
Julia: Dzień dobry! Strasznie się cieszę, że wreszcie Cię widzę, prawie na żywo. 

Kamil: W tych czasach teraz tak człowiek że tak powiem brakuje ludziom interakcji z 
innymi że nawet takie spotkanie jest prawie jak na żywo robi różnicę. 

Julia:  Ale na pewno wolę takie spotkanie niż nie mieć go w ogóle. Chciałam zacząć od 
tego, że jednak jest niewiele ojców blogerów, więc biorąc pod uwagę Twoją „wielkość” 
to ty jednak jesteś jednym z pierwszych i masz bardzo wyjątkową pozycję. Nie było 
pewnie najłatwiej zacząć, więc chciałam, żebyś opowiedział, jaka jest Twoja rola. Czy 
masz jakąś misję? 

Kamil: Właśnie często jestem definiowany przez to, że jestem ojcem, a tak naprawdę ja 
zacząłem nie dlatego, że chciałem pokazać jakąś ojcowską stronę czy pokazać to, co 
robią panowie, co robią faceci w ogóle, jak się oni odnajdują. Tak naprawdę, gdy ja 
zaczynałem, to szukałem informacji na temat wychowania dzieci w internecie i po 
prostu takiej informacji nie było. Było dużo blogów parentingowych, ale wszystkie 
skupiały się wyłącznie na tym, że pokazywały swoje dzieci, pokazywały, jak się np. 
bawili, jakieś inspirujące pomysły na zabawy, ale najczęściej to były jakieś stylizacje 
ubrań, pokazane „gdzie kupiłem czapeczkę, gdzie kupiłem szaliczek, czy sweter, 
spodenki, pasek, buty, skarpetki, wózek itd. A ja potrzebowałem wiedzieć, co zrobić, 
kiedy dzieci się kłócą. I po prostu była susza totalna. Chciałem wypełnić tę lukę. Tego, 
że nie było żadnej informacji na temat na przykład problemów rodzicielskich, jak sobie 
radzić, jakich metod używać, skąd w ogóle czerpać informacje. I okazało się, że jest 
mnóstwo świetnych książek i tak naprawdę mogłem po prostu te książki polecać. Ale 
niestety te książki w większości były napisane od specjalistów dla specjalistów i 
czytanie ich było diabelskie trudne. One były napisane często językiem technicznym, 
skomplikowanym i przełożenie tego na ludzki język nie było proste. A ja zawsze miałem 
taką łatwość w tym, żeby tłumaczyć z różnych języków na taki wspólny język. Kiedyś 
miałem takie marzenie, żeby zostać mediatorem, bo często byłem taką osobą w szkole, 
kiedy ludzie dzielili się jakimiś informacjami, a ja mówiłem, co mogą z tym zrobić. I 
zawsze byłem taką właśnie osobą, która lubiła słuchać innych. I to się okazało bardzo 
pomocne. I właśnie ja tłumaczyłem z tego specjalistycznego, książkowego na nasze. 

Julia: Kim ty jesteś z wykształcenia? 



Kamil: Nauczycielem, dokładnie matematyki i informatyki. 

Julia: Czyli tak naprawdę to jest bardzo przydatne w twojej pracy, prawda? 

Kamil: Tak, zdecydowanie. Samych studiów nie chcę gloryfikować, bo prawda jest taka, 
że tych przedmiotów pedagogicznych, psychologicznych było bardzo mało, a one 
powinny być kluczowe. Męczyli nas analizą matematyczną i tymi wszystkimi rzeczami, 
których ja nawet w swoim zawodzie nie mogłem używać, bo to była wiedza na studia, a 
ja nie mogłem uczyć po tej szkole na studiach, więc tym nas męczyli. Ale wiedza 
psychologiczna, pedagogiczna i dydaktyczna była i to była naprawdę konkretna wiedza, 
ale też spotkania z uczniami i praktyki w szkołach - to też była niesamowita dawka 
takiego kontaktu nie tylko z tymi malutkim dziećmi, ale też z tymi starszymi 
nastolatkami. To jest coś, co później zostaje. Do dzisiaj czasami o niektóre rzeczy się 
opieram, o to, czego doświadczyłem w tych szkołach, bo też ta różnica wieku wtedy nie 
była aż taka duża między mną a młodzieżą. Ale pamiętam do dzisiaj że np. miałem taki 
sposób na takich najbardziej cwanych uczniów, którzy jak przychodzi nauczyciel na 
zastępstwo to od razu wiadomo, że będą rządzić klasą i pokażą kto tu rządzi. Więc 
zawsze brałem takiego ucznia, żeby mi na przykład pomagał i on zawsze był tak 
zdziwiony. Przez pierwsze 15 minut robił to z chęcią - dla niego to było super, bo mógł 
się przed tą klasą rzeczywiście popisać, ale z drugiej strony ja też przynajmniej 
spokojnie mogłem prowadzić te zajęcia. Różne takie rzeczy z tych lat gdzieś tam 
zostają, zakodowują się i są pomocne i pokazują, że np. są czasami momenty, kiedy ta 
druga osoba potrzebuje, żeby ją zauważyć, żeby ją docenić, żeby ją wysłuchać, żeby 
trochę rzeczywiście skupić uwagi. Jest takie powiedzenie, że „osoba, która pierwsza 
atakuje to jest osoba, która się najbardziej boi w danym środowisku”. Strasznie 
prawdziwe, ale też wiele osób tego nie wie, a to się gdzieś tam pojawia w wielu różnych 
aspektach naszego życia. 

Julia: Czyli tak naprawdę to, co ty robisz, to tłumaczysz z języka trudnego na język 
prosty takie aspekty, które są ważne dla codzienności rodziców, wykorzystując w tym 
również swoje doświadczenie jako pedagoga i nauczyciela. 

Kamil: Byłe doświadczenia, bo obecnie nie pracuję jako nauczyciel, ale pracowałem, 
jak miałem praktyki, później pracowałem też przez jakiś czas. 



Julia: Jakieś dwa tygodnie temu, kiedy był Dzień Mężczyzny, mówiłeś na temat, który 
dla mnie jest osobiście bardzo bliski, czyli tego, że mężczyźni również wymagają 
wsparcia i że dyskryminacja jest obustronna. Że mamy od dwóch do dwunastu razy 
więcej na całym świecie samobójstw mężczyzn i to zawsze jest więcej mężczyzn, że 
jest zawsze więcej bezdomnych mężczyzn - 80 procent… Czy ty wiesz dlaczego jest 
tak? 

