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WSTĘP
Instytucja ojca w okresie przemian kulturowo-społecznych i ekonomicznych przeżywa 
głęboką przemianę. Wiele wskazuje na to, że coraz większa liczba ojców otwiera się 
emocjonalnie, chce w pełni angażować się w życie rodziny i opiekę nad dzieckiem, 
a dewizą życiową współczesnego taty staje się zbudowanie partnerskich relacji 
w rodzinie. Jednak bardzo często mamy do czynienia z obrazem ojca „nieobecnego” 
w życiu dziecka i całej rodziny. Powody są różne: przedwczesna śmierć, alkoholizm, 
emigracja zarobkowa czy sukces zawodowy, który sprawia, że tata spędza więcej 
czasu w pracy.Przejawy zmiany postaw współczesnych ojców są szczególnie widoczne 
w Internecie. Serwisy poświęcone tematyce ojcostwa wychodzą z jednej strony 
naprzeciw zapotrzebowaniu na informacje wśród mężczyzn, modzie na ojcostwo, 
potrzebie dzielenia się własnymi doświadczeniami, a z drugiej na poszukiwaniu 
wsparcia w sytuacjach trudnych bądź konfliktowych.Coraz częściej pojawiają się też 
blogi pisane przez ojców. Mężczyźni uaktywniają się też na forach tematycznych 
dotyczących rodzicielstwa. Przedmiotem badań jest nowe ojcostwo.Celem niniejszego 
artykułu jest określenie roli nowego ojca w życiu dzieci, opisanie jego zadań 
wychowawczych. Kolejnym celem jest ukazanie obrazu ojca przedstawionego w sieci.
Określenie odpowiedniego przedmiotu badań oraz celów prowadzi do prawidłowego 
sformułowania problemów badawczych, stanowiących głęboki sens badań naukowych. 
W związku z wyznaczonymi celami postawiono dwa następujące problemy: Jaką rolę 
odgrywa nowy ojciec w życiu dziecka? Jak ukazany jest ojciec w sieci? Rozwiązanie 
problemów przyczyni się do wysunięcia odpowiednich wniosków dotyczących obrazu 
współczesnego nowego ojca. Po określeniu problemów,należy określić hipotezy. 
Zakłada się zatem, że nowy ojciec odgrywa znaczącą rolę w życiu dziecka, jest on dużo 
bardziej zaangażowany w proces wychowania, niż ojciec w rodzinie patriarchalnej. 
W sieci promowany jest obraz ojca czułego, zaangażowanego w rodzinę, serdecznego. 

Nowy ojciec – jego rola w życiu dziecka 
oraz sposób prezentowania
 go w sieci

W 2014 roku ukończyła studia II stopnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierunek: 
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego) i uzyskała tytuł nauko-
wy magistra. Obecnie doktorantka II roku na kierunku pedagogika UJK w Kielcach. Autorka licznych 
publikacji naukowych, m.in. artykułu pt. Cyfrowi tubylcy i ich świat, zawartego w monografii Rodzice 
i dzieci (w)sieci pod jej redakcją (Stalowa Wola 2015), uczestniczka krajowych, międzynarodowych 
i zagranicznych konferencji. Przewodnicząca SKN Animus, które jest partnerem Uniwersytetu Dziecię-
cego Jana Kochanowskiego w Kielcach, sekretarz Sympozjum Naukowego Dzieci organizowanego 
czwarty raz. Jej zainteresowania naukowe to głównie przestrzeń wirtualna, oraz medialny nastolatek, 
którym poświęca większość swoich publikacji.
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Analiza literatury oraz serwisów internetowych dla ojców oraz strony demotywatory.
pl pozwalają na znalezienie odpowiedzi na problemy badawcze.

1. PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY
Funkcjonowanie współczesnej rodziny zmieniło się diametralnie. Powołując się na  
W. Danielewicz1 można wymienić kilka podstawowych cech współczesnej rodziny:
- zmniejszenie roli rodziny w sferze seksualnej, życia rodzinnego i rodzenia dzieci;
- wzrost znaczenia czynników pozarodzinnych w relacjach rodzinnych i sytuacjach 

z dnia codziennego;
- zmiany w pozycji kobiet w społeczeństwie;
- przechodzenie od wartości wspólnych do popularnych dzisiaj wartości 

indywidualnych.
Cechy te dotyczą zewnętrznego funkcjonowania rodziny. Zmiany nastąpiły także 

w wewnętrznym funkcjonowaniu rodziny:
- postępujące zrównanie relacji w związkach małżeńskich i rodzicielskich: związki, 

w których występuje zróżnicowany podział ról między członkami; zmiana znaczenia 
roli mężczyzny w rodzinie; zmiana znaczenia dziecka w rodzinie;

- wysoka pozycja członków rodziny;
- poczucie wolności.

