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Wstęp

Świat u progu XXI wieku potwierdza, (…) że potrzebuje terapii 
intelektualnej, politycznej, ekonomicznej i  moralnej. Niezbęd-
ne jest orientowanie się edukacji na potrzeby teraźniejszości 
i przyszłości cywilizacji globalnej i  informacyjnej oraz rozwija-
nie kształcenia problemowego, innowacyjnego i antycypacyjnego, 
prospektywnego i multimedialnego. (…)

Edukacja staje w XXI wieku wobec groźnych i wzajemnie sprzę-
żonych wyzwań o charakterze globalnym. (…) Kryzys wartości jest 
w poważnym stopniu kryzysem człowieka i relacji międzyludzkich1.

Diagnoza uznanego pedagoga i  badacza, Czesława Banacha, 
może stanowić inspirację do działań i poszukiwań odpowiedzi na 
wyzwania stawiane przez współczesny świat. Warto w tym celu 
sięgać do dorobku wielkich postaci, które wniosły trwały wkład 
do dziedzictwa cywilizacyjnego i  kulturowego ludzkości. Jedną 
z takich postaci jest z pewnością Janusz Korczak (właśc. Henryk 
Goldszmit)2, którego 70. rocznica śmierci przypadła w roku 2012. 
Ogłoszenie Starego Doktora jednym z patronów tego roku przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyczyniło się do aktywizacji 
wielu środowisk w celu popularyzacji i głębszego poznania jego 
życia oraz pism, które po sobie zostawił. Podobne zamierzenie 
przyświecało osobom i  instytucjom zaangażowanym w zorgani-
zowanie i  przeprowadzenie interdyscyplinarnej ogólnopolskiej 

1 Cz. Banach, Edukacja wobec współczesnego świata i człowieka, w: Nauki 
pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, t. 1, Kraków 2003, s. 63 i 64.

2 Stefan Wołoszyn nie zawahał się napisać: „W humanistycznej kulturze 
świata postać Janusza Korczaka mieści się bez wątpienia w szeregu takich auto-
rytetów moralnych, jak – z epok dawniejszych – Sokrates czy Pestalozzi, a z epo-
ki współczesnej – Makarenko, Gandhi, Schweitzer czy Matka Teresa z Kalku-
ty”. S. Wołoszyn, Janusz Korczak wśród wielkich autorytetów moralnych ludzkości,  
w: Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach 
kształcenia, red. M. Juszczyk, Częstochowa 1996, s. 11.
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konferencji studentów i  doktorantów pod hasłem Rozmawiając 
z dzieckiem – teoria i praktyka relacji dorosły-dziecko według Janu-
sza Korczaka3. Kilka osób z grona referentów podjęło się zadania 
dalszej pracy nad zaprezentowanymi tekstami, tak aby spełniały 
one wymogi zaplanowanego przez organizatorki tomu monogra-
ficznego. Myślą przewodnią książki pozostały szeroko rozumia-
ne relacje między dzieckiem a dorosłym w kontekście wyzwań, 
jakie niesie XXI wiek. Zgromadzenie autorów, reprezentujących 
w większości pokolenie digital natives („cyfrowych tubylców”, jak 
się określa za M. Prenskym osoby urodzone po 1980 r., mające „od 
zawsze” dostęp do mediów elektronicznych), miało na celu zapre-
zentowanie spojrzenia młodych, stojących na początku ścieżki na-
ukowej, na spuściznę Korczaka. Jego dzieło rozumiemy nie tylko 
jako obszerny zbiór różnego rodzaju pism, które pozostawił, ale 
także jako dzieło życia: podejmowane prace, dokonywane wybory 
czy prezentowane postawy. Na wstępie interesująca była dla or-
ganizatorów spotkania odpowiedź na pytanie, co w wielości Kor-
czakowskich tematów, związanych z  relacjami dorosły – dziec-
ko (uznanymi za centralne i  zasadnicze), stanowi wyzwanie dla 
współczesnej młodzieży, które wątki warte są dla nich podjęcia. 
Od początku oczywista była konieczność zaproszenia studentów 
i doktorantów różnych dziedzin ze względu na interdyscyplinar-
ność dzieła Starego Doktora. Interesują się nim literaturoznawcy, 
językoznawcy, filozofowie, pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy, 
osoby zajmujące się resocjalizacją, prawnicy, historycy, lekarze… 
Część z tych specjalności reprezentowana jest w niniejszym tomie 
(zob. noty o autorach na końcu książki). Co ważne, większość au-
torów oprócz podejmowanej pracy naukowej zajmuje się również 
działalnością praktyczną. Pracują oni na co dzień z dziećmi i mło-
dzieżą, dzięki czemu ich teksty mają także bezpośrednie przełoże-
nie na rzeczywistość XXI wieku. Badacze podkreślają niezwykłe 