Kamil: Na pewno tutaj jest ważna kwestia wychowania i takiego „zimnego chowu”. Jak 
rozmawiałem z ojcami na naszych grupach to to się często pojawiało jako przyczyna, że 
nie potrafiliśmy rozmawiać o emocjach, a nawet już sama myśl o tym, żeby się podzielić 
tym, była wstydliwa i powodowała w nas wstyd, a nawet gdybyśmy się potrafili 
przełamać, to byśmy nie mieli umiejętności, żeby to zrobić. 

Julia: To jest numer jeden oczywiście - powód takiego wychowywania chłopców. Nie 
uczymy ich tej palety emocji, nie uczymy nazywania rzeczy po imieniu. Jeżeli czegoś 
nie potrafimy nazwać to potem bardzo trudno sobie z tym poradzić i dlatego 
prawdopodobieństwo, że mężczyzna po rozwodzie będzie miał depresję lub popełni 
samobójstwo jest dużo, dużo większe niż gdyby to była kobieta. I takie są też fakty. 

Kamil: Tego nie wiedziałem. Wow… 

Julia: Dlatego, że mężczyzna zazwyczaj ma w swojej partnerce największego 
powiernika, bo w relacji mężczyzna-mężczyzna, oni się raczej nie zwierzają. Zawsze 
walczą o status, więc zwierzanie się oznacza, że ja świadomie daję siebie, obnażam 
się, pokazuję, że jesteś silniejszy. 

Kamil: Masz rację w tym sensie. Im więcej mówisz o tym, to ja coraz bardziej gdzieś 
tam z tyłu głowy mam mnóstwo przykładów na potwierdzenie tego, co mówisz, ale 
nigdy sobie tego nie uświadomiłem. Nikt tego tak nie nazwał wcześniej. A rzeczywiście 
tak jest, że ci mężczyźni rzadko kiedy mają jakiegoś przyjaciela. Jedynym celem jest 
kobieta i w momencie, jak ona znika, jemu wali się cały świat. 

Julia: Ja mam absolutne poczucie takiej niesprawiedliwości. Mówimy tutaj o bardzo 
dużym obszarze, gdzie kobiety potrzebują wsparcia, a nie mówimy, kiedy mężczyzna 
potrzebuje wsparcia. Powołam się tutaj też na bezdomnych. To też dla mnie było 



niesamowite, dlaczego tak jest. Kobiety rzadziej zostają bezdomnymi dlatego, że 
rodzina, kiedy kobiecie życie się sypie, uważa, że jej należy pomóc, bo ona jest biedna, 
bezbronna kobieta, a mężczyzna ma sobie poradzić. Więc mężczyźni często zostają 
bez pomocy. Dlatego mężczyźni często lądują bez domu. I to są wszystkie takie 
aspekty, o których również mówiłeś. Potrzebuje pomocy każdy i nie ma podziałów na 
płeć, bo nie ma wygranych jednej płci bez wygranej obydwu płci. I tutaj wracając do tych 
emocji, do tego co się dzieje, również jako osoba która jest nauczycielem, ja mam 
poczucie, że jest w ogóle całkowity brak wiedzy na temat tego że jednak, są różnice 
płciowe i ważne, żeby to uwzględnić w wychowaniu i w edukacji. Czy ty uważasz, że 
teraz w jakiś sposób to się już zmienia, że mamy świadomość tego, że chłopcy są inni, 
że dziewczynki potrzebują innego rodzaju wsparcia? 

Kamil: Ja myślę, że psychologowie i pedagodzy, którzy badają te tematy i naukowcy, tą 
wiedzą mają. Ale Polska edukacja? Myślę, że jeszcze lata świetlne czekają nas, zanim 
tam się coś zmieni. W tej chwili polska edukacja jest stworzona na potrzeby głównie 
dziewczynek, nie na potrzeby chłopców. Ja miałem nawet etap, gdzie rozważałem klasy 
jednopłciowe, bo są takie szkoły, które mają taki profil. Niestety, ale większość takich 
szkół, które są czasami jednopłciowymi, są też bardzo mocno religijne, co mi nie 
odpowiadało. Ale później nawet badałem ten temat i okazuje się, że w szkołach np. 
koedukacyjnych wyniki chłopców i dziewcząt są gorsze, a w szkołach, które prowadzą 
klasy jednopłciowe - co się zmienia - chłopcy dużo lepiej radzą sobie w przedmiotach 
artystycznych, a dziewczynki radzą sobie dużo lepiej w przedmiotach ścisłych, 
naukowych. Dużo częściej zostają inżynierami. Jakie jest wytłumaczenie tego? One nie 
muszą walczyć o pozycję z tą drugą płcią, która jest według nich do domyślnie lepsza w 
tych konkretnych kierunkach. Chłopcy nie muszą cały czas jeszcze walczyć o pozycję 
tego właśnie samca alfa.  
Bardzo często na tej naszej grupie „Jestem tatą” pojawiał się ten temat, że na tej grupie 
jest inny poziom wrażliwości i rozmów pomiędzy ojcami, bo nie ma tam kobiet i nie ma 
też tych wszystkich młodych jeszcze nieopierzonych mężczyzn, którzy gdzieś tam 
jeszcze potrzebują udowadniać tą pozycję i tak samo jest w tych właśnie klasach, że 
zarówno chłopcy i dziewczynki korzystają na tym systemie, przynajmniej w tych właśnie 
klasach. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba te wcześniejsze klasy były mniej istotne, 
późniejsze były istotniejsze, kiedy zaczynały się pojawiać bardziej te różnice. 



Julia: Tylko, że problem polega nie na tym, że dzieci do tego dążą, ale jakie etykiety 
nadajemy tym dzieciom. Na całym świecie chłopcy mają gorszy wynik niż dziewczynki 
w początkujących klasach dlatego, że są karane za tzw. gorsze zachowanie wtedy, 
kiedy się ruszają i że nikt nie uwzględnił tego, że chłopcom trudniej jest fizjologicznie 
utrzymać uwagę siedząc na dupie 

Kamil: W całej Skandynawii są szkoły, gdzie klasy mają huśtawki tam w środku, są to 
takie kokony, gdzie po prostu dzieciaki w trakcie lekcji nie mają problemu, żeby wstać i 
chodzić. I są dzieci, które na przykład dużo lepiej uczą się chodząc i teraz w polskiej 
szkole takie dziecko, niezależnie od płci, ale po prostu będzie radziło sobie gorzej,  bo 
ono nie potrafi się uczyć siedząc. Mamy różne predyspozycje i charaktery. 