Struktura rodziny również się zmieniła:
- rodziny w większości są małe oraz dominuje niski poziom dzietności;
- małżeństwa nie są trwałe, liczba rozwodów ciągle wzrasta;
- występowanie zróżnicowanych typów związków, małżeństw i rodzin.

Z powyższych cech rodziny nowoczesnej wynika, że zmieniała się ona pod wpływam 
wkraczania świata zewnętrznego do świata rodziny. Obecne trendy, idee i wartości 
sprawiają, że głównym założeniem rodzin jest indywidualizm i spełnianie własnych 
potrzeb. Poszczególni członkowie rodziny spędzają swój czas właśnie poza rodziną, 
zajmują się własnymi sprawami, nie mają czasu na zacieśnianie więzi oraz na komunikację 
między sobą, która tak ważna jest dla prawidłowego rozwoju dzieci we współczesnej 
rodzinie. Tradycja przekazywana wcześniej z pokolenia na pokolenie zanika, rodzice 
swoim dzieciom nie przekazują najważniejszych wartości. Zmniejszone znaczenie 
rodziny, a nawet zanik więzi rodzinnych, sprawiają, że środowisko rodzinne zmaga się 
z wieloma problemami. Problemy te sprawiają, że najbardziej cierpią dzieci, a problemy 
rodzinne wyraźnie uwidaczniają się w szkole. Popularny staje się partnerski model 
rodziny, warunkuje go właściwa komunikacja, dbałość o wzajemne zaspokajanie potrzeb, 
silna więź emocjonalna i seksualna, równowaga ekonomiczna, więź intelektualna2.

Współczesna rodzina przyjmuje wiele obliczy. Transformacje społeczno-ekonomiczne 
i kulturowe zmieniły jej skład, funkcjonowanie i relacje. Jednak nadal głównym typem 
jest rodzina monograficzna, której przypisuje się bardzo ważną rolę. Dąży ona wciąż do 

1 W. Danielewicz, Rodzina wśród ponowoczesnych dylematów, [w:] Oblicza współczesności w perspektywie peda-
gogiki społecznej, (red.) W. Danielewicz, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009, s. 186-187.

2 Tamże, s. 192-193.
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stworzenia udanego związku i szczęśliwego życia rodzinnego. Przemiany te odmieniły 
patriarchalny model polskiej rodziny. Władza ojcowska diametralnie zmieniła swoje 
oblicze. Relacje rodzinne przybrały charakter bardziej ekspresyjny i uczuciowy. 
Mężczyźni mają inne obowiązki wobec dziecka, ich zaangażowanie jest znacznie 
większe. Obecnie nie wzbudza w nikim zdziwienia obraz ojca z wózkiem, czy czułość 
i serdeczność wobec swoich pociech. Ojcostwo rozpoczyna się już w chwili poczęcia. 
Patriarchalny model rodziny pozostawił jednak swój ślad, bowiem ojciec wciąż jest siłą 
napędową wspólnoty rodzinnej.

2. NOWY OJCIEC
Wraz ze zmianą rodziny zmienił się obraz ojca, który pełni nowe funkcje, odgrywa 
nową rolę w wychowaniu. Przed analizą tych zagadnień warto przytoczyć definicję 
ojca i ojcostwa. Wg Nowego Słownika Pedagogicznego ojcem staje się mężczyzna, gdy 
dziecko rodzi się w związku małżeńskim lecz także i pozamałżeńskim lub staje się nim 
w wyniku adopcji3. Wyjaśnienie to wskazuje na stan bądź fakt bycia ojcem. Ojcostwo 
określa związek emocjonalny, biologiczny i społeczny z dzieckiem. Relacje te wywołują 
wielostronny wpływ ojca i jego postaw, stylów wychowanie i sposobów oddziaływania 
na dziecko4. Ojciec staje się dla dziecka modelem, wzorem dostarczającym wartości 
i zasad społecznie akceptowanych. Stawia dziecku wymagania i kocha w nim te cechy, 
które pomogą mu przezwyciężyć w życiu dorosłym problemy, czy niepowodzenia, 
sprawią, że będzie osobą szlachetną i dzielną. Wzorzec ojca wpływa też na kształtowanie 
stosunku dziecka do siebie samego. Za Trawińską i Witczakiem można wymienić kilka 
cech dobrego ojca5:
1. zainteresowanie się dziećmi, cierpliwość, organizowanie im czasu wolnego, 

