
Wszystkie mamy pracujà! Niezale˝nie od tego czy
pozostajà w domu, czy te˝ wychodzà do pracy, ka˝da
z nich pracuje i praca ka˝dej z nich jest wa˝na i wartoÊ-
ciowa!

Tylko niektóre kobiety mogà zdecydowaç czy pozo-
staç w domu, czy te˝ wróciç do pracy, wi´kszoÊç jednak
nie ma mo˝liwoÊci wyboru. Presja finansowa i potrzeba
„zwiàzania koƒca z koƒcem” sprawiajà, i˝ oboje rodziców
musi pracowaç. Rodzic samotnie wychowujàcy dzieci
równie˝ musi pracowaç, aby utrzymaç swojà rodzin´.
Wiele maluchów ma oboje rodziców pracujàcych poza
domem. Dzieci, aby czuç si´ dobrze, muszà wiedzieç,
dlaczego ich ˝ycie wyglàda w∏aÊnie tak. Trzeba wy-
jaÊniç im, z jakich powodów podejmujemy decyzj´
o pracy poza domem.

Wiele matek podejmuje wielorakie zadania. Bycie
matkà nie oznacza, ˝e przestaje si´ spe∏niaç wszystkie
inne funkcje, jakie si´ do tej pory pe∏ni∏o czy nawet
chcia∏oby si´ pe∏niç.  Dobrze jest, gdy dzieci si´ z tym
godzà. Niektórym trudno jest zrozumieç, ˝e ich mama
mo˝e lubiç jeszcze coÊ poza byciem mamà, ˝e sprawia
jej przyjemnoÊç na przyk∏ad praca poza domem. Wi´k-
szoÊç dzieci postrzega swojà mam´ tylko jako mam´
i nic poza tym. Niektóre sà nawet zaskoczone odkryciem,
˝e ich mama jest nie tylko mamà, ale tak˝e kobietà.
Dobrze jest podaç  dzieciom tyle informacji, ile sà
w stanie przyjàç, aby poczuç si´ w swojej sytuacji
˝yciowej lepiej i bezpieczniej.

Z niektórych badaƒ wynika, ˝e praca zawodowa mat-
ki ma korzystny wp∏yw zarówno na dziecko, jak i na mat-
k´. Dla dziewczynek mama staje si´ wzorem do na-
Êladowania. Sà one bardziej niezale˝ne i majà lepsze
osiàgni´cia. Dzieci pracujàcych rodziców majà wi´cej
obowiàzków domowych. Rozwija to w nich odpowie-
dzialnoÊç i wzmacnia poczucie w∏asnych umiej´tnoÊci.
W takich domach dzieci majà tak˝e wi´cej kontaktów
z ojcem. Kobiety pracujàce zawodowo sà na ogó∏ szcz´-
Êliwsze w ma∏˝eƒstwie i cieszà si´ lepszym zdrowiem.
˚ycie zawodowe mo˝e byç cennym prze˝yciem dla ko-
biet, które lubià swój zawód i majà wsparcie m´˝a.
Dzieci najcz´Êciej dobrze przystosowujà si´ do takiej
sytuacji. W takich uk∏adach kobiety nabierajà wi´k-
szego poczucia w∏asnej wartoÊci, które wynika z szersze-
go kontaktu ze Êwiatem zewn´trznym, jaki zapewnia
im praca zawodowa. Mogà realizowaç swoje pasje,
a jeÊli majà „odskoczni´ od domu”, pozytywnie wp∏ywa
to na jakoÊç ich kontaktu z dzieçmi i partnerem. Jest
te˝ oczywiÊcie drugie dno, poniewa˝ kobiety wcià˝ po-
noszà g∏ównà odpowiedzialnoÊç za prowadzenie domu
i wychowywanie dzieci.  Dlatego pracujàca zawodowo
matka cz´sto mo˝e czuç si´ wyczerpana emocjonalnie,
usi∏ujàc wype∏niç wszystkie obowiàzki. Mo˝e równie˝
powstaç konflikt mi´dzy pe∏nionymi rolami - matki,
˝ony, kobiety, pracownika i gospodyni domowej. Cz´sto
rodzi on stresy i frustracje. Wa˝ne jest, by pozwoliç

sobie na niedoskona∏oÊç. Nie trzeba wykonywaç
perfekcyjnie wszystkich tych ról - jest to niemal
niemo˝liwe - wa˝ne, by pozwoliç sobie byç „wystar-
czajàco dobrà matkà” a nie idea∏em.