Julia: Ja mam chyba największy problem z tym, że to nie jest kwestia dzieci - to jest 
kwestia nauczycieli, ich braku wiedzy na temat tego, że to jest normalne, że niektóre 
dzieci lepiej się uczą chodząc, tak i później w wieku dorosłym chłopcom jest trudniej 
utrzymać kontakt wzrokowy niż dziewczynkom, cały czas są zmuszane - „patrz mi w 
oczy”, „czemu tego nie robisz?”, a im jest trudniej po prostu. Oni są inaczej 
wykształceni. Nauczyciele nadają takie etykiety naszym dzieciom, czyli w czym jesteś 
dobry zamiast uważności indywidualnej wobec dziecka. To powoduje że, oni sobie 
gorzej radzą. Dzieci same w sobie nie walczą. Walczą, kiedy nauczyciel daje mu łatkę, 
że jesteś w czymś lepszy lub gorszy. Co zrobić, żeby zwiększyć uważność wobec 
dzieci? Bo to jest ważne. To nasze przyszłe pokolenie. Ale to z kolei jest po stronie 
rodziców i po stronie nauczycieli 

Kamil: I teraz tak naprawdę rodzice mają dość mocno związane ręce. Ja zawsze 
powtarzam że, dziecko nie jest nakręconą zabawką i nie mówimy teraz o 15-latkach, bo 
tam już powiedzmy ta praca rodziców mogła przynieść jakieś efekty, ale jeżeli mamy 7-8 
latka, to nawet jeżeli ten rodzic zrobi najlepszą robotę na świecie, ale później zawiezie 
to dziecko do szkoły na 8 godzin, to dziecko po ośmiu godzinach będzie miało tak, że 
tak powiem, zużyty ten swój zbiorniczek potrzeb wszystkich, że najlepszy rodzic nie 
poradzi sobie w sytuacji, jeżeli to dziecko wejdzie w jakiś konflikt, jeżeli będzie miał 
jakąś łatkę. Tutaj pod tym względem rodzice mają bardzo mocno związane ręce, a z 
kolei nauczyciele - i to też mówię z własnego doświadczenia - tą wiedzę, którą mają 
przekazywaną, ona w 95% jest bezużyteczna i bezwartościowa do zawodu, który 
później będą mieli testować. Na domiar złego, w większości szkół brakuje psychologów 



w szkołach polskich. W granicach połowy szkół w ogóle nie ma psychologa. A tam, 
gdzie mają, ten psycholog nie zawsze też jest „up-to-date”, czyli taki zgodny z najlepszą 
obecnie dostępną wiedzą psychologiczną. Czasami, jak słyszę, co psychologowie radzą 
rodzicom, to rodzice się łapią za głowy. No i teraz pojawia się po raz kolejny jakiś tam 
podział klasowy, czyli kogoś stać na prywatną, dobrą pomoc psychologiczną albo kogoś 
na to nie stać. I to jest kolejny problem. A nawet, jeśli kogoś stać, to to nie zawsze 
rozwiązuje ten problem, bo czasami problem nie jest w samym dziecku czy nas, 
rodzicach, tylko w całym systemie szkolno-klasowym. Ja na przykład pamiętam, jak u 
nas w szkole pojawił się taki problem, to rozwiązane było tak na szczęście, że był ten 
psycholog. Co prawda on był „na godziny” w szkole i to w zasadzie po kilka godzin. To 
była klasa, która potrzebowała tej pomocy i tam psycholog się pojawił. I on pracował nie 
z jednym dzieckiem, tylko z kilkorgiem dzieci indywidualnie. Następnie, z całą klasą 
pracował na dodatkowych zajęciach, które były normalnie prowadzone w ramach lekcji 
wychowawczej, żeby zobaczyć, jak te dzieci ze sobą gdzieś tam operują, a następnie 
pracował jeszcze z nauczycielem, który też nie wiedział, co ma robić w takiej sytuacji, 
jak pojawiają się takie zachowania. To jest taki system, jaki powinien zadziałać w każdej 
szkole, ale niestety, nie każda szkoła ma dostęp do tego. Nie wszyscy rodzice są też 
zgodni co do tego, co się powinno zrobić, bo są rodzice, którzy powiedzą „ja tam się nie 
zgadzam” i wystarczy, że wyłączy parę takich rodziców z tej grupy i to już niszczy cały 
proces. I w takiej sytuacji można wymusić to na nauczycielach, na szkole, żeby coś 
zrobili. Przy czym, z doświadczenia wiem, że w 90% przypadków to jest niemożliwe do 
wykonania, bo szkoła powie, że „gdyby mieli tak robić z każdą klasą, no to niby nic 
innego nie robili” - niestety - albo szukać po prostu czegoś innego. Ja nie ukrywam, że 
edukacja domowa jest mi coraz bardziej bliższa, bo jestem pod koniec w zasadzie 
pierwszego roku z jednym z moich synów na edukacji domowej i właśnie też z tego 
względu, czyli tego środowiska szkolnego, które nawet w pierwszych klasach potrafi być 
tak toksyczne czasami, że to jest przerażające, że ja się w ogóle nie spodziewałem. 
Pamiętałem te pierwsze lata szkolne jeszcze w moich czasach jako dużo spokojniejsze, 
potem się tam zaczęła jakaś rywalizacja. Ale teraz przez to, że dzieciaki mają w wieku 
często 4-5 lat dostęp do sieci i widzą wszystko w tej sieci, że 7-latki potrafią się śmiać z 
kogoś, że ogląda bajki, a nie ogląda filmów sensacyjnych albo horrorów, to mój mózg 
paruje, jak sobie to uświadamiam. Dzieciaki w drugiej i trzeciej klasie potrafią puszczać 
sobie na lekcji, jak jedno dziecko przyniesie i pokaże innym filmy pornograficzne. To jest 
dla mnie przerażające i dlatego też systemowo ja wiem, że z tym nic nie zrobię, więc 
chciałem chociaż przetrzeć tą jedną drogę, która wiem, że jest jakąś alternatywą, może 



