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Kompetencje cyfrowe ojców tematem przewodnim  
XI Międzynarodowego Forum Tato.Net  
 
Jedenaste Międzynarodowe Forum Tato.Net przeszło do historii. Nie ustają natomiast dyskusje o jego 
świadectwach i wartościach. Eksperci tegorocznego Forum zachęcają ojców do stania się 
przewodnikami po cyfrowym świecie dla swoich dzieci. Jednocześnie zwracają uwagę na rolę ojca, 
który nie zapomina o wprowadzaniu dzieci do realnego świata: realizacji pasji, budowania relacji i 
rozwijania niecyfrowych umiejętności. W spotkaniu wypełnionym  wykładami, panelami i warsztatami 
wzięło udział sześciuset ojców z Europy i obu Ameryk.  
 
Patronat honorowy nad Forum objął, jak co roku, Prezydent RP Andrzej Duda. Tegoroczne Forum Tato.Net 
odbyło się w Pałacu i Folwarku Łochów w sobotę 16 listopada pod hasłem „Mądrość i skuteczność”. 
Spotkanie otworzył twórca inicjatywy Tato.Net, dr Dariusz Cupiał. Następnie, Prof. dr hab. Kazimierz Korab w 
swoim wystąpieniu wraz z synem zwrócili uwagę na pułapkę bycia wyłącznie skutecznym bez mądrości i 
zaprosił do bycia rozważnymi ojcami (patrząc daleko, szeroko i głęboko). Goście zagraniczni rekomendowali 
ojcom kochanie swoich żon miłością służebną (dr Ken Canfield) i przekazywanie dzieciom, że są jedyne w 
swoim rodzaju (Jay Payleitner). W wystąpieniu dotyczącym kompetencji cyfrowych ojców, Artur Józefiak 
zachęcał ojców by byli przewodnikami w cyfrowym świecie, ale też nie zapominali o otwieraniu dzieciom drzwi 
do realnego świata: realizacji pasji, budowania relacji i rozwijania niecyfrowych umiejętności. 
 
Jak podkreślili organizatorzy z Inicjatywy Tato.Net, Forum było spotkaniem unikatowym. Towarzyszyło mu 
przekonanie, że „mocni ojcowie muszą trzymać się razem”, jak powiedział dr Ken Canfield. Idea jest prosta: 
zamiast nieustannie narzekać na kryzys ojcostwa, lepiej spotkać się w społeczności ojców, aby wzajemnie się 
wspierać.  
 
Praktycznym odzwierciedleniem tegorocznego hasła był program Forum Tato.Net, który składał się z trzech 
części: 
– część pierwsza: „Mądrość i skuteczność- aspekt osobisty. Co mnie napędza? Jak ojciec może lepiej 
dbać o własny rozwój?”, 
– część druga: Blok grup tematycznych – warsztaty, panele, seminaria. Przestrzeń aktywności dla 
wszystkich uczestników, 
– część trzecia: “Mądrość i skuteczność w relacjach rodzinnych i społecznych. Wyzwania, 
rozwiązania, dobre praktyki”. 
 
Ważnym punktem programu były również „Męskie rozmowy o ojcostwie”, podczas których usłyszeliśmy 
wartościowe i praktyczne świadectwa niejednego taty. Wśród gości spotkania pojawili się znani ojcowie: 
Andrzej Mierzejewski (kabaret Smile), dziennikarze Rafał Porzeziński, Przemysław Babiarz i Krystian Hanke, 
sportowiec Piotr Lisek, aktor Dariusz Kowalski, prof. dr hab. Kazimierz Korab oraz goście zagraniczni m.in. 
muzyk Richie Ray, zwany kiedyś królem salsy i doktor Ken Canfield z USA. Po raz pierwszy do Polski 
przyjechał Jay Payleitner, autor bestsellerowych książek skierowanych do ojców, promując swoją pierwszą 



 

 

książkę przełożoną na język polski „52 rzeczy, których syn potrzebuje od taty”. 
 
Forum poprzedziła uroczysta Gala MAX Tato.Net.  Podczas uroczystej kolacji, w piątek 15 listopada, zostały 
wręczone statuetki MAX oraz TOPDADS. W tym roku nagrody MAX zostały przyznane w trzech kategoriach: 
utwór, osoba i organizacja. W kategorii utwór, Kapituła Rady Programowej Tato.Net uhonorowała 
dziennikarza Krystiana Hanke z Programu Trzeciego Polskiego Radia za cykl audycji promujących 
zaangażowane ojcostwo „ Projekt Tata 3”. Piotr Szlązak - tata wspaniałej małej Marysi zmagającej  się z 
chorobą nowotworową  został nagrodzony w kategorii „Ojciec”. Tato.Net doceniło Piotra za niezłomną walkę o 
zdrowie Marysi poprzez akcję #KotekMarysi. W kategorii instytucja nagrodzona została firma Montersi.pl, jako 
wyraz uznania dla znaczącego wkładu w tworzenie kultury odpowiedzialnego ojcostwa w miejscu pracy. 
Wyróżnienie TOPDADS trafiło do firmy Orange promującej w swojej kampanii reklamowej „Mamy wielką moc. 
Mamy wielką odpowiedzialność.” pozytywny wizerunek ojca.  
 
Gościem specjalnym gali byli Grupa MoCarta, Wise The Gold Pen oraz król salsy Richie Ray. Galę 
poprowadził Tomasz Wolny. 
 
Patronami medialnymi XI Międzynarodowego Forum Tato.Net byli: TVP 2, Program Trzeci Polskiego Radia  
i Katolicka Agencja Informacyjna. 
 
Mecenasem głównym Forum Tato.Net była Energa w ramach realizacji strategii CSR grupy Energa. 
Sponsorami spotkania byli Orange, montersi.pl, grupa Arche, Student Travel (sponsorzy srebrni), Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, visitZakopane.pl i KGHM Polska Miedź (sponsorzy wspierający). Darczyńcami 
spotkania została Fundacja Orlen oraz Pałac Cieleśnica. Partnerami spotkania byli: Michał Gmitruk 
Production (serwis foto), Ziaja, Polskie Linie Lotnicze LOT, Rycerze Kolumba, Towarzystwa Biznesowe, 
Prasek Mobility, Abanana Advertising, Tab2 Digital, Media Visage, Panomedia, Drukarnia Adarmar, Logos, 
Mt28, Mężczyźni św. Józefa i Droga Odważnych.  
 
Szczegółowe informacje: info@tato.net  
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