzynarodowym Konkursie Chopinowskim czy Tomasz Daroch – zwyci´zca
VIII Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutos∏awskiego. WÊród zaproszonych goÊci nie brakowa∏o przedstawicieli wytwórni muzycznych, fundacji – tych
wszystkich, którzy mogà m∏odym artystom u∏atwiç dalszà karier´.
Pierwsza Dama uczestniczy w festiwalach, koncertach, spektaklach muzycznych, a tak˝e otwarciach wystaw,
premierach filmowych i teatralnych.
Pierwsza Dama zaanga˝owa∏a si´
równie˝ w promowanie polskiej kultury
oraz dokonaƒ naukowych za granicà.
Wyrazem takich dzia∏aƒ by∏o w∏àczenie si´ w obchody Mi´dzynarodowego
Roku Chemii na Sorbonie oraz uroczystoÊci zwiàzane z 100. rocznicà przyznania Marii Sk∏odowskiej-Curie Nagrody Nobla czy otwarcie w Madrycie
przez Par´ Prezydenckà wystawy pt.
„Polska. Skarby i kolekcje dzie∏ sztuki,
czyli z∏ote czasy Rzeczypospolitej”.
Ma∏˝onka Prezydenta RP wspiera
tak˝e upowszechnianie polskiej kuchni. W maju 2013 r. w∏àczy∏a si´ w promocj´ albumu „Wykwintna kuchnia
polska”, w której znalaz∏ si´ równie˝ jej
przepis. Regularnie – przy okazji Êwiàt
narodowych – w Pa∏acu Prezydenckim
prezentowane sà specja∏y kuchni regionalnych.
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Kongres Kobiet
Pani Prezydentowa niemal od poczàtku
wspiera swojà obecnoÊcià Kongres Kobiet. W czerwcu 2013 r. Anna i Bronis∏aw Komorowscy wzi´li udzia∏ w uroczystym otwarciu V Kongresu Kobiet.
Kongres, w którym uczestniczy∏o ponad
8 tysi´cy osób, odbywa∏ si´ pod has∏em
„Partnerstwo, SolidarnoÊç, Ró˝norodnoÊç”. W wystàpieniu Para Prezydencka
podkreÊla∏a zw∏aszcza rol´ partnerstwa
w ˝yciu rodzinnym i jego wp∏ywie na
dzieci, które przygotowujemy do pe∏nienia ró˝nych ról w spo∏eczeƒstwie. Po raz
kolejny Para Prezydencka wzi´∏a udzia∏
w VI Kongresie Kobiet, który odbywa∏
si´ w maju 2014 r. pod has∏em „Wspólnota, RównoÊç, OdpowiedzialnoÊç”.

Wsparcie w walce
o prawa cz∏owieka
Anna Komorowska okazuje wsparcie
dla obywateli krajów, w których ∏amane sà prawa cz∏owieka. Pierwsza Dama zaanga˝owa∏a si´ w akcj´, majàcà
na celu wsparcie rodzin aresztowanych opozycjonistów bia∏oruskich oraz
spotka∏a si´ z Lubà Kowaliowà, matkà
rozstrzelanego na Bia∏orusi W∏adis∏awa Kowaliowa. 21 kwietnia 2013 r.
Anna Komorowska spotka∏a si´ z ˝onami bia∏oruskich opozycjonistów,
przyby∏ymi do Polski na zaproszenie
Inicjatywy Wolna Bia∏oruÊ.
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Koncert fortepianowy w Pa∏acu Prezydenckim, 13 marca 2014 r.

Anna Komorowska po raz kolejny w∏àczy∏a si´ do akcji Fundacji „Majà Przysz∏oÊç”, 16 kwietnia 2014 r.
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Spotkania z rodzinami ofiar
katastrofy smoleƒskiej
Wyjàtkowym i szczególnie poruszajàcym
wydarzeniem dla Pierwszej Damy by∏o
uczestnictwo w pielgrzymce rodzin ofiar
katastrofy samolotu prezydenckiego do
Smoleƒska, a tak˝e udzia∏ w spotka-
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niach tych rodzin. Ma∏˝onka Prezydenta
Bronis∏awa Komorowskiego – wspólnie
z delegacjà rodzin ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu TU-154 – uczestniczy∏a w dwóch wizytach w Smoleƒsku:
10 paêdziernika 2010 r. – pó∏ roku po
katastrofie – oraz w przeddzieƒ pierwszej rocznicy tragicznego wydarzenia –
9 kwietnia 2011 r.

