
 
 

Całkiem niedawno z bukietami kwiatów, laurkami i prezentami 

biegliśmy do kochanych mam, żeby podziękować im za trud włożony  

w wychowanie, za bezinteresowną miłość i poświęcenie. Niespełna 

miesiąc po rodzicielkach, świętują tatusiowie, których rodzinna rola,  

na przestrzeni wieków bardzo się zmieniała i ewoluowała. Dzisiejszy Tata 

to bardzo ważna postać w życiu dziecka – bohater.  

Nie zawsze jednak tak było… Przez całe wieki ojcowie byli po prostu 

głową rodziny i mieli zadbać o bezpieczeństwo oraz o to, żeby w domu  

nie zabrakło na przysłowiowy chleb. W dzisiejszych czasach tatusiowie 

przewijają, bawią się z dziećmi i wychowują je. Mają większy wpływ  

na życie i dorastanie swoich latorośli, niż to było kilka, kilkanaście  

i kilkaset lat temu. Dziś tata, to taka mama, tyle, że z wąsami, jak mówią 

niektórzy. Na nikim nie robią już wrażenia urlopy tacierzyńskie…  

Bo to normalne. Mamy jednak nadzieję, że wrażenie na Was, zrobią 

poniższe wywiady. Poznajcie kilku tatusiów uczennic i uczniów kieleckiej 

„Ósemki”… OŚMIORNICZKA zaprasza do lektury i życzy miłego 

czytania! 

 

 

 

 



 



RODZYNECZEK 

 

 

Świat finansów budowlanych poznał od każdej strony. Jak sam 

przyznaje, czuje się w tym dobrze i ceni sobie swoją pracę. Kiedy wraca 

do domu, nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo czeka na Niego 

siedem wspaniałych kobiet, które kocha nad życie… Żona Paulina i sześć 

córek Julia, Maja, Karolina, Natalia, Oliwia i najmłodsza Marcelinka. 

Najukochańszy pod słońcem, najlepszy przyjaciel, gotowy nieść pomoc  

w dobrych i złych chwilach. Krótko rzecz ujmując wspaniały tata  

na 600%. Poznajcie Piotra Szymkiewicza. 

 

 

 

 

Jesteś tatą sześciu córek, ale pięć z nich urodziło się tego samego dnia. 

Jak dowiedziałeś się, że będziesz miał pięcioraczki? 

 

Byłem w pracy, gdy zadzwonił do mnie telefon, dzwoniła moja żona  

i oznajmiła mi, że będziemy mieli pięć córek. Mówiła to z takim 

podekscytowaniem i wzruszeniem, że do dziś o tym pamiętam... 

 

 

 

 

Skoro tak dobrze to pamiętasz, to na pewno też pamiętasz swoją reakcję. 

Jaka ona była? 

 

Oczywiście, że pamiętam! Ogromnie się wzruszyłem, byłem też w ciężkim 

szoku, ale jak najbardziej pozytywnym. Zdawałem sobie sprawę z tego,  

że bycie tatą piątki dzieci, to ciężki orzech do zgryzienia i wiele poświęcenia, 

ale jak widać udało się. Mam teraz piękne i mądre córki, z których jestem 

dumny. Julia, Maja, Karolina, Natalia, Oliwka i Marcelinka to cały mój świat! 

Nie wyobrażam sobie bez nich życia. 

 

 

 



 

 

 

Jesteś takim „rodzyneczkiem” w swoim domu, ale tak się zastanawiam… 

Tyle córek na raz, to musiał być owoc jakiejś wielkiej miłości? Jak 

poznałeś swoją żonę? 

 

Wszystko dzięki mojej koleżance. Byłem nad morzem, patrzę… idzie moja 

koleżanka, właśnie z Paulinką, która jak się okazało później, po 7 latach, 

została moją żoną. Gdy ją wtedy, pierwszy raz zobaczyłem i poznałem,  

to między nami coś zaiskrzyło. To było takie uczucie, którego nigdy 

wcześniej nie doznałem. Strzała Amora, motyle w brzuchu, no wiecie jak to 

jest, kiedy człowiek się zakocha. Co najważniejsze, te motyle fruwają mi do 

dziś po brzuchu… 

 

 

 

A kiedy się pobraliście? 

 

W lipcu 2006 roku. To był piękny dzień, bo ona, Paulinka, ta jedyna… 

została moją żoną już na zawsze! 

 

 

 

 

Cofnijmy się nieco w przeszłość, zanim poznałeś swoją ukochaną żonę  

i zostałeś tatą sześciu córek. Kim chciałeś zostać będąc dzieckiem? 

 

Zdecydowanie piłkarzem, jak pewnie wielu młodych chłopców. Marzyła mi 

się kariera znanego obrońcy. Kilka lat nawet trenowałem futbol, ale później 

okazało się, że to jednak nie jest moja droga życiowa. 

 

 

 

 

 

 



 

A czy obecnie masz jakieś marzenie, czy marzenia? 

 

Marzę chociaż o jednym dniu spędzonym w domu, w ciszy i spokoju. 

Dziwicie się temu marzeniu? Przy szóstce dzieciaków, o taki dzień jest 

niezwykle trudno. Ale nie zamieniłbym tego wesołego domowego gwaru na 

nic na świcie, bo mam wspaniałą, kochającą się rodzinę i od marzenia o ciszy, 

wolę jednak ten wrzask radości i miłości. 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

Dziękuję, było mi bardzo miło. 

 

 

 

Rozmawiała: Karolina Szymkiewicz 

 

 

 

 

 

 

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią 

zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, 

tylko miłość ojca ma się bez zdobywania i bez zasług. 
 

