Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
na 28. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 października 2016 r.
Miałem zaszczyt jako przedstawiciel senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjąć
Nagrodę MAX na forum Tato.Net, międzynarodowym forum, które odbyło się 1 października bieżącego roku
w Ożarowie Mazowieckim i w którym uczestniczyło około 800 osób z rozmaitych krajów, w tym również
zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale głównie oczywiście z Polski, z Ukrainy i z Rosji. Podczas czy raczej na zakończenie obrad tego forum wręczono nagrodę MAX Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej za to, że przez 4 ostatnie kadencje dawała dowody zainteresowania odpowiedzialnym
ojcostwem i jego promocją.
Chciałbym również przedstawić to, co zostało przyjęte na koniec forum. To deklaracja, która, jak myślę,
jest bardzo wartościowa. Brzmi ona następująco: „Jestem dorosłym mężczyzną, który ma rozum i zdolność
decydowania o swoim losie. Jestem dumny z mojego pochodzenia, szanuję rodziców, kulturę i naród, w którym się wychowałem. Mam niepowtarzalną osobowość i jedyne w swoim rodzaju zdolności. Postrzegam
świat na swój unikalny sposób. Życie jest dla mnie najwspanialszym darem i zadaniem”. I dalej: „W moim
życiu zdarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moją tożsamość. Przyczyniłem się do tego, że na ziemi pojawił
się ktoś, kto jak ja ma niepowtarzalną osobowość i talenty, postrzega świat na swój unikalny sposób. Zostałem ojcem. Odkąd nim się stałem, nie potrafię i nie chcę się już inaczej opisywać. Dziś wobec moich przyjaciół – mężczyzn zgromadzonych na VIII Międzynarodowym Forum Ojców Tato.net, deklaruję wzięcie pełnej
odpowiedzialności za moje ojcostwo. Uznaję je jako swoje powołanie i misję. Wierzę, że po to właśnie pojawiłem się na świecie, by dać życie moim dzieciom i poświęcić im wszystko, co we mnie najlepsze. W związku z tym deklaruję: utrzymywać wysoki poziom osobistego zaangażowania w sprawy wynikające z mojego
ojcostwa; poznawać właściwości charakterystyczne dla każdego z dzieci oraz to, czego oczekiwać od nich
odpowiednio do wieku; być konsekwentny w stosunku do moich dzieci, jeśli chodzi o słowność, zwyczaje
i zachowanie; panować nad kryzysami w konstruktywny sposób i zabezpieczać potrzeby finansowe mojego
domu; usilnie pracować i czuwać nad ożywianiem silnych więzów małżeńskich z moją żoną; aktywnie słuchać moich dzieci i pozwalać im wyrażać ich myśli, emocje i obawy; bezpośrednio angażować się w zapewnienie warunków do duchowego rozwoju dzieci”.
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