rozmowy;
2. dbałość o warunki materialne;
3. wyrozumiałość, tolerancja, pomoc w rozwiązywaniu problemów;
4. obdarzenie miłością, ciepłem, serdecznością;
5. umiejętność egzekwowania;
6. bycie autorytetem, wzorem, mistrzem, przewodnikiem;
7. umiejętność zawarcia przyjaźni z dzieckiem;
8. troska o wykształcenie i awans życiowy pociechy.

Jak widać z powyższych cech nowego ojca, miłość, czułość i serdeczność są wysoko 
ulokowane. Autorytarny model ojca odchodzi w zapomnienie, pojawia się model 
liberalny6, w którym widoczne są wzajemne korelacje między ojcem a dzieckiem, oraz 
bliskie i ciepłe kontakty. Zanika także podział ról między matkę i ojca. Jest on, podobnie 
jak matka, emocjonalnie zaangażowany w wychowanie dziecka.

3 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2010, s. 272.
4 H. Cudak, Rola ojca we współczesnych rodzinach polskich, [w:] Ojciec na rozdrożu, (red.) M. Kątny, J. Oleszko, 

Apostolicum, Ząbki 2011, s. 72.
5 E. Napora, Mężczyzna w roli ojca, w: „Niebieska Linia”, 2007, nr 6, s. 8.
6 Tamże.
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3. ROLA OJCA W WYCHOWANIU
W zakresie funkcji wychowawczych nadaje się ojcu rolę stabilizatora uczuciowej atmosfery 
rodziny, przewodnika wprowadzającego dziecko w świat społeczny, „egzekutora norm 
społecznych, bliskiego i serdecznego przyjaciela dziecka, towarzysza i opiekuna, wspomagającego 
go w jego trudnościach i niepowodzeniach, nauczyciela, który pobudza rozwój dziecka 
i motywuje do zdobywania nowych umiejętności7. Zatem, ojciec wywiera ogromny wpływ na 
rozwój swojego dziecka i musi o tym pamiętać przez cały okres wychowania. Dostarcza 
on wielu bodźców, których matka nie jest w stanie zaoferować, gdyż nie posiada takich 
cech osobowości, jakie ma ojciec. Są one potrzebne tak samo chłopcu jak i dziewczynce. 
Wpływ ojca jest nieoceniony, niestety wciąż tata jest dla dziecka mniej znany od mamy, 
przyczynami takiej sytuacji są m.in. brak czasu, na który składa się praca zawodowa, 
dojazdy, delegacje, zmianowość, dodatkowe prace ponadetatowe, zmęczenie8. 

Dla chłopca ojciec jest najsilniejszym i najmądrzejszym człowiekiem na świecie. 
Próbuje naśladować jego zachowanie, sposób wypowiadania się. W trakcie zabaw 
często naśladuje prowadzenie auta przez ojca, jego pracę zawodową. Odgrywa 
dokładnie taką samą rolę, jak tata w rodzinie. Ponadto, troszczy się o swoje dzieci-misie 
lub lalki, okazuje im zainteresowanie, czułość, jest zaangażowany w udzielanie rad, 
okazuje zadowolenie bądź jego brak. A to tak naprawdę nie jest tylko zabawa, w ten 
sposób mały chłopiec uczy się, jak być mężem i ojcem. Nieświadomie przyjmuje jego 
zachowanie, sposób bycia, spojrzenie na otaczający go świat. Jednak, nie zawsze z taką 
samą intensywnością każdy chłopiec przyjmuje zachowanie swojego ojca. Zależy ono 
wg M. Wolińskiego9 od następujących warunków:
1. obecności ojca w domu,
2. serdeczności,
3. percepcji ojca,
4. dostrzegania podobieństwa przez syna do taty,
5. liczby wzmocnień naśladowczych, czyli im bardziej nagradzane są naśladowcze 

zachowania, tym szybciej następuje identyfikacja,
6. typy stosunków interpersonalnych pomiędzy rodzicami.

