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Bycie tatą to największe zadanie i najważniejsza rola w życiu mężczyzny. 

Pamiętamy doskonale opowieści naszych babć, że w dawnych czasach to na matce spoczywał 

ciężar odpowiedzialności, za wychowanie dzieci. Ojcowie pracowali, bądź zajmowali się 

swoimi sprawami. Ojciec stał z boku, nie do końca zainteresowany losem swoich pociech. 

Choć kochał je, łożył na ich wychowanie, to w kwestii codziennego życia był z boku. 

Jak jest nowoczesny tata? Czy różni się od tego, którego spotykaliśmy jeszcze dwadzieścia, 

trzydzieści lat temu? 

Z pewnością! Wszystko tak naprawdę zaczyna się od równouprawnienia. Pracują zarówno 

kobiety, jak również i mężczyźni. To sprawia, że obowiązki domowe jak najbardziej mogą 

być dzielone na obydwoje rodziców. Mama przytuli, mama wysłucha, mama opatrzy zbite 

kolano, czy zrobi ulubiony deser. Ojciec zaś stale jest obok. Choć często dużo pracuje, 

zdobywa awanse, zyskuje nowe pozycje w życiu zawodowym, to jednak jest, nie tylko 

ciałem, ale również i duchem. Dziś nie dziwi nas tata na wywiadówce, tata z wózkiem w 

parku, czy tata spędzający z całą rodziną niedzielne popołudnie. Ojcowie przede wszystkim 

chcą uczestniczyć w życiu dziecka. Chcą czuć się ważni, doceniani, dowartościowani, jako 

tatusiowie, których dzieci kochają najbardziej na świecie. Nowoczesny tata dzieli z żoną 

swoje obowiązki. Nie wstydzi się wstawić prania, umie ugotować obiad, czy przypilnować 

malucha, gdy żona jest właśnie u kosmetyczki, na zakupach, czy basenie. Współczesny ojciec 

to człowiek dający z siebie 100%.Potrafi być idealnym pracownikiem, wspaniałym szefem, 

najlepszym przyjacielem, wiernym mężem i cudownym ojcem. Dotąd to matka musiała robić 

wszystko. Od nadmiaru obowiązków i trosk, często traciła radość z życia i ochotę do 

przyjemnego pokonywania każdego dnia. Dziś, widzimy piękne, zadbane kobiety, które 

cieszą się urokami macierzyństwa. Nie dziwi nas tata wstający w nocy do dziecka, idący z 

maluchem na spacer. Znacząco zmienił się świat i realia współczesnego życia. Nowoczesny 

ojciec w końcu zaczął doceniać wartości, jakie może dać rodzina. Nie powie, że jest 

zmęczony, zapracowany, czy śpiący. Jeśli trzeba wysłucha dziecko, pójdzie z nim na zakupy, 

weźmie na lody. Nowoczesny ojciec, chce po prostu odegrać znaczącą rolę w życiu 

swojego dziecka. 

My tu w poradni znamy tatusiów, którzy przychodzą coraz częściej na badania, czy zajęcia. 

Okazuje się w wywiadzie, że wiedzą o swoim dziecku wszystko. Dzielą w domu troski i 

kłopoty. Nowoczesny tata stara się towarzyszyć dziecku w istotnych wydarzeniach jego życia 

już od samego początku. Jest podczas szczepienia, pierwszej wizyty u dentysty. Nowoczesny 

tata łączy bycie ojcem z byciem kolegą, mężem, synem. Wie, że jego znajomi też mają dzieci! 

Wspólne wyprawy do parku czy zoo, a przy okazji – miła pogawędka z kumplem-też-

tatusiem. Jeżeli całą sobotę poświęca dla dziecka, niedzielny wieczór zostawia dla żony. 

Ojciec to osoba, która musi umieć przytulić, pochwalić, pocieszyć, wziąć na kolana, 

powiedzieć że kocha. Ojciec powinien jawić się dziecku jako postać realna i bliska. 

Nowoczesny ojciec wie, że musi być jednocześnie opiekuńczy i męski, czuły i twardy, 

troskliwy i wymagający. I takiego taty życzę każdemu dziecku. 


