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ABSTRACT 
Family, is the fundamental educational environment, in which starts whole process 

of bringing up a child. In this enviroment roles of both mother and father are different 
but as much important. Political-economic and social changes has contribute the formation 
of a partnership model of family and conversion of parental roles. They resulted, among 
others from the spread of women’s work, with the consequence of including the father 
in filling the household chores and participating in children education process. This article 
attempts to answer the question, what is the picture of the father in order of contemporary 
research in Poland. These reflections are just a theoretical reflection on changes and the crisis 
of nowadays fatherhood, which has been illustrated by circumlocution of empirical research 
in this area. 
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STRESZCZENIE 

Podstawowym środowiskiem wychowawczym, w którym swój początek ma proces 
wychowania dziecka, jest rodzina. Odmienne, jednak tak samo ważne, role odgrywają w nim 
zarówno matka jak i ojciec. Zmiany polityczno- gospodarcze oraz społeczne przyczyniły się 
do ukształtowania partnerskiego modelu rodziny oraz zmiany ról rodzicielskich. Wynikały 
one m.in. z upowszechnienia pracy zawodowej kobiet, czego konsekwencją było włączenie 
ojca w wypełnianie obowiązków domowych oraz wychowanie potomstwa. W niniejszym 
artykule podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaki jest obraz ojca w świetle 
współczesnych badań prowadzonych w Polsce. Zawarte w nim rozważania mają charakter 
teoretycznej refleksji nad przemianami i kryzysem współczesnego ojcostwa, zilustrowanej 
omówieniem wyników badań empirycznych z tego zakresu. 
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