Chłopcy oczekują potwierdzenia swojej wartości i ważności wtedy, gdy osiągają 
sukcesy, ale i porażki. Czują się wtedy kochani i szanowani.

Natomiast dziewczynka darzy swojego ojca mocnym i romantycznym 
przywiązaniem. Jest dla niej najprzystojniejszym i najbardziej interesującym 
mężczyzną na ziemi. Wygląd, praca, zainteresowania, osobowość, stosunek do matki 
wpływają na obraz, jaki córka stworzy o swoim przyszłym mężu10. Oczekuje od swojego 

7 S. Baran, O nową koncepcję ojcostwa, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” , 2001, nr 9, s. 54.
8 S. Cudak, Znaczenie ojca w wychowaniu dzieci w środowisku rodzinnym, [w:] Ojciec na rozdrożu, (red.) M. 

Kątny, J. Oleszko, Apostolicum,  Ząbki 2011, s. 91.
9 M. Woliński, Mechanizmy identyfikacji w kontakcie ojca z dzieckiem, [w:] „Problemy Rodziny”, 1999, nr 1, s. 

17-19.
10 S. Cudak, Znaczenie ojca w wychowaniu dzieci w środowisku rodzinnym, w: Ojciec na rozdrożu, (red.) M. Kątny, 

J. Oleszko, Apostolicum, Ząbki 2011, s. 93.



ARTYKUŁY

85

tatusia czułości i miłości, a możliwość wtulenia się w jego ramiona daje jej poczucie 
bezpieczeństwa i oparcia. 

Zadaniem ojca jest wprowadzenie jego pociech w dorosłe życie. Należy dodać, 
że w obecnych czasach, bardzo złożonych, rola ojca jako mistrza i przewodnika jest 
niezwykle ważna. Często wielu młodych ludzi gubi się w ciągle zmieniającym się 
świecie właśnie dlatego, że zabrakło w ich życiu ojca-przewodnika, który nauczyłby 
ich życia i radzenia sobie z problemami i nowymi wyzwaniami.

4. DOBRY OJCIEC
Być dobrym ojcem to kochać i szanować swoje dziecko. Powołując się na J. Augustynaza 
M. Parlak11 można przedstawić następujące warunki dojrzałego ojca:
1. bezinteresowność,
2. ofiarowanie dzieciom czasu,
3. obdarzanie pociech miłością bezwarunkową,
4. odpowiadanie na potrzeby dziecka, towarzyszenie mu w poznawaniu świata,
5. towarzyszenie w wyjściu z domu rodzinnego,
6. nienadawanie rzeczom materialnym wygórowanego znaczenia,
7. doznawanie radości z wspólnie spędzonego czasu,
8. sprawiedliwe traktowanie wszystkich dzieci,
9. zdobycie zaufania dziecka i darzenie go tym samym,
10. wzbudzanie chęci do życia,
11. zapewnienie bezpieczeństwa,
12. zapewnienie wsparcia w życzliwych radach i pouczeniach,
13. dzielenie przyjaźni z dzieckiem,
14. zapewnienie czułości,
15. zrozumienie uczuć,
16. pozwalanie na okazywanie uczyć przez dziecko,
17. niewartościowanie zbyt pochopnie działań swojej pociechy,
18. okazywanie współczucia,
19. wychowanie do szacunku dla uczuć innych,
20. dbanie o swój autorytet,
21. nierywalizowanie z dzieckiem,
22. dawanie poczucia wolności,
23. nauka umiejętności zmagania się z życiem i codziennością,
24. bycie mistrzem i wzorem dla dziecka.

Przestrzeganie wymienionych rad, zagwarantuje, że dziecko wychowywane przez 
takiego ojca wyrośnie na mądrego człowieka potrafiącego radzić sobie z problemami. Nie 
będzie szukało wzorów do naśladowania na ulicy, w grupach przeważnie o charakterze 
dewiacyjnym. W współczesnych warunkach społecznych, kobiety-feministki pragną 
wychowywać swoje dzieci bez ojca. To egoistyczne zachowanie do kwestii rodziny, wręcz 

11 M. Parlak, Próba oceny zaangażowania ojca w wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Ojciec na 
rozdrożu, (red.) M. Kątny, J. Oleszko, Apostolicum, Ząbki 2011, s. 117-118.
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niepełnej rodziny, sprzyja powstawaniu u dzieci licznych zaburzeń w utrzymaniu dojrzałych 
kontaktów z innymi ludźmi oraz prawidłowych, niepatologicznych zachowań. Brak ojca 
w wychowaniu rzutuje na dalsze funkcjonowanie adolescentów w świecie ciągłych przemian.