Herman Auerbach 
 

 

 

 

 

 

 



 

MIŁOŚĆ DO WSI – MIŁOŚĆ DO ŻONY 

 

W dzieciństwie uwielbiał przypatrywać się swojemu tacie,  

który majsterkował w garażu. Dziś ma swój garaż,  

w którym sam majsterkuje. Kocha wieś, a ta miłość do sielskiej 

atmosfery, połączyła go z żoną. Poznajcie Norberta Turka. 

 

 

 

 

Zauważyłam, że niektórzy znajomi zwracają się do Ciebie „Bercik”. 

Skąd się to wzięło? 

  

Otóż moja babcia nie była w stanie wymówić mojego imienia Norbert,  

więc mówiła „Bercik”. Potem zaczęli tak mówić do mnie moi znajomi  

i tak już zostało do teraz. 

 

 

 

Czy masz jakieś hobby? 

 

Uwielbiam majsterkować. 

 

 

 

Czy zawsze to lubiłeś, czy to pasja, która się zrodziła niedawno?  

 

Mój tata dniami i nocami pracował przy samochodzie, „dłubał” coś, zmieniał 

coś, a ja praktycznie cały swój wolny czas spędzałem z nim. Tata był 

zdecydowanie taką złotą rączką, a że niedaleko pada jabłko od jabłoni, 

najprawdopodobniej odziedziczyłem to po nim. Ja też mam teraz garaż,  

w którym lubię sobie majstrować, więc historia zatoczyła koło. 

 

 

 

 



 

Jeśli miałbyś wybierać, to gdzie wolałbyś mieszkać? Na wsi,  

czy w mieście? 

 

Nie mam się, nad czym zastanawiać, mieszkam na wsi i jestem z tego bardzo 

zadowolony! 

 

 

 

Czyli cenisz i lubisz sielskie życie poza miastem?  

 

Mówiąc, że lubię wieś, to tak jakby nic nie powiedzieć. Ja po prostu ją 

kocham! Od dzieciństwa marzyłem o zamieszkaniu na wsi, wraz ze swoją 

rodziną. Jeszcze na dodatek poznałem swoją żonę, która, jak się potem 

okazało miała takie same życzenia. I tak miłość do wsi pozwoliła 

wykiełkować naszej miłości i bardzo się z tego cieszę.  

 

 

 

Czyli jesteś rolnikiem, który zdecydowanie już nie szuka żony… 

 

Jestem rolnikiem, ale tak, jak powiedziałaś żadnej żony już nie szukam. Mam 

swoją i kocham Ją nad życie. 

 

 

W takim razie życzę wiele miłości i powodzenia. Dziękuję za rozmowę. 

 

Również dziękuję. 

 

 

Rozmawiała: Zofia Turek 

 

 

 

„Mądry ojciec to taki, który zna własne dziecko". 
 

William Szekspir („Kupiec wenecki”) 



ZDOBYŁEM WSZYSTKIE SZCZYTY NA OSIEDLU! 

 

Prawnik z wykształcenia, a siatkarz z zamiłowania. Kocha historię  

i Japonię, do której mógłby podróżować bez końca. Fascynuje  

Go azjatycka kuchnia, która jest rozkoszą dla Jego podniebienia. 

Poznajcie tatę Bartłomieja. 

 

 

 

Gdybyś mógł cofnąć się myślami w czasie to, co najlepiej wspominasz  

z dzieciństwa? 

Najlepiej? Chodzenie po drzewach. 

 

 

 

Słucham? Nie bardzo rozumiem? 

Faktycznie młoda Pani redaktor, to może nie wiedzieć, o co chodzi  

z tym chodzeniem po drzewach. Otóż w czasach mojego dzieciństwa  

nie mieliśmy komputerów, smartfonów i gier. Całe dnie spędzaliśmy  

na świeżym powietrzu, w realnym, a nie w wirtualnym świecie, bez portali 

społecznościowych i komunikatorów. Spośród wielu zabaw, moją ulubioną, 

było właśnie chodzenie po drzewach. 

 

 

 

Wysoko się wspinałeś? Wolałeś te mniejsze, czy większe drzewa? 

Wszystkie były moje! (śmiech). Wszystkie drzewa, jakie rosły u nas  

na osiedlu, zostały przeze mnie zdobyte. 

 



No dobrze… Zdobywałeś szczyt i co dalej? 

Cieszę się, że o to zapytałaś... Najfajniejsze było to, że na tych drzewach 

budowaliśmy „bazy” i siedzieliśmy na nich, na samym czubku. Słowa „baza” 

nie będę tłumaczył, bo młodzież i tak tego nie zrozumie, czym dla nas  

były owe „bazy”.  

 

 

Jesteś tatą wspaniałej córki Gabrysi, czy z perspektywy czasu 

zamieniłbyś córkę na syna? 

 

Moją najukochańszą Gabrysię?! Zamienić?! Nigdy w życiu! Na nikogo.  

Tym bardziej na syna. Jakoś sobie tego nie wyobrażam. Więź, jaka tworzy się 

pomiędzy córką, a tatą jest bardzo silna. Wydaje mi się nawet, że silniejsza 

niż między synem, a tatą, choć jest podobnie. Tak czy inaczej kocham swoją 

córkę i jestem z Niej bardzo dumny. To mój skarb i nie zamieniłbym Jej 

nigdy, na nikogo.  

 

 

 

Oprócz tego, że jesteś tatą dorastającej córki, z zawodu jesteś 

prawnikiem. Czemu wybrałeś ten zawód? 

Mój tata jest prawnikiem. Kiedy byłem dzieckiem dosyć dobrze osłuchałem 

się jak wygląda ta praca. Chyba mi się to spodobało i zrealizowałem swój 

plan. Myślę, że moja ścieżka zawodowa zawędrowała w taki sposób, 

ponieważ zawsze bardzo lubiłem historię, a przedmiot ten, w moich czasach, 

był wymagany na egzaminie kwalifikującym na studia prawnicze.  

