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1l.RSZAWA PROPONUJE MAŁYM DZIECIOM MOC ATRAKCJI. ROZMAWIAMY O TYM, JAK SPĘDZAĆ CZAS 
1Z TYMI NIECO STARSZYMI 

Dorota Wyiyńska, Agnieszka Jur
czak: Jako mamy podrastajqcych 
dzieci, które dotychczas lubily spę
dzat weekendy na zajęciach orga
nizowanych w mieście, mamy ref
leksje. W Warszawie jest coraz wię
cej atrakcji dla dzieci w wieku 3-6 
lat. Te weekendowe Imprezy skle
rowne sq głównie do nich. A co zro
blt z 8-9-latkami i tymi nieco star
szymi? 

Grzegorz Kasdepke: To oczywiście 
jest problem mam, a nie dzieci. Sq ro
dzice, którzy robiq wszystko, aby zor-

ganizować dzieciom atrakcje od rana 
do nocy. Wysyłajq dzieciaki na rozmai
te zajęcia. A dziecko musi się też czasa
mi ponudzić. Posiedzieć przy kompute
rze, żeby mu nikt nie przeszkadzał. Po
za tym taki 13-letni chłopak. jak mój syn, 
już sam szuka dla siebie atrakcji na wee
kend. 

Jerzy S. Majewski: Zapytałem mojq 
12-letniq córkę, co najbardziej lubi ro
bić w weekend, a ona na to, że siedzieć 
w domu i czytać ksiqżki. Może to akurat 
taki czas. Od roku uwielbia czytać ksiqż
ki. pochlania ich niesamowitq ilość. Zresz-

Agnieszko Glińska 

tq dzieci przez cały tydzień majq tak wy
pełniony czas przez lekcje i zajęcia do
datkowe, że weekend powinien być spo
kojniejszy. 
A.J.: Zgadzam się, ie czasami muszq 
się ponudzit. Ale muszq też pązna
wat miasto. 

Agnieszka Glińska: Rozumiem, że 
chodzi nie o zajęcia dodatkowe, ale o for
my wspólnego spędzania wolnego cza
su. Muszę się przyznat nie mialam skłon
ności animacyjnych ani ze swoim sy
nem, który ma dziś już 16 lat ani z Jan
kq, która idzie teraz do pierwszej klasy. 

I dopiero czytajqc „Gazetę Co Jest Gra
ne", zońentowalam się, jak wiele imprez 
i zajęć odbywa się w ciqgu jednego wee
kendu w mieście. Trafiłyśmy z Janeczkq 
na zajęcia w Zachęcie. Moja córka była 
zachwycona. 

Innym wyzwaniem, którego się pod
jęłyśmy, było zwiedzanie warszaw
skich palaców. Nie jestem warszawian
kq, ale choć mieszkam tu już dość dłu
go, dopiero teraz dzięki Jance mam 
okazję nadrobić te zaległości. Zaczę
łyśmy od Wilanowa. Ona była w siód
mym niebie. Co prawda w Wilanowie 
dziecko traktowane jest jak wróg, nie 
może głośno mówić i niczego doty
kać ... wszędzie te sznurki. tylko wqski 
korytarzyk. A byłyśmy świeżo po wa
kacjach w Portugalii, gdzie zwiedza
łyśmy wszystkie możliwe zamki i pa
łace, w których ona tańczyła po sa
lach i czuła się księżniczk!ł. Podczas 

Jerzy S. Majewski 

zwiedzania Wilanowa naszła mnie jesz
cze jedna myśl. że to niewykorzysta
ny potencjał. Że to właśnie w takich 
miejscach mogłyby się odbywać za
jęcia dla dzieci. 

Janeczko cały czas pytała mnie, a co 
to za królowa, a co to za król. a jakie mia
ła sukienki, a co to były za czasy. Nie je
stem kompendium wiedzy historycznej 
i w pewnym momencie odpadłam. A tu 
znikqd ratunku. Wtedy pomyślałam, że 
może przydałby się taki przewodnik 
- muzeum oczami dzieci. 

G. K.: Niestety, też to zauważyłem, 
nie ma systemu informacji dla dzieci. 
D. W.: Łazienki rozpoczęły cykl zajęt 
dla dzieci. W programie jest oprowa
dzanie, zwiedzanie nieznanych ta
jemniczych zakqtk6w ••• 

J.S.M.: Zdarzało mi się oprowadzać 
wycieczki dla dzieci i wiem, że jest strasz
nie trudno naprawdę je czymś zainte-



• resować. Dzieci lubiq, jak im się poka
zuje jakieś niesamowite, tajemnicze miej
sca, np. bunkry ... 

