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INFORMACJA PRASOWA 

 

Setki ojców będą wymieniać się doświadczeniami 

w byciu tatą. 

 
17 listopada br. w Hotelu ARCHE Krakowska w Warszawie odbędzie 

się jubileuszowa, dziesiąta edycja Międzynarodowego Forum 

Tato.Net. Wśród uczestników nie zabraknie mężczyzn, którzy z 

jednej strony inwestują w swoje ojcostwo, a z drugiej odnoszą 

sukcesy zawodowe. 

 

Forum Tato.Net to całodzienne „święto ojcostwa” wypełnione wykładami, 

warsztatami oraz nieformalnymi rozmowami o roli taty w rodzinie i życiu 

społecznym. Co roku odbywa się w innym polskim mieście, tym razem 

wybór padł na Warszawę. Idea jest prosta: zamiast nieustannie narzekać 

na kryzys ojcostwa, lepiej spotkać się w społeczności ojców, aby wzajemnie 

się wspierać. 

 

Jak podkreślają organizatorzy z Inicjatywy Tato.Net, to spotkanie 

unikatowe na mapie Polski, a nawet Europy. Towarzyszy mu przekonanie, 

że „mocni ojcowie muszą trzymać się razem”, jak powiedział dr Ken 

Canfield, wybitny znawca tematyki ojcowskiej, który sam jest tatą. 

 

Forum Tato.Net towarzyszy hasło – temat szczegółowy każdej edycji. W 

tym roku to „Miłość i szacunek”. Jak tłumaczy inicjator Tato.Net i 

organizator Forum, dr Dariusz Cupiał: 

 



Miłość i szacunek to wartości centralne w budowaniu każdej 

międzyosobowej więzi. Wartości, które dzisiaj przez nas mężczyzn 

potrzebują być ponownie odkryte. Co więcej – to są również wartości, które 

wzajemnie się wzmacniają. 

 

 

Praktycznym odzwierciedleniem tegorocznego hasła jest program Forum 

Tato.Net, który składa się z trzech części: 

- Część pierwsza: „Tato, potrzebujesz miłości i szacunku. Dlaczego i 

jak dbać o własny rozwój?”, 

- Część druga: Blok 15 grup tematycznych – warsztaty, panele, 

seminaria. Przestrzeń aktywności dla wszystkich uczestników, 

- Część trzecia: „Miłość i szacunek, które dajesz swojemu otoczeniu. 

Wyzwania, rozwiązania, dobre praktyki”. 

 

Ważnym punktem programu będą również „Męskie rozmowy o 

ojcostwie”, podczas których usłyszymy wartościowe i praktyczne 

świadectwa niejednego taty. Te panelowe debaty poprowadzą znani 

ojcowie: dziennikarz Krzysztof Ziemiec oraz aktor Michał Chorosiński. 

 

 

Uczestnicy  

Na Forum Tato.Net zaproszeni są wszyscy ojcowie oraz ojcowie zastępczy, 

niezależnie od wieku, doświadczenia czy narodowości. Wydarzenie ma 

charakter międzynarodowy, w tym roku możemy się spodziewać 

uczestników z USA, Ukrainy czy Węgier. Jednym z prelegentów będzie 

Shane Barkley – prezes organizacji Savvy Dads (tę nazwę można 

przetłumaczyć jako „Kumaci ojcowie”). To doświadczony tata trzech córek, 

który od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem w branży finansowej. Na 

Forum Tato.Net opowie o aktywnym słuchaniu – kluczu do budowania 

dobrych relacji rodzinnych. 

 



Pozostali mówcy jubileuszowej edycji Forum Tato.Net to między innymi: 

Kazimierz Korab (socjolog, dyrektor Polonijnego Liceum 

Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk”), Krzysztof Filarski 

(maratończyk i specjalista od storytellingu), Grzegorz Grochowski 

(wykładowca akademicki, animator życia kulturalnego), Paweł Sopkowski 

(pionier polskiego coachingu i mentoringu, przedsiębiorca), Janusz 

Wardak (wicedyrektor warszawskiej szkoły „Żagle”, autor popularnej 

strony mniejekranu.pl, tata dziesięciorga dzieci), Maciej „Zuch” Mazurek 

(autor jednego z popularniejszych blogów http://ZUCH.media). 

 

 

Kultura odpowiedzialnego ojcostwa 

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Forum Tato.Net będzie uroczysta 

gala, która odbędzie się w piątek (16 listopada br.). Tego wieczoru zostaną 

przyznane wyróżnienia Inicjatywy Tato.Net. 

 

Pierwszym z nich jest Statuetka MAX. Otrzymują ją osoby oraz instytucje, 

które swoim przykładem i działaniami ukazują wartość i piękno ojcostwa. 

Mogą ją również otrzymać twórcy, których dzieła przedstawiają ojcostwo, 

jako ważną wartość, potrzebną współczesnemu światu. Do tej pory 

Statuetki MAX otrzymali m.in. Robert „Litza” Friedrich, Marek 

Kamiński, czy doktor Krzysztof Liszcz. 

 

Z kolei wyróżnienia topdADS przeznaczone są dla reklam kreujących 

pozytywny wizerunek taty – odpowiedzialnego, odważnego, troskliwego 

mężczyzny. 

 

Gali będzie towarzyszyć kolacja, a całą uroczystość poprowadzi 

wspomniany już aktor Michał Chorosiński. 

 

 

 



Odkrywanie ojcostwa 

Forum Tato.Net jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez 

Inicjatywę Tato.Net. To wiodąca w Europie instytucja, inspirująca mężczyzn 

do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. 

Inicjatywa funkcjonuje od 14 lat pod auspicjami Fundacji Cyryla i Metodego. 

 

 

Więcej informacji o Forum Tato.Net można znaleźć tutaj: 

Szczegółowy program oraz zapisy: 

https://evenea.pl/imprezy/konferencje/warszawa/x-miedzynarodowe-

forum-tatonet-205336/ 

 

Inicjatywa Tato.Net: 

http://tato.net/  

 

„Miłość i szacunek” – wykład dra Emersona Eggerichsa podczas IX 

edycji Forum Tato.Net: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvj63cxK6Ok 

 

prof. Kazimierz Korab o znaczeniu miłości i szacunku: 

http://tato.net/czytelnia/sila-ojcowskiej-milosci-tkwi-w-konkretach/ 

 

 

Kontakt dla dziennikarzy: 

Dariusz Cupiał 

Tel.: 601 205 596 

e-mail: dariusz.cupial@tato.net 

 