Ta kompilacja rodzinnych tradycji i moich zainteresowań spowodowała,  

że zostałem prawnikiem. 

 

 

 



Tata w domu, w pracy prawnik, a jak lubisz spędzać wolne chwile? 

Między innymi na sportowo...  

 

 

 

Masz jakiś swój ulubiony sport? 

Zdecydowanie siatkówka. Uprawiałem tę dyscyplinę bardzo długo w swoim 

życiu. Uważam, że to sport dynamiczny, trudny, w którym ogromną rolę 

odgrywa technika. Kiedy tylko mam możliwość gram w piłkę siatkową, 

pomimo problemów z kolanem. 

 

 

 

A co to za problemy? 

Miałem na nie operację. Było to pokłosie poważnego skrzywienia kręgosłupa. 

Przez prawie rok poruszałem się o kulach. Tak to już bywa, że jak ma się 

problem z kręgosłupem to wcześniej, czy później do tej bolączki dołączą 

kłopoty z kolanem.  

 

 

 

A masz jeszcze jakieś inne zainteresowania? 

Myślę, że podróże, te małe i duże... 

 

 

 

 



Skoro tak lubisz podróżować, to może masz jakiś ulubiony kraj  

i kierunek tych wojaży? 

Uwielbiam Japonię. To kraj bardzo egzotyczny, zupełnie inny niż Polska,  

z bardzo ciekawą historią i kulturą. Jak już wcześniej wspomniałem bardzo 

lubię historię, a historia Japonii fascynuje mnie wyjątkowo, tak jak i tamtejsza 

kuchnia. Jest fantastyczna! Do tego zapierające dech w piersiach widoki, 

kraju kwitnącej wiśni, leżącego na wyspach sprawiają, że nie sposób nie 

zakochać się w Azji w japońskim wydaniu. 

 

 

Zatem, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Ci jak najwięcej podróży 

do Japonii, zawsze szczęśliwych z niej powrotów i tak ogólnie 

powodzenia. Dziękuję za rozmowę. 

 

Dziękuję za piękne życzenia i dziękuję za rozmowę. 

 

 

 

Rozmawiała: Redaktor Gabriela 

 

 

 

 

 

 

„Nie jest sztuką zostać ojcem, sztuką jest nim być”.  
 

Wilhelm Busch 
 

 

 

 



WIĘCEJ PASJI, MNIEJ PRACY 

Jak sam twierdzi jest zadowolony z życia, bo ma wspaniałą, kochająca się 

rodzinę, a wszystkie pozostałe marzenia też się spełniły.  

I choć na horyzoncie pojawiają się nowe, zawsze potrafi cieszyć się z tego, 

co ma obecnie. Pasja z dzieciństwa, przerodziła się w hobby,  

już w dorosłym życiu. Próbuje zainteresować nią innych i zaraża 

wszystkich dookoła swoim optymizmem. Marcin Pochopień,  

dla którego nie ma szczytów nie do zdobycia… Poznajcie go bliżej. 

 

 

Czy dobrze wspominasz swoje dzieciństwo i historie z nim związane? 

Dzieciństwo miałem bardzo fajne. Pamiętam jak z kolegami chodziliśmy  

nad rzekę, czy do lasu. Lubiliśmy wtedy wchodzić na drzewa, a właściwie  

to wspinać się po drzewach.  

 

 

A jak już się wspiąłeś to, co potem robiłeś? 

To był przede wszystkim sukces! Zdobycie szczytu! Poza tym,  

kiedy znaleźliśmy duże drzewo to wieszaliśmy wysoko na gałęzi linę 

zakończoną kawałkiem patyka i tak powstawała huśtawka sporych 

rozmiarów. Cudowne czasy! Bez telefonów komórkowych i komputerów.  

No może te ostatnie mieli nieliczni, ale nie było jeszcze Internetu,  

więc właściwie cały wolny czas spędzaliśmy na powietrzu wymyślając  

różne zabawy. Było super! 

 

 

To właśnie wspinaczka po drzewach była Twoją ulubioną zabawą  

z tamtych czasów? 

Poniekąd... 

 



To znaczy? 

Wspinanie się po drzewach to jedno, ale ja najlepiej wspominam zabawę  

„w ganianego” na tych drzewach. Podstawową zasadą gry, było to,  

że nie można było zejść z drzewa, tylko cały czas trzeba było przeskakiwać  

z gałęzi na gałąź. Była to moja ulubiona zabawa. 

 

 

Czemu ulubiona?  

Bo często w nią wygrywałem! (śmiech) Prawda jest też taka, że fascynacja  

do wspinaczki została do dziś i później zainteresowałem się wspinaczką 

skałkową. Jest to sport wymagający sprawności i zwinności. Dodatkowo daje 

zastrzyk adrenaliny. 

 

 

Rozumiem, że nadal się wspinasz, tyle, że teraz nie po drzewach? 

Po drzewach nie, choć nieraz człowieka kusi, żeby wejść na drzewo i poczuć 

smak dzieciństwa, jeszcze ten jeden raz. (śmiech) Odpowiadając na pytanie, 

to nadal się wspinam, choć miałem dłuższą przerwę związaną z problemami 

zdrowotnymi, ale ostatnio powróciłem do swojej pełnej dyspozycji i pasji. 

 

 

Czy w związku z tym masz jakieś plany na najbliższą przyszłość 

związane ze wspinaczką? 