G.K.: Jednak wciqż się upieram, że te 
12, 13-latki będq się od naszych propo
zycji opędzać. One nie lubiq mieć orga
nizowanego przez nas czasu. Sq dzieci, 
jak mój syn, które zostały w pewnym 
okresie przepędzone przez wszystkie 
możliwe muzea i galerie i teraz myśli 
o nich ze wstrętem. 

Nic na siłę . Mam przed oczami rzę
dy dzieci w Filharmonii, które sq prze
wieszone jak marynarki, bo muszq wy
słuchać koncertu Cioci Jadzi. 

J.S.M.: Tak, moja córka jest niestety 
na to skazana i na koncertach zawsze 
zasypia. 12-latki to już na tyle duże dzie
ci, że można im też proponować niektó
re imprezy dla dorosłych . Moja córka 
bardzo chętnie poszła na Noc Muzeów. 
O północy poszliśmy do Łazienek, a o 2 
w nocy do IPN-u. 

G.K.: Nie ma co się przejmować. Nie 
musimy im układać dnia jak pałacu z kloc
ków lego. 
A.J.: A czy podrośniete dzieci majq 
w tym mieście swoje miejsca? 

J.S.M: Moja córka uwielbia chodzić 
do nowootwartej mediateki 11a Ochocie 
przy Grójeckiej. Sq tam filmy, ksiqżki, 
można przyjść i po szkole poodrabiać 
lekcje. Grzebać w ksiqżkach. 

A.G.: Mój 16-letni syn chodzi teraz 
własnymi ścieżkami. Ale jeszcze kilka lat 
temu, kiedy godził się na wspólne spę
dzanie czasu, to najczęściej wybierał ki
no. Raz on wybierołfilm, raz ja. Żeby by
ło sprawiedliwie. Czasem chodziliśmy 
trzy razy na „Gwiezdne wojny". 
D. W.: Opowiadałaś też. że jak Franek 
był mniejszy, to chodziliście razem do 
Empiku, ty siadałaś przy jednej pół
ce, '!n przy innej, każdy wybierał coś 
dla siebie i potrafiliście spedzit tak 
kilka godzin. 

G.K.: My też często wchodzimy do 
Empiku. 

J.5.M.: Ciągle ważne są parki, place 
zabaw, nie pios\<.0wnico, ole np. park no 
Szczęśliwicach. Dzieci chętnie tom cho
dzq i mogq spędzić wiele godzin. 

G.K.: Warto też wspomnieć o działa
jqcym w Warszawie Uniwersytecie Ozie-

. ci. To taka próba przekonania dzieci, że 
sq traktowane jak dorosłe. Dostajq in
deksy ... 
O.W.: Majq zajecia w prawdziwych 
salach wykładowych. 

G.K.: Można zabrać dziecko na 
mecz, jeżeli ktoś się nie boi, że dziec
ko usłyszy kilka brzydkich słów. Ale 
dzieci i tak znajq te wszystkie sformu
łowania. 
AJ.: Czy wasze dzieci chetnie chodzq 
do teatru? 

G.K.: Mój syn chodzi do teatru z dużq 
przyjemnościq, myślę, że zawdzięczamy 
tom.in. Pani (do Agnieszki Glińskiej), bo 
mu się bardzo spooobo\o „Pippi Pończo
szanka". Na poczqtku niechciołiść, mówił, 
że to dla dziewczyn. Tak samo b'fioz„Opo
wiadaniami dla dzieci" Singera w Teatrze 
Narodowym, że to dla dzieci, to on nie chce. 
A potem mu się bardzo spodobała. Cho
dzi też na spektakle dla dorosłych . 

J.S.M.: Moja Julka chętnie chodzi do 
teatru, bo chyba ma ambicje, żeby być 
aktorkq. 
D. W.: Sq w Warszawie trzy teatry dla 
·dzieci, a zdarzajq sie też spektakle 
dla dzieci w teatrach dla dorosłych, 
aco z nastolatkami? Jestem przera
żona, kiedy słysze, że z oferty dla do
rosłych wybierajq głównie farsy i ka
barety. 

A.G.: Nie wierzę w spektakle robione 
dla nastolatków o nastolatkach. To, cze
go_n~stol~t~ na pe~o nie lubiq, to jak się 
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A&NIESZKA &UŃSKA . 

Reżyserka teatralna i aktorka, jej 
spektakl „ Pippi Pońaoszanka" 
w Teatrze Dramatycznym stal się 
przebojem dla młodszych i starszych . 
W Teatrze Lalka reżyserowała też 
„Wiedźmy ". Mama 16·letniego 
Franka i 6-letniej Janeczki. 

