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Wręczono ojcowskie statuetki MAX 2017
Statuetki MAX 2017 otrzymali Marek Kamiński, dr Krzysztof
Liszcz, Jerzy Dmowski oraz stowarzyszenie STERNIK. Te ojcowskie
wyróżnienia ogłoszono i wręczono w piątek (29 września br.)
podczas uroczystej Gali, która poprzedziła zaplanowane na kolejny
dzień IX Międzynarodowe Forum Tato.Net.
Zgodnie z przyjętymi przez Inicjatywę Tato.Net zasadami, statuetki MAX są
co roku przyznawane osobom, instytucjom lub firmom, które wspierają
ojcostwo oraz pomagają odkrywać je innym. W poprzednich latach
Kapituła Rady Programowej Tato.Net wyróżniła w ten sposób m.in.
pedagoga Grzegorza Rzeszutka, aktora i mima Irenusza Krosnego oraz
muzyka Roberta Friedricha.
„Nazwa i kształt statuetki MAX nawiązują bezpośrednio do heroicznego

gestu św. Maksymiliana Kolbego, który w 1941 r. w niemieckim obozie
zagłady Auschwitz oddał życie za współwięźnia, dlatego że ten był ojcem
rodziny. Za fizyczny projekt nagrody odpowiedzialny jest Michał Jackowski,
artysta rzeźbiarz związany z jednym z Ojcowskich Klubów Tato.Net ” –
tłumaczy współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego oraz pomysłodawca
Inicjatywy Tato.Net, dr Dariusz Cupiał.
Nagrody MAX 2017
W 2017 r. statuetkę w kategorii „figura ojca” otrzymał znany podróżnik i
polarnik – Marek Kamiński. Kapituła wskazała w uzasadnieniu na „ojcowską
postawę, która może być inspiracją dla wszystkich mężczyzn, nie tylko dla
biologicznych ojców”. Marek Kamiński, prywatnie mąż i ojciec dwójki
dzieci, w 2004 r. wziął udział z Janem Melą w wyprawie „Razem na biegun”.
Kilkunastoletni wtedy Jan Mela został w efekcie najmłodszym w historii i
pierwszym niepełnosprawnym zdobywcą obu biegunów w ciągu jednego
roku.

Nagrodę w kategorii „ojciec” wręczono dr. Krzysztofowi Liszczowi. W ten
sposób wyróżniono go za „odważną odpowiedź na podstawową potrzebę
każdego dziecka do wzrastania pod opieką kochających rodziców”. Laureat
jest lekarzem psychiatrą – prowadzi rodzinę adopcyjną i zastępczą dla
dzieci z zespołem FASD, czyli zespołem wad wrodzonych spowodowanych
piciem alkoholu przez matkę w czasie ciąży.
Laureatem w kategorii „dzieło” został Jerzy Dmowski – ojciec, dzięki
któremu w Polsce i na Ukrainie powstało wiele Ojcowskich Klubów Tato.Net.
W uzasadnieniu decyzji zaznaczono jego „nadzwyczajny wysiłek, który
owocuje powstawaniem nowych Ojcowskich Klubów Tato.Net”.
W kategorii „instytucja” uhonorowano natomiast Stowarzyszenie STERNIK,
które wyróżniono za „wyznaczanie nowych ojcowskich standardów w pracy
nad sobą i wychowaniu dzieci oraz aktywne wspieranie w ich realizacji”.
Stowarzyszenie jest znane m.in. z prowadzenia szkoły „Żagle” oraz
organizowania różnych działań edukacyjnych dla rodziców.
W trakcie piątkowej – poprowadzonej przez Przemysława Babiarza – Gali
wręczono również wyróżnienia topdads, które uhonorowały kampanie
reklamowe promujące pozytywny wizerunek ojcostwa. Lista wyróżnionych
obejmuje Allegro, Fundację Mamy i Taty, Orange oraz Mercedes-Benz
Polska.
Zorganizowana w Hotelu Arche Folwark w podwarszawskiej miejscowości
Łochów Gala poprzedziła IX Międzynarodowe Forum Tato.Net, które
zaplanowano na 30 września 2017 r. Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem „Wolność & Dyscyplina”. Forum zostało objęte honorowym
patronatem przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Więcej informacji nt. nagród MAX i IX Międzynarodowego Forum
Tato.Net:
http://Tato.Net/

---------Inicjatywa Tato.Net została uruchomiona w 2004 r. w ramach Fundacji
Cyryla i Metodego. Tato.Net to obecnie wiodący w Europie projekt
inspirujący
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najważniejszej kariery życia. Główną misją Tato.Net jest pomaganie w
kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród
współczesnych mężczyzn.