Przede wszystkim zwiększenie częstotliwości „wypadów” wspólnie z dziećmi 

i żoną. Ze względu na obowiązki służbowe i domowe, ilość mojego czasu 

wolnego jest ograniczona. Mam jednak postanowienie… 

 

 

 



Jakie? Jeśli wolno spytać? 

Oczywiście! Obiecałem sobie, że w tym roku częściej będę organizował 

wypady na skałki.  

 

 

Wędkarze czy grzybiarze mają swoje ulubione miejsca, Ty też masz takie 

do wspinania się? 

Żeby się powspinać nie trzeba daleko jechać. Mieszkamy w regionie,  

gdzie jest kilka kamieniołomów, w których są znakomite warunki  

do uprawiania tego sportu, co dodatkowo mnie motywuje. Jak to się mówi 

cudze chwalicie swego nie znacie… Nieraz warto obejrzeć się dookoła siebie, 

żeby znaleźć coś ciekawego. Tak jest akurat z miejscami do wspinania się 

u nas w regionie. 

 

 

Słyszałam, że umiesz „zarazić” swoją pasją innych, czy to prawda? 

Mam nadzieję, że tak jest. Moja córka jest świetna we wspinaczce i stanowi 

dla mnie sporą konkurencję (śmiech). Jakiś czas temu zakupiłem nowy sprzęt 

wspinaczkowy, linę oraz ekspresy. Liczę na to, że w tym roku uda mi się 

częściej wspinać. 

 

 

A czy rozwijasz jeszcze jakieś inne pasje? 

Właściwie tak… 

 

 

 

 

 



To znaczy? 

Jakiś czas temu zrodził się pomysł, aby spróbować żeglowania. Wybrałem się 

z kolegami z pracy na jeden taki rejs i tak mi się spodobało, że ostatnio 

zrobiłem kurs żeglarza jachtowego.  

 

 

Gratulacje! To, kiedy pierwszy rejs Panie Kapitanie? 

Spokojnie! (śmiech) Aktualnie czekam na wydanie patentu z Polskiego 

Związku Żeglarstwa.  

 

 

Taki dokument to poważna sprawa…  

Owszem, na wodzie liczy się odpowiedzialność, a co do samego kursu,  

będę bardzo dobrze go wspominał. Już podczas zajęć poznałem sporo 

ciekawych osób, które proponowały mi wspólne rejsy żeglarskie po całym 

świecie. Liczę na to, że uda się część z nich zrealizować. Mam również 

nadzieję, że moją pasję przekażę moim dzieciom i, że kiedyś wspólnie 

będziemy mogli poczuć wiatr w żaglach. 

 

Cudownie mam nadzieję, że Twoje plany się zrealizują. Bardzo dziękuję 

za ten wspaniały wywiad, do widzenia. 

Ja również dziękuję, do widzenia. 

 

Rozmawiała: Julia Pochopień 

 

 

„Dobry ojciec ma w sobie coś z matki”. 

Lee Salk 



SKAZANY NA SUKCES 

 

Darek dzięki swojej ciężkiej pracy i sercu przepełnionym miłością 

osiągnął sukces. Jak to często w życiu bywa, jedno wydarzenie, jeden 

człowiek sprawił, że droga, którą do dziś podąża jest taka, jaką sobie 

wymarzył. Jak wyobraża sobie sukces? Jak osiągnął ten własny? 

Zapraszamy na rozmowę z Dariuszem, mężem i tatą dwójki wspaniałych 

córek Julii i Karoliny.  

 

 

Kim chciałeś być będąc dzieckiem? 

Wydaje mi się, że nie miałem jakiś bardzo sprecyzowanych planów na swoją 

przyszłość. Na szczęście, zawsze robiłem to, co lubiłem, ale kto będąc 

dzieckiem myśli na poważnie o tym, kim chciałby być, kiedy dorośnie?  

To są tylko takie dziecięce marzenia… Rzadko, kiedy sprawdzają się  

w dorosłym życiu.  

 

 

Teraz też robisz to, co lubisz, skoro zawsze tak było? 

Myślę, że tak. Przede wszystkim sam jestem sobie sterem, żaglem  

i okrętem… 

 

 

Mam rozumieć, że ma to coś wspólnego ze statkami, okrętami,  

czy marynarką?  

Tak! Marynarkę muszę od czasu do czasu włożyć, ale na siebie (śmiech).  

To jednak, nie ma nic wspólnego z przemysłem wodnym. Jestem sobie 

sterem, żeglarzem i okrętem, bo jestem szefem firmy organizującej stoiska 

targowe. Sam sobą rządzę po prostu, a co za tym idzie, moim dobytkiem, 

czyli firmą. 



Szef musi wiedzieć, co w danej chwili robić, jaką podjąć decyzję  

i jak zarządzać ludźmi.  

Owszem, przyznaję, trzeba się z tym oswoić, ale to nie jest sztuka tylko  

dla orłów… Wystarczy chcieć… A może wystarczy chcieć, żeby się chciało, 

że tak powiem. 

 

 

A Tobie się chciało? Musiałeś jakoś specjalnie edukować się  

w tym kierunku? 

I to jest bardzo interesujące pytanie, ponieważ jak mówiłem wcześniej,  

jako dziecko, a później nastolatek nie wiedziałem, co chcę robić. W życiu  

nie przypuszczałem, że kiedyś będę miał własną firmę, nawet nie miałem 

zamiaru jej zakładać. 

 

 

To, jak to się stało, że jesteś dziś właścicielem dobrze prosperującego 

interesu? 

Jak to w życiu splot przypadkowych wydarzeń i faktów… Na początku dużo 

się uczyłem. Skończyłem zawodówkę na profilu elektromechanik 

samochodowy, później technikum na profilu technik-mechanik, a potem 

studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość. Nie chciałem poprzestać 

na licencjacie, więc zabrałem się, już na sam koniec, za studia magisterskie 

kontynuując kierunek z trzech pierwszych lat studiów.  