5. OBRAZ OJCA W MEDIACH
Obraz ojca czułego, cierpliwego i kochającego prezentowany jest również w mediach. 
Widoczny jest on w reklamach, serialach, w prasie, na stronach internetowych. Coraz 
częściej pojawia się ojciec bawiący się ze swoimi dziećmi, czytający bajki na dobranoc, 
gotujący posiłki, karmiący, zabierający na spacery. Tata ten ze wzruszeniem uczestniczy 
w narodzinach dziecka. Medialny ojciec jest bardzo często opiekunem dziecka, 
jego przyjacielem, partnerem, mistrzem udzielającym dobrych rad. Spełnia funkcje 
opiekuńczo-emocjonalne. Nie wstydzi mówić się o swoim zaangażowaniu w rozwój 
dziecka oraz okazywaniu niewerbalnej komunikacji. Taki portret przedstawiony 
jest nie tylko w serialach, reklamach, czy na forach dla ojców, ale także na stronie 
demotywatory.pl. Tematyka ojcostwa zawarta na tej stronie nie pokazuje złego 
i nieczułego ojca, ale radosnego i kochającego. 

5.1. Portret ojca na stronie demotywatory.pl
Analizując liczne „demoty”, czyli ilustracje z opisami dotyczącymi ojca, można wyróżnić 
kilka kategorii taty: dający poczucie miłości, bezpieczeństwa, wzór do naśladowania, 
uczący, wciąż obecny w życiu dziecka, dający radę każdemu zadaniu, dostarczający 
wiele radości, poświęcający swój czas, obecny, idealny mężczyzna dla córki, żyjący 
w zgodzie ze swoją rodziną.

Ojciec dający poczucie miłości
Ojciec nie wstydzi okazywać się swoich uczyć, a najważniejszym jego celem 

życiowym jest bycie dobrym ojcem i kochającym. Ilustracja przedstawia ojca, który 
czule całuje swoje dziecko, które jest szczęśliwe dzięki takiemu zachowaniu.

Źródło: demotywatory.pl
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Ojciec dający poczucie bezpieczeństwa

Źródło: demotywatory.pl
Przedstawione ilustracje, pokazują, że dobry ojciec to taki, który zawsze ochroni 

w potrzebie. Dba o bezpieczeństwo swoich pociech, pokona wszystkie problemy, aby 
były szczęśliwe i bezpieczne.

Ojciec wzorem do naśladowania

Źródło: demotywatory.pl
Ojciec powinien swoim zachowaniem dawać przykład dzieciom, tak aby one mogły 

potem bez wyrzutów sumienia go naśladować. Zatem musi kierować się w życiu 
uniwersalnymi wartościami, a nie tylko nakazywać im, co należy robić. Bowiem dzieci 
poprzez naśladownictwo zachowań, uczą się funkcjonowania w dorosłym życiu.
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Ojciec uczący

Źródło: demotywatory.pl
Ojciec jest też nauczycielem, który przekazuje najważniejsze prawdy, takie jak 

szacunek do innych ludzi, ale również uczy prostych czynności, m.in. jazdy na rowerze, 
pływania, jest obecny gdy dziecko czuje strach i płacze. Jest pierwszym mistrzem, 
przewodnikiem i bohaterem.

Ojciec dający radę każdemu zadaniu
Nowy ojciec ukazany w sieci sprosta każdemu zadaniu. Wykona wszystkie 

czynności, nawet te, które należą głównie do matki. Bowiem dla niego dziecko jest 
najważniejszą istotą w jego życiu, a jego dobro jest dla niego priorytetem.

Źródło: demotywatory.pl
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Ojciec obecny w życiu dziecka

Źródło: demotywatory.pl
Nowy ojciec jest czuły, kochający, dba o bezpieczeństwo dziecka, sprosta nawet 

najtrudniejszemu zadaniu i przede wszystkim jest obecny w życiu rodziny. Nie jest tatą 
tylko „na chwilę”. Jest zaangażowany w życie swojej żony i dzieci.