nie dla wszystkich, ale jest. I zobaczyć, czy to się w ogóle da zrobić. Czy to jest 
naprawdę tak trudne, jak się wydawało - nie jest, od razu mówię (śmiech).  
Czuję taką straszną bezsilność, jak przychodzi do mnie kolejny rodzic, który opowiada 
sytuację albo nękania w szkole np. przez kolegów albo nękania przez nauczyciela, co 
też jest niestety, ale niepojedynczą sytuacją. Ja niestety czuję straszną bezsilność 
mam. Wiem, że zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś szedł do dyrekcji, sprawa trafiała do 
kuratorium i ci rodzice mieli problem, bo się okazało, że ktoś w kuratorium, ktoś z 
dyrekcji, ktoś ma powiązania z wójtem wsi i sprawa urosła do tego stopnia, że rodzina 
musiała się wyprowadzić. Więc ten system cały bywa naprawdę bardzo toksyczny i 
zepsuty i po prostu chciałem gdzieś tam poszukać czegoś innego. Cieszę się, że taki 
mały eksperyment wyszedł. Ale odpowiadając na pytanie, co można zrobić: czasami 
można walczyć, ale czasami szkoda na to życia, sił, nerwów. 

Julia: Jest to taki komentarz - żeby nie wsadzać wszystkich nauczycieli do jednego 
worka - że to nie taki jest tego cel i ani ja, ani Kamil, absolutnie nie uważamy, że 
wszyscy nauczyciele są źli. Uważamy, że trudno jest być nauczycielem dlatego, że ten 
system nie pomaga im w edukacji dodatkowo psychologicznie. Dajemy właśnie 
psychologów, nie dajemy wsparcia, nie dajemy wolności, nie dajemy odpowiedniej 
pensji, bo nikt nie może żyć za głodowe pensje i nie dorabiać. Więc to nie jest tak, że 
nauczyciele mają złe intencje. 

Kamil: Nauczyciel powinien być jednym z najlepiej płatnych zawodów tak, jak jest w 
Skandynawii - powinien mieć wsparcie, powinien mieć szkolenia. Powinno się o tych 
nauczycieli naprawdę zadbać, żeby oni zadbali o uczniów z kolei. Tak samo jest w 
firmach. Kiedyś to Simon Sinek fajnie pokazał. Był w dwóch różnych hotelach i pracował 
tam ten sam człowiek. W jednym hotelu był strasznie miły, a w drugim był strasznie 
opryskliwy. Zapytał, jaka była różnica. Powiedział, że w tym jednym hotelu, w którym był 
strasznie miły, jedyna różnica jest taka, że jak spotyka menadżera, to się nie boi, tylko 
manager pyta, jak mu może pomóc. I to jest dokładnie tak samo. Jeżeli nauczyciel 
będzie miał takie wsparcie „od góry”, to on też zadba o te nasze dzieci, ale nikt o tych 
nauczycieli nie dba. 

Julia: Myślę, że obydwoje jesteśmy zgodni, że jak mówimy o problemie z systemem, ja 
uważam osobiście, że nauczyciele też są ofiarą tego systemu. Nikt nie może 
wykonywać pracy, jeżeli system go nie wspiera. A ja uważam że całkowicie nie wspiera. 



To, co mówisz - brakuje absolutnie edukacji, bo to jest taki sam zawód, jak lekarz, by 
cały czas się edukować i cały czas się dokształcać. 

Kamil: Jest masa dobrych nauczycieli. Ja np. pamiętam rozmowę z Nauczycielem 
Roku, który opisywał, że został ze swojej szkoły wyrzucony za to, że chciał wprowadzić 
brak zadań domowych. Nie wyrzuciła go dyrekcja, ale wyrzucili go rodzice. Bo rodzice 
się sprzeciwili, bo rodzice stwierdzili, że ich dzieci bez zadań domowych nie zdobędą tej 
wiedzy, której potrzebują, że zadania domowe są niezbędne i żadna ilość danych, 
badań naukowych nie potrafiła przekonać tych rodziców. I ja się z tym też spotkałem w 
szkole, że niestety, ale rodzice nie potrafią podchodzić do czegoś, co jest nowe, co jest 
lepsze.  
Nauczyciele też mają związane ręce podstawą programową, która jest skostniała i 
przestarzała i która jest tak naprawdę w większości totalnie nikomu nie potrzebna do 
życia. Jeżeli nauczyciel chce się z tego wybić to są na tego nauczyciela skargi z 
kuratorium, że on robi coś poza podstawą programową. To jest tak, że ci nauczyciele z 
drugiej strony potrafią mieć jeszcze problemy, jak tylko ktoś chce wyjść powyżej tego 
poziomu, który jest wszędzie. Potwierdzam, że są nauczyciele świetni i niestety, ale 
system, który jest obecnie powoduje, że albo kończą wypaleni i odchodzą albo 
zamieniają się w takich nauczycieli, jak cała reszta - po prostu tracą pasję i pracują 
mechanicznie, jak w fabryce. 

Julia: Powinna być zasada z nauczycielami dokładnie tak jak, z każdym innym 
ekspertem - musisz wybrać dobrą szkołę, ale później zaufać. Pilnować, ale jednak 
zaufać, jeżeli ktoś myśli inaczej. Bo to nie jest absolutnie OK, kiedy cały czas ktoś ci 
patrzy na ręce i się wtrąca. Ja uważam, że należy bronić swojego dziecka, jeżeli mu się 
dzieje krzywda - to w ogóle jest oczywiste. Ale jednak przy takiej sytuacjach mieć trochę 
otwartości, więc rzeczywiście - jest tak, że z jednej strony ten system absolutnie 
nawala, z drugiej strony brakuje nam edukacji, zrozumienia. Mamy różne dane, mamy 
wiedzę, świat się posuwa do przodu, a cały czas mam wrażenie, że tkwimy w tym, co 
było. Czyli edukacja domowa mówisz… Dla mnie nie jest to optymistyczne, bo chyba 
bym oszalała, gdybym ja miała jeszcze dziecko edukować… (śmiech). 