 

Czy to ma coś wspólnego z firmą i z tym, co dzisiaj robisz? 

I tak i nie… Moje studia przydały mi się niezwykle w założeniu firmy i nadal 

przydają się w jej prowadzeniu, ale będąc studentem nadal nie wiedziałem, 

jak to wykorzystać i co robić mając moje wykształcenie… Pomimo tego, 

postanowiłem się uczyć. Wiedziałem przecież, że w końcu czymś  

będę musiał się zająć na poważnie. Czemu ten kierunek? Czemu taka ścieżka 

edukacyjna? Do dziś nie wiem… Suma summarum, przydało się. Widocznie 

tak miało być… 



Czyli nie wiedziałeś, co chciałeś robić, ale mimo tego dużo się uczyłeś 

i wiedziałeś, że kiedyś Ci się to przyda, czy tak? 

Dokładnie tak… 

 

 

No dobrze, ale ja nadal nie wiem, skąd wziął się pomysł na założenie 

własnej firmy? 

Tak naprawdę?  

 

 

Tylko naprawdę… 

Dzieło przypadków, zdarzeń i decyzji, które w rezultacie pozwoliły podjąć 

taką, a nie inną decyzję.  

 

 

Mogłabym poznać te przypadki? 

Oczywiście! Na studiach poznałem piękną dziewczynę, w której zakochałem 

się po uszy, a co najważniejsze do dziś ją kocham. Po studiach podjąłem 

pracę w jednej z firm, w których pracowałem przez bardzo długi okres 

czasu… 

 

 

Nadal nie widzę tu związku z własną firmą… 

Spokojnie, już wyjaśniam.  Stabilizacja finansowa pozwoliła mi podjąć 

decyzję o ślubie z Agnieszką.  

 

 

 



Agnieszka to ta dziewczyna z czasów studenckich? 

Oczywiście! Moja największa i jedyna miłość. W trakcie przygotowań  

do ślubu okazało się, że Agnieszka jest w ciąży i być może trzeba będzie 

zmieniać rozmiar sukienki ślubnej, ale to nie był żaden kłopot.  

 

 

A co było tym kłopotem? 

To, że straciłem pracę i to w najgorszym momencie… 

 

 

Ojej… W którym?  

Niedługo po ślubie urodziła się nasza pierwsza córka Julia, a firma,  

w której pracowałem splajtowała.  

 

 

Żona po porodzie, pojawiło się dziecko, a Ty bez źródła utrzymania… 

Trudna sytuacja. 

Bardzo trudna! Dlatego razem z żoną podjęliśmy decyzję, że nie chcemy żyć 

martwiąc się czy naszej rodzinie starczy na chleb do „pierwszego”. 

Postanowiliśmy żyć na własny rachunek i założyć firmę. Jestem teraz szefem, 

swoim szefem i nikt mnie zwolnić nie może. (śmiech) 

 

 

Czyli ta firma, to takie Wasze drugie dziecko? 

Trzecie, bo mamy jeszcze córkę Karolinkę, ale wiekowo firma, to faktycznie 

drugie dziecko. Wraz z żoną stworzyliśmy ją od podstaw i dzięki naszej 

ciężkiej pracy świetnie funkcjonuje i wciąż się rozwija. 

 



Czyli powód założenia firmy był klasyczny. Utrata jednego miejsca pracy 

spowodowała szukanie kolejnego zatrudnienia? 

Ja to widzę nieco inaczej…. 

 

 

A jak? 

Myślę, że powstanie naszej firmy, to w ogromnej mierze zasługa Julci… 

 

 

Waszej pierwszej córki? 

Tak! Gdyby nie Jej narodziny oraz chęć troski o Nią, kto wie, jak potoczyłyby 

się nasze losy? To Ona była tą iskrą, która zapaliła cały pomysł z własną 

działalnością gospodarczą. Oboje chcieliśmy i nadal chcemy dla naszych 

dzieci jak najlepiej. Pragnęliśmy, żeby żyła w dostatku bez zamartwiania się  

o każdy następny dzień.  

 

 

Wspomniałeś coś o drugiej córce Karolinie? 

Tak! Karolcia urodziła się dwa lata po Julci i tak oto miałem trzy dziewczyny, 

o które chciałem się troszczyć i troszczę do dziś… 

 

 

Chyba cztery? 

Czy ja o czymś nie wiem? 

 

 

 



A firma? 

A no tak, to rzeczywiście cztery dziewczyny. 

 

 

Bardzo interesująca historia. Firma powstała przez przypadek,  

albo przypadki, jak sam wspominasz, ale ja myślę, że przeważyła  

po prostu odpowiedzialność za rodzinę, a nie przypadki… 

Skoro tak uważasz… 

 

 

Wydajesz się człowiekiem sukcesu i takim, który osiąga swoje założone 

cele. Powiedz, więc czy jest coś, co zmieniłbyś w swoim obecnym życiu? 

Chciałbym, aby doba miała przynajmniej 30 godzin. Mógłbym wtedy 

poświęcić więcej czasu rodzinie. Wydaje mi się, że sporo czasu poświeciłem 

pracy. Tak, jak już wspominałem, firmę zakładałem razem z Agnieszką,  

ale to ja nią zarządzałem i w większości była na mojej głowie. Przez to, czas 

spędzony z najbliższymi był ograniczony. Musiałem pracować na rozwój 

naszej działalności, żebym w przyszłości nie musiał się martwić,  

że czegoś nam zabraknie.  

 

 

 

Jest szansa na to, że coś się zmieni pod tym względem? 