GRZE&ORZKASDEPKE . 
Autor książek dla dzieci, 
m.in. „ Kacperiady", „Kuby i Buby" 
i serii książek o przygodach 
Detektywa Pozytywki. 
Tata 13·letniego Kacpra . 

IERZV S. MAJEWSKI 

Varsavianista, dziennikarz 
„Gazety Wyborczej", autor ks iążek 
poświęconych starej Warszawie. 
Tata 12-letniej Julki. 

ROZMAWIAŁY: DOROTA wrtYŃSKA- mama 7-letniej Dominiki i 9-letniego Gerarda 
A&NIESZKA IURCZAK - ma ma 5-letniego Stasia, 7-letn iej Klementyny i 9-letniego Teodora 

A.G.: Pamiętam, że tonami pochła
niałam ksiqżki o dorastajqcych dziew
czynkach, ale zawsze miałam jednak 
w głowie, że to jest tylko fast food, że to 
się wchłania, wchłania, wchłania, ale że
by to cię zajęło, to nie. 

J.S.M.: Najważniejsze, żeby dziecko 
samo sięgała po ksiqżkę. W wakacje mo
ja córka sama zaczęła pisać powieść. To 
efekt przeczytanych ksiqżek. 

G.K.: Mam spotkania z czytelnikami 
w całym kraju i czasem myślę, że dziec
ko łatwiej wychować w małym miaste
czku, takim np. Łagowie, w którym osta-

tnio byłem. Piękna okolica, fajna szko
ła, szkoła muzyczna, dzieci majq mniej 
bodźców. W Warszawie dzieci majq 
wszystko, a ja przecież nie zaproponu
ję im, żeby zakładali czytelnicze kluby 
dyskusyjne albo poszli do mediateki, bo 
mnie koledzy mojego syna wyśmiejq. 

A.G.: Zwłaszcza że jest taki podsta
wowy mechanizm, który każe odrzucać 
wszystko, co proponujq rodzice. Bo je-

. śli rodzic zapoproponuje jakqś ksiqżkę, 
to dziecko powie: „nie", a ten sam tytuł 
zap_roponowany przez rówieśnika prze
czyta z entuzjazmem. To już się nie da 

tak jak z maluchami - wziqć je za rękę 
i powiedzieć idziemy tu i tu, bo on powie: 
„a ja nie chcę". 

G.K.: Chyba że zamiast zmuszać 
dziecko do pójścia gdzieś, zapytamy: 
,,Idziemy do teatru czy do kina?", I wte
dy dziecko ma takie poczucie, że coś od 
niego zależy, że ono o czymś decyduje. 
Ważne jest, żeby ustalić z nastolatkiem 
zasady - jest tak i tak. 

J.S.M.: Wiele zależy od szkoły, jeśli 
nauczyciele ~arażq dzieci np. dobrq li
teraturq, to one też potem dokonujq do-
brych artystycznych wyborów. · 
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G.K.: Fajnie jest czasem coś dziecku 
zaproponować, ale nie ob~rzajmy się, 
jeśli ono tego nie zaakceptuje. Trudno 
oczekiwać, żeby z radościq przyjqł pro
pozycję pójścia do opery, bo z doświad
czenia wiem, że się tym męczy. 

J.S.M.:Tok. Jula na „Carmen" też ciq
gle pytała: „Kiedy koniec?". 

A.G.: Mój syn na propozycję pój
ścia do opery zbywał mnie zawsze krót
ki ro: „Mamo, daj spokój". A ostatnio 
mój stryj zabrał go w Krokowie no po
kaz Metropolitan Opero na żywo w ki
nie i dostałam od niego SMS-a z wy
krzyknikami: „mamo, to było coś ge
nialnego!". 

Za to Janeczko na balecie „Śpiqco 
królewna" bawiła się świetnie, zafascy
nowana podziwiała kostiumy. A kiedy 
w drodze powrotnej zapytałam jq, co się 
jej najbardziej podobało, powiedzia
ła:„wiesz morno, najbardziej to mi się po
dobało, że księciowi przez obciskajqce 
rajtuzy widać było kształt siusiaka". 

G.K.: No to jest dobre podsumowa
nie naszej rozmowy! A tok no poważnie 
to myślę, że skoro my w szarym PRL-u 
znaleźliśmy sobie pole do działania, to 
oni też sobie poradzq. 

A.G.: Jeśli tym małym poKażemy, że 
można coś ciekawego w mieście zrobić, 
to miejmy nadzieję, że jako starszym ten 
odruch im już zostanie. / 