Pracujàce matki ∏àczà podobne troski i problemy,
typowe dla ich sytuacji. Na przyk∏ad powrót do pracy
po urlopie macierzyƒskim cz´sto niesie ze sobà poczucie
winy, ˝e opuszcza si´ swoje dziecko. To cz´sto moment,
w którym uÊwiadamia sobie, jak ca∏kowicie przewarto-
Êciowane zosta∏o Jej ˝ycie. Jednak gdy sytuacja si´ uno-
rmuje i powróci równowaga, wszyscy poczujà si´ lepiej
i sà w stanie sprostaç nowej sytuacji. Ka˝da zmiana
mo˝e nieÊç ze sobà ∏adunek niepokoju i obaw,
ale bez zmian nie ma rozwoju.

Prawdà jest, ˝e pracujàcy rodzice napotykajà wiele
przeszkód, którym muszà stawiç czo∏o, muszà te˝ si´
zorganizowaç i dobrze wszystko rozplanowaç. Odnajdy-
wanie równowagi mi´dzy terminami w pracy, jej wy-
mogami i obowiàzkami domowymi to dla wielu ro-
dziców nieustajàce zmaganie. Nie wspominajàc o zna-
lezieniu i utrzymaniu odpowiedniej opieki dla dzieci,
czasu na zaj´cia domowe i wreszcie czasu dla siebie
nawzajem i dla samego siebie - to tak˝e jest bardzo
trudne zadanie do wykonania.

Czy lepiej byç mamà pracujàcà poza domem
czy pracujàcà w domu? - nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi na to pytanie, nie istniejà ˝adne normy w tym
zakresie. Jest to kwestia wyboru - czasem matka niepra-
cujàca zawodowo, sp´dzajàca ka˝dà minut´ z dzieçmi
jest ju˝ tak zm´czona i niewyspana, ˝e ma „doÊç swoich
dzieci” i w rzeczywistoÊci je zaniedbuje. A ta mama po-
zornie zabiegana, du˝o pracujàca poza domem biegnie
st´skniona do domu, by jak najefektywniej i najintensyw-
niej sp´dziç czas ze swoim dzieckiem, skupia na nim
wi´cej uwagi ni˝ ta mama, która ca∏y czas jest w domu.
Sà kobiety, które zostajàc matkami uwielbiajà przeby-
waç w domu z dzieckiem i nie wyobra˝ajà sobie innego
scenariusza. Sà równie˝ te, które tylko czekajà na powrót
do pracy poza domem, bo nie potrafià ̋ yç bez kontaktów
zewn´trznych, po prostu „duszà si´” w domu. Zarówno
pierwsza, jak i druga postawa jest dobra, i nie wolno
nam jej oceniaç. Ka˝da kobieta ma prawo wybraç
to, co dla niej jest lepsze, dzi´ki czemu b´dzie lepiej
funkcjonowaç. Wa˝ne jest, by w tym ca∏ym zabieganiu
i zatroskaniu o dzieci i prac´ znaleêç czas w∏aÊnie
dla siebie. Choç raz w tygodniu zrobiç coÊ dla siebie,
co pozwoli „z∏apaç oddech” i zrelaksowaç si´. Robiàc
coÊ dla siebie, matka robi te˝ coÊ wa˝nego dla dzie-
ci, bo im szcz´Êliwsza mama, tym szcz´Êliwsze
dzieci.
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