Już się zmieniło. Teraz, gdy sytuacja jest już spokojna mogę i staram się 

pobyć jak najwięcej z rodziną. Co prawda nie cofnę straconego czasu,  

ale zamierzam żyć spokojniej i nie gonić już tak za pracą. Poza tym zarówno 

Żona, jak i moje córki wiedzą, że wszystko, co robię, robię dla Nich. 

 

 



Żyjesz, więc według maksymy: „Żeby coś zdobyć, trzeba coś dać” 

Można tak powiedzieć… 

 

 

Czy masz jakieś plany na przyszłość? 

Plany? Przede wszystkim spokój, bezpieczeństwo i szczęście, a resztą niech 

zajmie się los. 

 

Szczęście, to coś, czego potrzebuje każdy, niech, więc i Tobie go nie 

zabraknie. Dziękuję bardzo za rozmowę… 

 

Dziękuję za życzenia i rozmowę. 

 

 

 

 

 

 

„Gdy miałem czternaście lat, mój ojciec nie znał się  

na niczym. Gdy skończyłem dwadzieścia jeden,  

nie mogłem wyjść z podziwu, jak wiele nauczył się w ciągu 

siedmiu lat”. 

Mark Twain 

 

 

 



CHCIAŁBYM MIEĆ PSA, A OTACZAJĄ MNIE KOTY 

 

Na co dzień, dba o to, aby do tysiąca ludzi, na czas dotarły ich przesyłki  

i paczki. Grzegorz Kita, jest pracownikiem jednej z firm kurierskich,  

ale w domu to fantastyczny tata i wspaniały mąż. Poznajcie go bliżej… 

 

 

Kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? 

Koszykarzem! Byłem zafascynowany światem związanym z amerykańską 

ligą NBA. Ciągle oglądałem mecze, a kiedy tego nie robiłem, po prostu 

grałem w „kosza”. Mogę się też pochwalić, że reprezentowałem nawet swoją 

szkołę. Nie będę zresztą ukrywał… lubię sport. 

 

 

W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać Cię, jakie jeszcze 

dyscypliny uprawiasz? 

Bardzo lubię strzelectwo sportowe. Czas spędzony na strzelnicy mnie 

relaksuje, ale sport to nie jedyne moje zainteresowania… 

 

 

A co jeszcze?  

W wolnym czasie lubię też pooglądać filmy, zagrać w grę, czy poćwiczyć 

sporty walki. 

 

 

O proszę! Znów powrót do sportowego ducha, a która ze sztuk walki 

uwiodła Twoje serce?  

Trenuję Wing Chun, czyli jeden ze stylów Wushu wywodzący się z Chin. 

 

 

 



Bardzo ciekawe, a czy taki człowiek jak Ty, sportowiec, lubi zwierzęta? 

Oczywiście! Uwielbiam zwierzaki. Jako dziecko miałem papugi, a potem psa. 

Teraz mamy koty, które bardzo kocham, choć najbardziej chciałbym mieć 

psa, rasy doberman. 

 

 

 

Czy jesteś zadowolony ze swojej aktualnej pracy? 

Zwykle staram się nie narzekać, ale uważam, że jestem zadowolony z mojej 

pracy. 

 

 

A gdybyś miał ją zmienić to, kim chciałbyś być? 

No, jeśli mógłbym wybierać, to chciałbym zostać programistą maszyn. 

Kiedyś nawet miałem takie plany, ale zostałem koordynatorem operacyjnym 

terminala. Nie żałuję, jak już wspomniałem, nie lubię narzekać i cieszę się 

tym, co mam. 

 

  

 

A propos mówisz, że cieszysz się z tego co masz…  

Zgadza się… 

 

 

 

Masz syna Kacpra… 

Też się zgadza i też bardzo się z tego cieszę! Ba! Jestem z Niego bardzo 

dumny! 

 

 

 



Trudno jest być tatą? 

Bycie tatą nie należy do najłatwiejszych zadań. Po drodze napotykam wiele 

trudności np. w porozumiewaniu się z synem, znalezieniem wspólnego 

języka. Zganiam to jednak na trudny wiek dorastania, każdy z nas  

to przechodził, więc nie mam do Niego pretensji. Jak mógłbym mieć, skoro 

bardzo Go kocham?! Nie wyobrażam sobie życia bez swojego Kacperka,  

a ojcostwo jest świetne! 

  

 Rozmawiał: Kacper Kita 

 

Słowo od redaktora: Już 23 czerwca, wszyscy ojcowie obchodzą swoje 

święto – Dzień Ojca. Z tej okazji wszystkim tatuśkom życzę dużo zdrowia, bo 

to jest teraz najważniejsze. Oprócz tego szczęścia, oraz uśmiechu na twarzy, 

nawet w ponure dni. 

Kacper Kita 

 

 

 

„Każdy może być ojcem, ale trzeba być wyjątkowym, 

żeby być tatą”. 

 

Anne Geddes 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROBIĘ DOBRĄ KIEŁBASĘ I SZYNKĘ 

 

Znajomi niezwykle cenią i chwalą jego wyroby masarskie. Kiedyś chciał 

zostać ichtiologiem. Największym jego marzeniem jest dobro jego synów. 

Poznajcie tatę jednego z uczniów kieleckiej „ÓSEMKI”, Piotra 

Kozłowskiego. 

 

 

Czy jesteś w stanie cofnąć się do lat młodości? 

Zależy jak daleko? (śmiech) 

 

Chyba niewiele… Do czasów, kiedy precyzowałeś jakieś marzenia 

zawodowe. 

No to może będzie łatwiej… Słucham? 

 

Kim chciałeś zostać w dzieciństwie? 

 

Od młodości interesowało mnie życie ryb. Chciałem zostać 

ichtiologiem, czyli osobą zajmującą się życiem ryb. 