Kamil: Przyznam szczerze, że też tak myślałem i ja na nowo odkrywam swoje dziecko. 
To jest dziecko które przestało być zestresowane, które przestało gonić za tym 
systemem, które też, ze względu na predyspozycje genetyczne, ono jest dużo bardziej 



takie, jak ja, czyli na przykład pracuję wieczorem, a rano lubię się wyspać to sama ta 
zmiana już jest gigantyczną zmianą. Jest dziecko, które na nowo odkrywa przyjemność 
z rysowania, stworzenia, z bawienia się cały dzień na dworze, które na nowo odkrywa 
przyjemność z samej nauki. Jak oglądali jakieś anime, ono jest po japońsku i młody 
sam z siebie zaczął się uczyć japońskiego na swojej aplikacji do nauki języków, bo po 
prostu miał taką ochotę, bo ma dużo więcej czasu i czerpie z tego przyjemność, nie robi 
tego, bo ktoś mu każe. Przedmioty, które on poznaje, też są na zupełnie innym 
poziomie, jego wiedza w tej chwili z tych przedmiotów, które zdał, przekracza moją 
wiedzę. Jeżeli chodzi o budowę człowieka z biologii, jeżeli chodzi o powstania w Polsce 
jakie były historycznie, to moja wiedza po tylu latach edukacji jest mniejsza niż mojego 
10-letniego dziecka i patrząc na to, to naprawdę nie żałuję tej decyzji ani przez 
sekundę. Nie wiem, jak by było, gdyby to było, gdybym wziął 7-latka, bo umówmy się, 
że trzy lata to jest duża różnica, ale naprawdę jest to bardziej optymistyczne niż 
pesymistyczne i te dzieci zupełnie inaczej tworzą ten system rodzinny, wchodzą w niego 
zupełnie inaczej. Nie są też takie, że ciągle potrzebują uwagi, że przez na przykład 8 
godzin ten zbiorniczek właśnie się wyczerpuje. One po prostu przez to, że nie mają 
stresu, też nie nie potrzebują tego aż tak bardzo, są w stanie też trochę bardziej o 
siebie zadbać, bo muszą same się ogarnąć. No i u nas też się wydaje, że praktycznie 
nauka jest przejęta w zasadzie całkowicie przez syna, w sensie my go tylko tam 
sprawdzamy, powiedzmy, dwie-trzy godziny w miesiącu, jak pozna cały materiał trzeba 
go sprawdzić przed egzaminem i w zasadzie tyle. 

Julia: Tak naprawdę jest taka rekomendacja psychologów, żeby pamiętać że to dziecko 
jest odpowiedzialne ze stopnie, a nie rodzic, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak 
„sprawdzam”, tylko że kiedy dziecko poprosi o pomoc, poprosi o wsparcie, to wtedy mu 
go dajemy. Nie robimy za niego. Jak w ostatniej chwili przychodzi mówi: „o, Jezusie! 
Zapomniałem! Napisz! Wymaluj!”, mówimy: „tak niestety jest, teraz musisz sobie 
radzić”, bo tak naprawdę taka jest nasza rola jako rodziców - trzeba bardzo jasno to 
powiedzieć. Przygotować dziecko do tego, żeby samodzielnie rodziło w świecie. 

Kamil: Kiedyś nas zabraknie i też musimy o tym pamiętać. 

Julia: Kiedyś też będzie tak, że nam się po prostu nie będzie chciało (śmiech). Prawda 
jest taka, że nikt wokół niego nie będzie tak latać, jak mama z tatusiem, więc należy go 
przygotować do rzeczywistości, a nie cały czas chuchać i dmuchać na to dziecko, bo 



samodzielność jest ważną rzeczą. To są ważne rzeczy. Kamilu, jaka jest najlepsza i 
najgorsza rada, którą dostałeś jako rodzic? 

Kamil: O Matko!Kompletnie nie spodziewałem się takiego pytania. To jest dla mnie 
takie pytanie w stylu „gdzie się widzisz za 5 lat?” na rozmowie kwalifikacyjnej. 

Julia: Dobrze, to może ja Ci opowiem moje najlepsze i najgorsze rady, jakie 
otrzymałam, a Ciebie może to zainspiruje. Jeśli nie, przejdziemy do kolejnego pytania. 
Najlepsza rada, którą dostałem to taka, żebym nie próbowała wyodrębnić oddzielne 
czasu na dziecko, ale żebym dziecko zaliczała do mojego życia. I w ten sposób 
spędzam czas z dzieckiem. Moje dziecko jest w moim życiu, jak gotuję, trzymam go na 
ręce, jak idę do pracy, to często też mam go ze sobą na moich prezentacjach. Także on 
jest przy ludziach. U mnie to zawsze się sprawdziło, że nie wyodrębniam czasu 
dziennego na dziecko, ale planujemy to wszystko razem. A najgorsze to są takie 
właśnie rady nieproszone. Podstawowa zasada - nie musisz mieć opinii na każdy temat, 
a jak masz, to nie musisz ich mówić, jeżeli nikt cię nie pyta. Koniec, kropka. 

Kamil: To najlepsza rada, jaką usłyszałem to taka, żeby się nie przejmować tymi 
radami, o których wspomniałaś. Ktoś to kiedyś właśnie podsumował tak i bardzo mi się 
podobało, żeby się nie przejmować żadnymi głosami z zewnątrz. Nie jestem za tym, bo 
czasami można robić coś źle i wtedy ta rada z zewnątrz jest potrzebna. Coś można 
robić, coś, co nam się wydaje, że jest dobre a na przykład krzywdzi nas albo dziecko, 
bo możemy mieć jakieś dawne metody wychowania. Uważam, że wtedy czasami 
reakcja jest wymagana, jeśli ktoś krzywdzi dziecko. Więc tutaj nie jestem aż taki skrajny, 
żeby w ogóle nie komentować. Ale jeżeli ty się czujesz dobrze w tym układzie i twoje 
dziecko się czuje dobrze, twoje relacje są dobre z tym dzieckiem, to naprawdę nie 
musisz słuchać rad innych. Jeżeli wasza rodzina jest szczęśliwa to wszystkie te rady 
innych można odłożyć gdzieś tam na bok i przestać w ogóle się na tym skupiać. A 
wszystkie te złe rady, które słyszałem dotyczyły tego tradycyjnego podejścia, czyli temu 
dziecku trzeba przyłożyć, że na dziecko trzeba nawrzeszczeć… 

Julia: Napisałeś książkę, która jest strasznie popularna. Ludzie bardzo czule 
wypowiadają się o tej książce, że ona bardzo pomaga i bardzo ich wspiera. Jakie było 
Twoje przesłanie tej książki, po co ją napisałeś, dla kogo? Gdyby była jedna rzecz, którą 
czytelnik miałby zapamiętać z książki, co by to było? 