Ojciec dostarczający wiele radości podczas wspólnych zabaw

Źródło: demotywatory.pl
Tata pokazany na stronie demotywatory.pl bawi się razem ze swoim dzieckiem. 

Poświęca mu czas. Wówczas ten mały człowiek czuje się dowartościowany i ważny. 
Wie, że zawsze może liczyć na swojego opiekuna. Nike szuka zrozumienia wśród 
dewiacyjnych grup. Bliskość z rodzicem sprawia, że to on staje się powiernikiem jego 
tajemnic.
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Ojciec idealnym mężczyzną dla swojej córki 

Źródło: demotywatory.pl
Analiza literatury oraz ilustracji pokazujących ojca i córkę pokazują, że jest on 

dla małej dziewczynki pierwszym idealnym mężczyzną, pokazującym, czym jest 
prawdziwa miłość. Obecność ojca w życiu córki wpływa na jej prawidłowy rozwój oraz 
odpowiedni wybór partnera w okresie adolescencji.

Ojciec dbający o całą swoją rodzinę

Źródło: demotywatory.pl
Ojciec, który dba o szczęście całej rodziny, jest dobrym i kochającym mężem, 

zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Funkcjonowanie w rodzinie pozbawionej 
patologii wpływa na odpowiednie postrzeganie świata przez dzieci oraz radość z życia. 
Zminimalizowany zostaje jego lęk przed dorosłością.

Analizując ilustracje ze strony demotywatory.pl, wyłania się obraz ojca kochającego, 
czułego, obecnego w życiu dziecka, obraz mentora, który służy zawsze dobrą radę, 
a czas spędzony ze swoim dzieckiem sprawia mu mnóstwo radości i satysfakcji. Jest 



ARTYKUŁY

91

on też dla swojej córki najbardziej idealnym mężczyzną na świecie. Zatem, jest to jak 
najbardziej pozytywny portret, do którego powinien zmierzać każdy kochający ojciec. 

Obraz ojca w serwisach internetowych
Media promują także osobę nowego ojca na licznych serwisach internetowych 

poświęconych ojcostwu, które mogą być źródłem informacji o tym trudnym zadaniu. Na 
tych stronach tatusiowie i przyszli tatusiowie mogą znaleźć wiele porad i podpowiedzi 
dotyczących wychowania swoich pociech. 

tato.net
Tato.Net jest miejscem spotkania osób dla, których ważne są zagadnienia dotyczące 

roli ojca w życiu dzieci i całej rodziny.Jesteśmy pierwszym pokoleniem mężczyzn, którzy 
zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy wzajemnego wsparcia i współpracy, aby 
skutecznie spełniać swoją rolę. Niestety w dzisiejszych czasach łatwiej ojcu mieć dziecko, 
niż dziecku prawdziwego ojca. Dlatego chcemy dać szansę i wsparcie każdemu mężczyźnie, 
który pragnie być stuprocentowym tatą. Dzięki temu także mamy nadzieję pomóc każdemu 
dziecku w spełnieniu marzeń o wspaniałym ojcu12. Założyciele tej strony są przekonani, że 
dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje oboje rodziców: matki i ojca. Obecność 
ojca i jego zaangażowanie w życie rodziny daje dziecku poczucie bezpieczeństwa 
oraz wzmacnia wiarę w siebie. Ojcowie wymieniają się swoimi doświadczeniami, 
uzupełniają wiedzę, inspirują wzajemnie. Forum jest podzielone na kilka części: 
inicjatywa Tato.net, Tato i jego dziecko w wieku…, różne formy i sytuacje ojcowskie, nasze 
inspiracje, inne13. Każda zawiera dużą ilość informacji i rozmów, od propozycji zabaw 
z dzieckiem po porady prawnicze.

tatapad.pl
Strona ta jest poświęcona rodzinie i przyszłym rodzicom. Charakteryzuje się 

tym, że zamieszczane są ciągle nowe informacje dotyczące bycia nowoczesnym 
ojcem. Porady, recenzje, wychowanie i filozofia, jak zrozumieć kobietę? Jak ułatwić 
sobie życie smartfonem? Jakie zabawki kupić? Jak uśpić dziecko?14 – to tylko niektóre 
propozycje tematów. Promowany jest zatem, po raz kolejny, model ojca całkowicie 
zaangażowanego w życie rodzinne, który zaniepokojony jest problemem kolki dziecka, 
czy jego płaczem.