 

Zrealizowałeś swoje plany? 

Nie, ale niczego nie żałuję, jestem zadowolony ze swojej pracy i życia. 

 

Z tego zainteresowania rybami pozostało pewnie tylko takie w kulinarnej 

odsłonie? 

No nie do końca…  

 



Nie lubisz kuchni rybnej?  

Nie o to chodzi, po prostu specjalizuję się raczej w mięsie… 

 

A to ciekawostka! W takim razie pochwal się, jaką potrawę robisz 

najlepiej? 

 

Generalnie, nie uważam się za dobrego kucharza, ale wiele osób chwali sobie 

moje wyroby masarskie… 

 

A co to dokładnie jest? 

Kiełbasy i szynki. 

 

 

Kiedy zacząłeś zajmować się wyrobami mięsnymi? 

 

Około 10 lat temu na grillu (śmiech), jak każdy początkujący amator. 

 

No, a tak na poważnie? 

Też jakoś wtedy, bo wszyscy byli zachwyceni tymi moimi potrawami z grilla. 

I tak to zostało i robię to do teraz. 

 

 

Zmieńmy temat, bo zrobiłem się głodny. 

Jak sobie życzysz… 

 

 

 



Jaką najbardziej ekstremalną rzecz zrobiłeś w życiu i co było w niej 

najfajniejsze? 

 

Około ośmiu lat temu skoczyłem ze spadochronem…  

 

Wow! 

No właśnie! Do dziś pamiętam te przepiękne widoki oraz moment 

wyskoczenia z samolotu. To była cudowna rzecz. Polecam wszystkim tym, 

którzy się nie boją wysokości. 

 

 

Masz jakieś marzenia? 

Każdy ma, chyba po to żyjemy, aby mieć marzenia i je realizować. 

 

To fakt, w takim razie, jakie jest Twoje największe marzenie? 

 

Chciałbym, żeby w przyszłości ludzie dobrze mówili o moich synach. 

 

 

Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Ci spełnienia marzeń 

i podziękować Ci za tę przemiłą rozmowę. 

Dziękuję za rozmowę. 

 

Rozmawiał: Franciszek Kozłowski 

 

„Wciąż dawać to znaczy być ojcem”.  

Honore de Balzac 

 



NIE WAŻNE GDZIE, WAŻNE, ŻE Z RODZINĄ 

 

Spełnił swoje marzenia, choć kolejne przed Nim. W pracy ceni sobie 

atmosferę, a w domu spokój i ciepło rodzinnego ogniska. Jak widzi swoją 

przyszłość? Przekonajcie się i poznajcie tatę Sławomira.  

 

 

 

Moglibyśmy cofnąć się do przeszłości? 

 

Mojej? 

 

 

 

Tak… 

 

Owszem, o ile sobie coś przypomnę… 

 

 

 

Na pewno tak. Chodzi mi o takie ważne marzenie z lat dziecięcych? 

 

Przede wszystkim chciałem zdobyć wykształcenie, a potem założyć 

szczęśliwą rodzinę. 

 

 

 

Czy udało Ci się zrealizować te plany? 

 

Jak najbardziej! W 100%! Może nawet w 200%! Mam świetną pracę  

i jeszcze wspanialszą rodzinę, którą kocham nad życie! 

 

 

 

 



Chciałabym jeszcze wrócić na chwilkę do przeszłości… Może miałeś 

jakieś sprecyzowane plany co do wyboru zawodu, jaki chciałeś 

wykonywać w przyszłości?  

 

Zawsze marzyłem o tym, aby zostać weterynarzem. 

 

 

 

 

Czy to marzenie się spełniło? 

 

Kompletnie nie. Przez ten czas zmieniły się moje priorytety i poglądy  

na pewne sytuacje, a los potoczył się tak, że teraz pracuje w kieleckim 

magistracie, czyli w urzędzie miasta. 

 

 

 

 

Pomimo, że nie udało Ci się zrealizować zawodowych planów  

z dzieciństwa widzę radość na Twojej twarzy, to znaczy, że lubisz swoją 

pracę?  

 

Zdecydowanie tak! Pracuję tu już dosyć długo, przeżyłem wiele zmian, 

również personalnych, a z tym czasami różnie bywa. Jak jednak się okazało 

nadal mamy tu super atmosferę i bardzo dobrze wszyscy się „dogadujemy”. 

To niezwykle ważne mieć taki komfort w pracy, żeby nie chodzić do niej  

ze spuszczoną głową, a rano nie budzić się smutnym i zdenerwowanym.  

Jest takie powiedzenie: rób to, co lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. 

Moja praca sprawia mi ogromną przyjemność, dlatego cieszę się z takiego 

obrotu spraw i mojej ścieżki zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 



Skoro jesteś tak zadowolony ze swojej pracy trochę trudno mi o to pytać, 

ale zaryzykuję. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? 

 

Szczerze? Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, wezmę to, co przyniesie los.  

Jeśli jednak miałbym się skupiać na aspektach prywatnego życia,  

to może będzie to rajska plaża otoczona palmami, z lazurową wodą i piaskiem 

niczym mąka poznańska typu 500, a może będą to nasze piękne polskie góry, 

ciemne na dole, a od góry nieco białe, jakby posypane cukrem pudrem…  

Kto to wie?! Tego nie da się przewidzieć i ja też nie jestem w stanie  

tego zrobić. Tak, czy inaczej, gdzie bym nie był, będę tam ze swoją 

wspaniałą, kochającą się rodziną i to się dla mnie liczy najbardziej! 

 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia Twoich marzeń. 

 

Dziękuję za życzenia oraz wspaniałą rozmowę.  