Kamil: Co ma zostać zapamiętane, to ten przekaz, że dziecko też jest człowiekiem i to 
była kiedyś najpiękniejsza recenzja, jaką dostałem, od „Busem przez świat”. Oni wtedy 
jeszcze nie mieli dziecka, oni przeczytali tę książkę i powiedzieli, że gdyby zamienić w 
tej książce słowo „dziecko” słowem „człowiek" to dalej byłaby świetna. A dlaczego ją 
napisałem? Ja nigdy w ogóle nie miałem marzenia napisać książki. Ja wiem, że wielu 
moich kolegów „po fachu” miało takie marzenie, żeby napisać książkę. Ja tą bajkę, 
którą napisałem, to było dla mnie dużo większym spełnieniem marzeń, ale właśnie to, 
co mówiłem na początku, czyli że większość z tych książek, które widziałem, była 
pisana przez specjalistów dla specjalistów. I ja miałem z tym strasznie duży problem. 
Chciałem komuś przekazać tą wiedzę, ale ja wiedziałem, że nikt nie weźmie 500-
stronicowej cegły i jej nie przeczyta. Po prostu nie ma szans. I teraz zdarza mi się, że 
spotykam się z krytyką mojej książki właśnie dlatego, że dla niektórych jest prosta, bo 
ktoś przeczytał 20-30 książek takich rozbudowanych na temat rodzicielstwa no i w tej 
książce nie odnalazł nic nowego. Dla mnie na przykład to jest pozytywny komentarz, bo 
taki właśnie był cel, żeby tam przekazać wiedzę, która dotrze do tej mamy, która nie ma 
czasu za dużo czytać. Do tego ojca, który rzadko kiedy w ogóle czyta. Niestety, ale tak 
jest, że ojciec dużo mniej czasu jeszcze poświęca na czytanie o wychowaniu dzieci, a 
te książki czytają ojcowie. Te książki czytają dziadkowie. To jest w ogóle dla mnie 
fenomen, gdzie dziadkowie często też mają takie jednak tradycyjne podejście. Potrafią 
przeczytać tą książkę i potrafią powiedzieć, że żałują, że się nie pojawiła kiedyś, i to jest 
to, o czym mówimy - o ludziach, którzy stosowali fizyczną przemoc regularnie na swoich 
dzieciach. I oni potrafią stwierdzić coś takiego. To jest największy komplement, jaki 
mogłem usłyszeć. Po prostu mi chodziło o zapełnienie tej luki pomiędzy tymi książkami, 
które już są i przekazują świetną wiedzę, a tym, co jest na internecie. Brakowało tego 
takiego puzzla pomiędzy i chciałem wypełnić tę lukę żeby dotrzeć do tej części ludzi, do 
których nie ma w internecie i do których nie dotrę tymi książkami nawet, jeżeli je 
polecam. 

Julia: Myślę, że warto powiedzieć, że są różne typy osób, różne potrzeby. Ja w ogóle 
nie potrzebuję wsparcie w książkach, ja potrzebuję tylko tych książek 500-stronicowych, 
bo dla mnie liczy się tylko i wyłącznie ta wiedza. Są osoby, które ani nie lubią czytać ani 
nie mają czasu i potrzebują rzeczywiście takiego pomostu. Ty jesteś doskonałym 
tłumaczem, mostem, który zbiera to, co najlepsze i ogarnie to w jednej tak naprawdę 
książce. Stąd, jak czytałam recenzje Twojej książki, było tam bardzo dużo ciepła, 



bardzo dużo wdzięczności za to, że przekazałeś w taki sposób, że to jest dostępne. 
Myślę, że to jest ok, że dla różnych ludzi są różne rzeczy.  
Kamilu, powiedz proszę, co cię zaskoczyło jako ojca na samym początku? 

Kamil: Nie wiem, chyba gdzieś kiedyś wspominałem, chyba nawet w książce o tym 
pisałem, ale odpowiedzialność była największym zaskoczeniem. Jak trafisz do pracy, 
która jest kiepska, to możesz ją zmienić, jak trafisz na partnera, partnerkę, którzy 
okazują się, po jakimś czasie nawet, nieodpowiedni dla ciebie, to możesz to zmienić. 
Jak się pojawia dziecko na świecie, to tej więzi już nigdy nie zmienisz. Nawet jak z kimś 
się pobierzesz, możesz wziąć rozwód i możesz za dziesięć lat udawać, że tego nie 
było. Możesz sobie tak mówić, ale to dziecko gdzieś tam na świecie będzie już wiecznie 
istniało i mnie to po prostu przygniotło na początku bardzo i dopiero musiałem powoli 
poznawać ten świat, bo też - umówmy się - że jako mężczyznę, nikt mnie nigdy nie 
nauczył zmieniać pieluch i zajmować się dziećmi. 

Julia: Kobiety też nikt nie nauczył. Ja musiałam się nauczyć tego od mojego męża. 

Kamil: Czasami ktoś ma to szczęście, że ma młodsze rodzeństwo (śmiech). Ale mi 
pomogło to, że zacząłem zdobywać umiejętności i zacząłem sobie z tym radzić. I mimo 
tego, że teraz się śmieję, to pierwsze lata nie były jakoś specjalnie najprostsze. Ja 
zawsze powtarzam i jestem tego świadom, jak ktoś mi mówi, że ma małe dziecko i ma 
ciężko to przychodzi mi na myśl mój kolega, z którym pracuję i tylko jak widzę, że 
przychodzi rano i ma postawionego jakiegoś energetyka to już wiem, że na pewno była 
ciężka noc, bo właśnie ma małe dziecko i jestem tego w pełni świadom i pamiętam, że 
nabranie tych kompetencji mi w tym pomogło. A potem już poszło z górki, bo każdy 
kolejny miesiąc był troszkę lżejszy i to też jest takie coś, co chcę przekazać rodzicom - z 
czasem jest lżej, szczególnie, jak się włoży dużo pracy w położenie tych właściwych 
fundamentów. 

Julia: Trzeba wiedzieć, że teoria przywiązania mówi, że styl przywiązania, który 
kształtuje w pierwszych trzech latach jest niezmienny, czyli wiele rzeczy później nas 
może zmienić, ale sam styl przywiązania już nie zmienia. Dlatego tak ważny jest okres 
pierwszych trzech lat, żeby dziecko się czuło z nami bezpiecznie i spokojnie, żeby 
przekazać mu tę energię, którą my też mamy, która powinna w związku z tym być dobra 
i powinniśmy się zatroszczyć o nią. 