tatawtarapatach.com
Tatawtarapatach.com ma zaciekawić tematem i obudzić w ojcu ducha opiekuńczości, 

ponadto wzbudza fascynację życiem już od samego poczęcia po wiek dorosły. 
Poruszane są tutaj różne tematy poradnikowe, ale także tematy dotyczące problemów 

12 serwis tato.net http://old.tato.net/engine.php?attr=bGFuZ2lkPTEmZ209MSZtaWQ9NiZzdHI9NQ  (Dostęp: 
11.05.2016).

13 Tamże.
14 serwis tatapadhttp://tatapad.pl/ (Dostęp: 11.05.2016).
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psychologicznych i duchowych15. Wg twórców strony jest to ogólnopolska inicjatywa 
społeczna istniejąca od 6 września 2012 roku, która angażuje w swoją działalność rzesze 
ekspertów, ludzi młodych i starszych, ambitnych, z pasją…16 Bogactwo tematów podjętych 
na tej stronie wskazuje na bardzo duże zaangażowanie ojców w działalność na rzecz 
dziecka i rodziny.

wstroneojca.pl
Jest to kolejny przykład serwisu dla ojców zawierający kolejną dawkę informacji, 

jak być dobrym ojcem. Liczne porady, propozycje i inspiracje zachęcają do bycia 
częścią forum. Ojcowie podejmują głównie takie temat jak: Nowe Życie, Prawne aspekty 
opieki nad dzieckiem, Gdy coś się zaczyna psuć17.Dodatkowo odnaleźć można informacje 
dotyczące trudnych sytuacji rodzinnych i jak sobie z nimi radzić.

tatusiowie.pl
Przyszły nowy ojciec szuka wiele rad i pomocy. Udzielić ich może serwis tatusiowie.

pl, który traktuje o podstawowych zagadnieniach z zakresu opieki nad dzieckiem 
i kwestiach zdrowotnych, dostosowany do potrzeb mężczyzn18. Ojcowie mogą nauczyć 
się czynności opiekuńczych, takich jak, np. przewijanie dziecka, kąpanie, karmienie.

dobrytata.waw.pl
Wchodząc na tę stronę, powita czytelnika motto przewodnie Thomasa Edisona: Nigdy 

się nie zniechęcam, ponieważ każda kolejna próba zakończona niepowodzeniem stanowi 
krok naprzód19. Tutaj każdy mężczyzna znajdzie wiele cennych rad i przemyśleń na 
takie tematy jak: wychowywanie dzieci, teoria sukcesu, sens życia i motywacja. Inspiracje, 
wpisy, historie i cytaty pokazują, jak ważna jest rola nowego współczesnego ojca oraz 
obalają mity surowego ojca. 

Podsumowując przegląd serwisów internetowych, w których można odnaleźć 
informacje na temat ojcostwa, można wyróżnić nowe ojcostwo polegające na 
zaangażowaniu rodzica w wychowanie dziecka. Dobry nowy ojciec stale jest obecny 
przy swoim dziecku, interesuje się nim, nie wstydzi się spacerować z nim po parku, 
czy bawić na placu zabaw. Strony te promują partnerskie wychowanie swoich pociech.

WNIOSKI
Przemiany społeczno-obyczajowe ostatnich czasów sprawiły, że tradycyjny podział 
obowiązków matki i ojca powoli się zaciera. Coraz częściej mężczyźni bez żadnego 
skrępowania, przejmują obowiązkowe uważane dotychczas za typowo kobiece. 
Spowodowane jest to głównie zmianą sytuacji kobiety, która coraz częściej rozwija 

15 tatawtarapatach.com, http://tatawtarapatach.com/ (Dostęp: 11.05.2016).
16 Tamże.
17 wstroneojcahttp://wstroneojca.pl/ (Dostęp: 11.05.2016).
18 tatusiowie  http://klubkangura.com.pl/tatusiowiepl  (Dostęp: 11.05.2016).
19 dobrytatahttp://dobrytata.waw.pl/  (Dostęp: 11.05.2016)
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się zawodowo, realizuje się poza kręgiem rodzinnym. W konsekwencji wpływa to na 
zmianę roli ojca w rodzinie. Zaczyna aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym. Nowy 
model ojcostwa ukazuje ojców i matki jako partnerów opiekujących się potomstwem.