 

Rozmawiała: Karolina Ciszowska 

 

 

 

 

 

 

 

„Ojca nie można sobie wybrać. Na szczęście moja mama 

ma dobry gust”. 
 

Autor nieznany 
 

 

 

 

 

 

 



Z ŻONĄ ZESWATAŁY NAS JAMNIKI 

 

Wiele razy był i nadal jest świadkiem, kiedy ludzie obiecują sobie miłość, 

wierność i uczciwość małżeńską. Może właśnie te doświadczenia 

pozwalają Mu być wspaniałym mężem i cudownym tatą. Oto Marcin 

Kowalczyk, fotograf ślubny, który kocha narciarstwo i kolarstwo,  

a w swoim garażu chętnie zobaczyłby Porshe, Mercedesa, czy BMW. 

 

 

 

 

Skoro już wiemy, że, na co dzień zajmujesz się fotografią ślubną  

i jesteś świadkiem tylu miłosnych wyznań, powiedz jak Ty znalazłeś 

swoją ukochaną, a potem żonę? 

 

Muszę uprzedzić, że to długa historia… 

 

 

 

Mamy czas… 

 

Nie o to chodzi. Opowiedzieć mogę o tym krótko, tyle, że z Żoną znamy się 

od dawna. 

 

 

 

Od jak dawna? 

 

Już od czasów podstawówki… 

 

 

 

O rany! To rzeczywiście długo! Fantastycznie, zamieniam się w słuch, 

opowiadaj… 

 

Mieszkaliśmy w jednym bloku i można powiedzieć połączyły nas psy… 

 



Nie rozumiem, ale robi się coraz ciekawiej… 

 

Gosia, bo tak ma na imię moja żona, miała jamnika i ja też miałem właśnie 

psa tej rasy. Pewnego dnia spotkaliśmy się na spacerze  

i jakby to powiedzieć… Spacery, wspólna miłość do jamników zrodziła naszą 

miłość. Spacery były coraz częstsze, coraz dłuższe, aż psy chciały wracać  

już do domów, my z Gosią niekoniecznie… 

 

 

 

 

I co było dalej? 

 

Dalej to już klasycznie. Oświadczyny, a po kilku latach Gosia została moją 

żoną. Kocham Ją tak samo jak wtedy, a kiedy Jej się przyglądam, ciągle 

przypominam sobie nasze wspólne spacery i to, jak to wszystko kiedyś się 

zaczęło… 

 

 

 

 

Wspaniała historia, w sam raz na scenariusz filmowy… A propos,  

jakie jest Twoje ulubione zajęcie? Może właśnie oglądanie filmów? 

 

Lubię filmy, ale moja pasja związana jest z aktywnym spędzaniem czasu… 

 

 

 

 

Mianowicie? 

 

To jazda na nartach i rowerze. Szusować po górach najbardziej lubię z moim 

synkiem Bartkiem. 

 

 

 

 



 

 

To naprawdę bardzo ciekawe sporty. Tym bardziej, że łączy pokolenia  

i jak sam wspominasz możesz spędzić ten czas ze swoim synem.  

W takim razie, gdzie najchętniej wybrałbyś się na wyjazd narciarski?                            

         

Marzą mi się włoskie Dolomity. Cortina D'Ampezzo, Val Gardena czy Alta 

Badia to naprawdę piękne i świetne ośrodki narciarskie, do których chciałbym 

się wybrać. Może kiedyś, kto wie… 

 

 

 

 

Pewnie, że tak! Marzenia należy spełniać. Skoro już mówimy o dalszych 

podróżach, to, czym chciałbyś się do tych Włoch wybrać?  

Masz jakiś ulubiony i wymarzony samochód? 

 

Porsche Cayenne, chyba na pierwszym miejscu, ale podoba mi się  

też Mercedes GLS AMG i BMW X5.  

 

 

 

 

Skoro tak rozmawiamy sobie o podróżach, a już za rogiem wakacje,  

to gdzie najchętniej pojechałbyś na letni wypoczynek? 

 

Pomimo, że tam już byłem, bardzo chciałbym jeszcze raz pojechać do Turcji. 

 

 

 

 

Lubisz ten kraj? 

 

Sam nie wiem, po prostu były to najlepsze wakacje w moim życiu  

i chciałbym je powtórzyć. 

 

 



Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Ci tej podróży, udanych wakacji 

oraz zimowej wyprawy we włoskie Dolomity, najlepiej Porshe Cayenne. 

 

O rany! Dziękuję za takie życzenia… 

 

 

A ja dziękuję za rozmowę. 

 

Dziękuję, było mi bardzo miło. 

 

 

Rozmawiał: Bartosz Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

„Rozkosze ojcostwa poznaje się, będąc dziadkiem”. 
 

Zofia Chądzyńska 

 



 
 

 

 

 

Jak więc widzicie współczesny tata to facet mocno zaangażowany w życie 

rodzinne i codzienne wychowywanie dzieci. To ktoś, kto kreuje i wspiera 

pasje swoich latorośli. To największy, obok mamy kibic dzieci, które chcą, 

aby nie tylko mama, ale i tata towarzyszyli im we wszystkich ważnych 

momentach życia. Kompan do zabaw? Czemu nie! Czuły opiekun?  

Jak najbardziej! Wreszcie przyjaciel na dobre i złe! 

 

Wszystkim tatom w dniu ich święta życzymy wytrwałości, cierpliwości  

i miłości tej odwzajemnionej od dzieci. Radości z odnoszonych  

przez ich pociechy sukcesów i siły do tego, aby w odpowiedniej chwili podać 

dziecku rękę, pomóc mu wstać i powiedzieć: „chodź ze mną! Razem damy 

radę!”  

 



Wszystkiego najlepszego TATUŚKOWIE! 

 

 

 
 


