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1 czerwca w Pałacu Prezydenckim funkcjonariusze SG, podczas pikniku
„Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”, dzielili się swoją wiedzą z
najmłoszymi. Pałac Prezydencki odwiedziły dzieci z Polski i Ukrainy,
aby wspólnie świętować Dzień Dziecka z Prezydentem Andrzejem Dudą
i Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą.

Wydarzenie to coroczna inicjatywa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  adresowana do
dzieci  w wieku przedszkolnym i  szkolnym. Wyjątkowi  goście  Pary Prezydenckiej  mogli
odwiedzić  również  stoisko  promocyjne  naszej  formacji.  Funkcjonariusze  SG  udzielali
informacji, dotyczących bezpiecznego przekraczania granicy, technik kryminalistyki oraz
zachowania się m.in.  w trakcie odprawy granicznej.  Każdy z uczestników pikniku miał
również okazję zobaczyć z bliska pojazdy i sprzęt służbowy. Największą atrakcją dla dzieci
okazał się pokaz umiejętności psa służbowego Irko, pełniącego na co dzień służbę wraz ze
swoim przewodnikiem mł. chor. SG Piotrem Grudzińskim w Placówce SG Warszawa-Okęcie.
Dla dzieci przygotowano również gry i zabawy oraz pamiątkowe paszporty.

Stoisko Straży Granicznej odwiedziła Para Prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-
Duda. 

Pierwsza Dama wielokrotnie podkreśliła, że aby wakacje można było określić udanymi,
radosnymi,  beztroskimi  muszą  to  być  wakacje  bezpieczne.  Pierwsza  Dama  życzyła
dzieciom zdrowia, szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa, aby zawsze czuły się kochane
i przede wszystkim, aby mogły spełniać swoje marzenia i polegać na dorosłych. Prezydent
Andrzej Duda wskazywał ponadto, że celem akcji jest to, aby wszyscy wrócili z wakacji
bezpiecznie,  żeby  nic  złego  nikomu  się  nie  stało  oraz  aby  dzieci  były  jak
najbezpieczniejsze  w  przyszłości  i  wiedziały  jak  się  zachować  się,  aby  uniknąć
niebezpieczeństwa.

*** 

 „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” to wydarzenie cykliczne z udziałem Pary
Prezydenckiej,  organizowane  od  2017  r.,  skierowane  do  dzieci  w  wieku  6–11  lat;
organizowane  przez  BBN  we  współpracy  ze  służbami,  formacjami,  społecznymi
organizacjami  ratowniczymi  oraz  instytucjami.  W  tym  roku  do  udziału  w  pikniku
zaproszone  zostały  także  dzieci  z  Ukrainy,  przebywające  w  polskich  placówkach



oświatowych, w tym znajdujących się pod opieką organizacji: CARITAS oraz SOS Wioski
Dziecięce.
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zdj. st. chor. szt. SG E. Szczepańska (Zespół Prasowy KGSG), chor. SG P. Kowaleczko (Biuro
Prezydialne KGSG)
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