Analiza literatury pokazuje, że pierwsza hipoteza została potwierdzona. Ojciec 
odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w jego rozwoju, wpływa na postrzeganie 
świata, na funkcjonowanie w nim. Jest dla dziecka autorytetem, który wyznacza mu 
kierunki działania. Nie karci, lecz pomaga rozwiązać problemy. Jest obecny w życiu 
dzieci z własnych chęci i zaangażowania, nie stanowi to dla niego żadnego przymusu. 
Obdarza miłością bezwarunkową, wzbudza chęć do życia. Nie wzbrania się przed 
okazywaniem uczuć, jest dumny, gdy dziecko publicznie wyznaje mu miłość i okazuje 
zainteresowanie jego osobą. 

Hipoteza dotycząca obrazu ojca w sieci, również się potwierdziła. Analiza licznych 
ilustracji zamieszczonych na stronie demotywtory.pl wskazuje no to, że sieć również 
promuje ojca czułego, kochającego, serdecznego i wyrozumiałego. Okazywanie uczuć 
dziecku nie powinien wzbudzać wstydu, czy niepokoju. Wyłania się też obraz ojca 
obecnego w każdej chwili życia dziecka (nawet już od samego poczęcia), który poświęca 
mu swój czas, bawi się z nim, uczy i prowadzi do dorosłego życia. Także serwisy 
internetowe poświęcone tatusiom zachęcają do aktywnego i ciągłego ojcostwa. Uczą, 
pomagają, zachęcają i inspirują jak być dobrym ojcem. Wielość serwisów pokazuje, na 
zaangażowanie mężczyzn w bycie tatą. Być dobrym ojcem to na szczęście priorytet 
w działalności większości ojców.

STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest rozważaniom teoretyczno-empirycznym dotyczących obrazu 
nowego ojca. W tym celu przeanalizowana została nowa literatura oraz strona 
demotywatory.pl, a także serwisy internetowe poświęcone ojcostwu. Autorka starała 
przedstawić się cechy współczesnego ojca, które odbiegają od patriarchalnego modelu 
ojcostwa. Wyniki pokazują, że współczesny ojciec jest czuły, serdeczny, życzliwy 
i opiekuńczy. Aktywnie uczestniczy w życiu swojego dziecka, wpływa na jego rozwój. 
Ważne jest to, że chętnie spędza czas z rodziną, nie krępuje go czułość. Chce mieć wpływ 
na wychowanie potomstwa, interesują go ich problemy. Dla dziecka ojciec jest mistrzem 
i przewodnikiem, który prowadzi je przez życie. Analiza serwisów poświęconych 
ojcostwu wskazuje, że polski tata chce uczyć się jak być dobrym ojcem. Użytkownicy 
tych stron wzajemnie się inspirują, wymieniają doświadczeniami i udzielają pomocy. 
Dziecko żyjące w pełnej i zgodnej rodzinie, w której główną wartością jest miłość 
i obecność ma szansę na prawidłowy i wszechstronny rozwój.

Słowa kluczowe: nowy ojciec, ojcostwo, serwisy internetowe, sieć.

ABSTRACT
New father – his role in child’s life and the way he is presented in the web

The article is dedicated to theoretical and empirical considerations concerning 
the image of a new father. In the course of research new literature, demotywatory.pl 
website and portals dedicated to fatherhood have been analyzed. The author aimed at 
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presenting the features of the modern father, which differ from the patriarchal model 
of fatherhood. The results show that the modern father is a sensitive, warm-hearted, 
kind and caring. He actively participates in the life of their child and influences its 
development. The fact that he enjoys spending time with his family and is comfortable 
with affection is important. He wants to have a say in how his children are raised 
and he cares about their problems. For a child the father is both master and the one 
that leads them through life. The analysis of internet portals dedicated to fatherhood 
indicates that polish fathers want to learn how to be a good father. The users of these 
websites share experiences, inspire and help each other. The child raised in a complete 
and thoughtful family that values love and presence has a chance for proper and 
comprehensive development.

Key words: new father, fatherhood, websites, the Web
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