Co możemy zrobić, żeby przekonać mężczyznę do tego, żeby więcej się angażował w 
życie dziecka? 

Kamil: Zawsze, jak mieliśmy taki konflikt, to panowały dwie zasady: że jak na przykład 
dziecko woła i coś potrzebuje i ktoś musi iść, to idzie ten, który albo jest bardziej 
wypoczęty albo komu bardziej zależy w tym momencie, czyli jak duży jest problem, bo 
jeżeli dziecku się coś stanie, to zwykle we dwójkę rodzice biegną, ale jeżeli to jest jakiś 
taki mniejszy problem i to dotyczy konkretnie jednego rodzica, no to raczej idzie jeden. 
A w sytuacji, kiedy brakowało rozstrzygnięcia to graliśmy w kamień-papier-nożyce 
(śmiech), i to jest najbardziej dojrzały sposób, jaki mogę sprzedać na rozwiązywanie 
tego, kto ma iść, kto ma się czymś zająć. Jeżeli to jest jakiś głębszy, fundamentalny 
problem, to nie powiem - tutaj nie ma jakiegoś takiego szybkiego sposobu, po prostu 
czasami trzeba usiąść i pogadać, a jak to nie pomaga, to właśnie terapia. Ale to nie jest 
coś, co ja powiem tutaj, jakieś dwa słowa, żeby naprawić całą sytuację. To jest właśnie 
coś, co ja powtarzam, czyli jeżeli jest jakiś taki problem to siadamy i rozmawiamy, a nie, 
że nie ma czasu, że jestem zmęczony. Jeżeli tak jest to powiedz mi, kiedy możemy 
porozmawiać. Spotykam się z osobami, które mówią, że one nie są w stanie 
porozmawiać o czymś od roku albo dwóch. To jest dla mnie niewyobrażalna relacja. 

Julia: Myślę że to jest podstawowa kompetencja, którą musimy mieć jako ludzie, a na 
pewno jako rodzice z komunikacji i rozmawiania. I trzeba też powiedzieć szczerze, jak 
Ty nie możesz znaleźć czasu na rozmowę o ważnych rzeczach, w jakiś sposób 
nauczysz dziecko ważnych rzeczy? To jest coś, czego nie możemy unikać. Ważne dla 
mnie też zawsze jest to, że wiele problemów wychodzi, bo ludzie nie rozmawiają 
„przed”, jak sobie rodzicielstwo wyobrażają. Przecież dziecko to jest gigantyczna 
zmiana. Musimy omówić, jak my sobie wyobrażamy, kto będzie się zajmować, kto idzie 
do pracy, kto zostanie. Pewne granice i ta komunikacja jest niezbędna. A później cały 
czas musimy rozmawiać i wydaje mi się, że kompetencje rodziców to umiejętność 
rozmawiania i słuchania i uważności są właściwie najważniejszymi kompetencjami, 
które musimy mieć jako obowiązkowe, by zdawać egzamin przed żeby dostać 
„pozwolenie" na „posiadanie dziecka”. 

Jak zaangażować zapracowanych mężów? Często jest tak, że niestety - kobiety też nie 
uważają, że ktoś, kto pracuje najczęściej, to jest mężczyzna w naszym społeczeństwie. 
TO nie jest tak, że on jest w SPA przez 8 godzin. To jest też człowiek, który pracuje, 



który też ma prawo przyjść zmęczony itd. I dlatego nie można później jemu odmówić 
takiego kryzysu i od razu na niego zwalić wszystko. Zdarza się bardzo dużo konfliktów 
na tym polu. Czy masz jakiś sposób, jakąś wizję tego, co zrobić wtedy, kiedy jeden jest 
zmęczony, bo dziecko, a drugie zmęczone, bo ma też pracę, kiepskiego szefa… Jak 
wtedy sobie poradzić? 

Kamil: Tutaj jest kwestia też komunikacji. Ale jedną z rzeczy, które można zrobić to jest 
jedna z naprawdę niewielu rzeczy pozytywnych, nad którymi pracuje nasz rząd, ale 
pracują nad tym, żeby zrobić nieprzechodni, dwumiesięczny urlop ojcowski, którego nie 
będzie można tak, jak teraz, przekazać mamom, bo teraz można. I uważam, że jeżeli 
takie coś by było, to z automatu ten ojciec zupełnie inaczej podejdzie do tego, kiedy 
jego żona powie mu, że jest zmęczona, on będzie wiedział, co to znaczy, bo 
doświadczył tego kiedyś. I to jest problem, że z jednej strony mamy - tak jak 
powiedziałaś - często mamę, nie zawsze, ale która siedzi wycieńczona tym, że siedzi w 
domu z dziećmi, mamy tatę, który jest wycieńczony pracą, bo np. pracuje, nie wiem, 
8-10-12 godzin i jeszcze dojeżdża. I żadne z nich nie wie, co przeżywa to drugie. 

Julia: Ja jestem w ogóle za tym, że dwa miesiące to jest bardzo mało. Uważam, że 
powinno być absolutnie równo, ponieważ ojciec jest taki sam, jak matka i zawsze będę 
walczyła o to, że takie rzeczy powinny być równe. 

Kamil: Chcę jeszcze wspomnieć o jednej kwestii - o karmieniu piersią, tu chodzi o te 
pierwsze miesiące. Idealnie by było, gdyby mężczyźni mogli przejąć tę funkcja. Myślę, 
że gdyby przez ciążę mogli przejść to w ogóle kobieta byłaby zachwycona. 

Julia: Ja tego bym nie oddała. Kochałam moją ciążę i czuję się uprzywilejowana, że 
miałam szansę tego doświadczyć. Ale wiem, że część kobiet by chciała. Chodzi mi o to, 
że w tym wszystkim jest dosyć ważna narracja. Badania w Skandynawii pokazują, że 
ojciec, który zostaje z kobietą w tych pierwszych miesiącach, czyli w czasie połogu, 
dzięki temu kobieta się szybciej goi, kobiety rzadziej mają depresję poporodową, 
wcześniak szybciej przybiera na wadze i szybciej się rozwija, więc te pierwsze chwile 
powinny być wspólne. One powinny być absolutnie na pół. Ja nie zgadzam się z tym, że 
kobieta ma z łaską przekazywać mężczyźnie, czy może zostać czy nie. Jeszcze w 
Polsce były wszystkie akcje, że kobiety były oburzone, „niby dlaczego mam się 
dzielić?”. Bo ojciec jest tak samo ważny, jak matka. 



Kamil: Niestety mamy tutaj w Polsce problem z tym, że kiedy chcemy włączać ojców w 
wychowanie to pojawia się trochę sprzeciw społeczny związany z tym, że kobiety 
muszą oddać trochę swoją władzę w tym zakresie, muszą trochę zaufać tym ojcom. No 
i to jest takie poczucie takiego właśnie sprzeciwu. Akurat z drugim dzieckiem tak było, 
że się przestawiliśmy z żoną, że np. jego płacz w nocy budził mnie i to ja starałem się 
zanosić go do żony, która potrafiła karmić 3 razy w nocy i nie pamiętać tego na 
następny dzień. Ale właśnie dzięki temu doświadczeniu, że ja wtedy tam byłem i że 
doświadczyłem tego, jak to jest na przykład przerywając ten sen 5-7-10 razy jednej 
nocy, no to zupełnie inaczej się podchodzi później np. do wysiłku, którym jest zwykła 
praca, bez obrazy dla ludzi, bo są osoby, które naprawdę mają bardzo ciężką pracę, 
dużo cięższą niż moja. Ja to rozumiem. Ale jest dużo osób, które mają podobnie 
męczące pracę do większości, wracają do domu po ośmiu godzinach, rozkładają nogi 
oni są zmęczeni. A w domu jest mama z dwójką dzieci, która zasuwała całą noc, teraz 
zasuwa od rana jeszcze przez kolejne osiem godzin, zanim się nie położy. To jest 
właśnie duży dysonans. I tak, jak właśnie ktoś napisał, że czasami wystarczy jedna 
sobota w domu, żeby ojciec został sam. I to dużo zmienia. U mnie w rodzinie kiedyś 
ciocia opowiadała, że jak się urodziło drugie dziecko, było trochę bardziej wymagające. 
Więc w momencie, jak mąż wracał do domu, to ona mu je przekazywała i wychodziła, 
czasami na 10 minut, czasami na godzinę, ile potrzebowała. I to też dużo rozwiązało. 

Julia: Ja się nie zgadzam absolutnie z takimi rozwiązaniami, ponieważ to jest ściganie 
się, kto z nas jest bardziej zmęczona. To nie jest test. 

Kamil: To było ustalone. To nie było tak, że ktoś na siłę rzucał, tylko to było 
powiedziane i ona mogła wyjść na 10 minut albo na godzinę, to było akceptowane przez 
obydwie strony. 

Julia: Ja uważam, że każdy ma prawo, wręcz obowiązek odpoczywać, bo musimy 
głowę sobie wyczyścić. Tylko, że uważam, to co mnie bardzo martwi - takie ściganie się, 
który z partnerów jest bardziej zmęczony. Mamy prawo być tak samo zmęczeni i nie ma 
konkursu, który z nas jest bardziej. Rzeczywiście, to, co powiedziałeś jest bardzo mądre 
i świadczy o tym, jak ktoś odczuwa to, jak to jest budzić 10 razy w nocy, że ten sen 
przerywany jest ten koszmar, deprawacja snu jest absolutnie dramatyczna, zwłaszcza, 
że w pierwszym roku tracimy około 350 godzin snu, które są nie do odrobienia przez 



najbliższych kilka lat przez nasz organizm. Takie są fakty. Rzeczywiście, uważam, że w 
tym wszystkim przydałoby się więcej takiego szacunku i zrozumienia, że każdy z nas 
ma pracę, każdy z nas ma obowiązki. Ja akurat bardzo szanuję taki czas kryzysu, 
wraca po pracy i musi wejść w ten klimat domowy. Z kolei każdy musi trochę odpocząć. 
Ale każdy z nas musi też wyjść bez dziecka i robić coś innego niż tylko zakupy w Lidlu. 

Kamil: Czasami ktoś tak mówi: „zajmij się sobą, jedź sobie na zakupy”. To jest absurd. 
Że tak powiem wanna z bąbelkami to też nie do końca, ja to teraz przedstawiam tak 
obrazkowo. Te obowiązki gdzieś tam z tyłu głowy będą, a ta niewidzialna praca kobiet, 
którą bardzo często właśnie się pomija, czyli organizowanie tego domu, jak w 
magazynie - do tego się zatrudnia osobną osobę, żeby organizowała pracę wszystkich 
innych, a ona musi zorganizować pracę wszystkich innych. Jeszcze większość tej pracy 
wykonać sama. 

Julia: Też uważam, że to rzeczywiście są niedoceniane. Jako osoba, która nienawidzi 
organizować - potwierdzam. Ja jestem najgorsza, dlatego bardzo nie lubię, że ja to 
znowu muszę robić, ale mam męża artystę i nie mam po prostu wyboru (śmiech).  

Dla mnie jest bardzo ważne, że znalazłeś czas i że podzieliłeś się swoją wizją jako 
ojciec. Mam tutaj głównie mamy, w roli ekspertów są najczęściej kobiety, a Ty jesteś 
moim drugim mężczyzną na live’ie. 

Kamil: Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę z tego powodu. 

Julia: Bardzo dziękuję za to, że robisz to, co robisz, że tak bardzo wspierasz rodziców i 
że robisz to w bardzo czuły i otulający sposób, bo mam nadzieję, że dzięki Tobie też 
świat rodzicielski będzie troszkę lepszy. Tego nam, naszym dzieciom, twoim dzieciom, 
wszystkim dzieciom życzę. 

Kamil: A ja Ci bardzo dziękuję za bycie taką uważną osobą, która się skupia na tym, 
żeby właśnie pokazywać, jak ważne jest to, żeby najpierw posłuchać, a potem dopiero 
zacząć rozmowę, która pokazuje, jak ważna jest komunikacja. To jest po prostu 
diabelnie pomijana umiejętność, właśnie wracając do szkoły, to jest miejsce, gdzie 
powinniśmy się tego uczyć od najmłodszych lat - właśnie tej komunikacji między sobą, 
między osobami na różnym poziomie, na różnych stanowiskach, a niestety to jest 



pomijane i później wychodzi to w związkach, w relacjach z dziećmi i w wielu innych 
miejscach. 

Julia: No właśnie. Amen. Powinniśmy się od przedszkola uczyć psychologii. Do 
usłyszenia! 