3 Konferencja odbyła się w listopadzie 2012 roku w Akademii Ignatianum 
w Krakowie, współorganizowana przez Instytut Pedagogiki UJ oraz krakowski 
oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zob. sprawozdanie K. Zabawa, 
Młodzi naukowcy o Korczaku. Sprawozdanie z konferencji „Rozmawiając z dzieckiem -  
teoria i  praktyka relacji dorosły – dziecko według Janusza Korczaka”, „Edukacja 
Elementarna w Teorii i Praktyce” 2012, nr 26, s. 123-126.
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splatanie się teorii i praktyki w dziele Korczaka4. Wydaje się, że 
jest to jedno z ważnych przesłań jego dzieła:

Gdy się obecnie czyta Korczaka raz i drugi, wychodzi na jaw zaleta, 
coraz rzadsza: opisuje on to tylko, co poznał i przeżył osobiście. 
Jesteśmy w istocie świadkami prawdziwej inflacji rozpraw pedago-
gicznych sporządzanych po sześciomiesięcznej praktyce albo na-
wet bez żadnej praktyki; wystarczy, że autorzy przepiszą od innych, 
aby przedzierzgnęli się w  teoretyków i  udzielających nauk. Co 
do Korczaka, to nigdy nie napisał ani nie powiedział niczego, co 
byłoby jedynie owocem rozważań abstrakcyjnych, prowadzonych 
w spokoju, w wieży z kości słoniowej gabinetu. Przeciwnie, wszyst-
ko wywodzi z refleksji snutej na gorąco, pełnej cierpienia i radości, 
bo taka jedynie może zrodzić trwały kontakt z odbiorcami5.

Myśl o potencjalnych odbiorcach leżała także u podstaw po-
mysłu na książkę: kierujemy ją przede wszystkim do młodych 
(w wieku autorów i młodszych) – studentów różnych kierunków, 
rodziców, wychowawców, nauczycieli, wszystkich, którzy w róż-
nych środowiskach i  sytuacjach wchodzą w  relacje z  dziećmi. 
Mamy nadzieję, że nasz tom dotrze także do starszych, którzy 
mają swoją wiedzę i  poglądy na temat dzieła Starego Doktora. 
Teksty tu zawarte mogą ich spojrzenie odświeżyć, zwracając uwa-
gę na aspekty dotąd nieodkryte. Jest to tym ważniejsze, że od lat 
badacze zwracają uwagę na niedostateczność i powierzchowność 
wiedzy o spuściźnie autora Króla Maciusia Pierwszego. Jakże aktu-
alnie i przejmująco brzmią słowa zapisane przez Jadwigę Bińczyc-
ką ponad trzydzieści lat temu:

Rozmaite publikacje (nawet w codziennej prasie) o Korczaku dają 
namiastkę wiedzy i niebezpieczne odczucie, że się wie już wszyst-
ko o tym wielkim człowieku. W rozmowie z wieloletnią nauczy-
cielką usłyszałam właśnie taką wypowiedź: „O Korczaku to wiem 
wszystko” (i za tym „wszystkim” kryło się kilka pomieszanych  

4 Zob. np. S. Tomkiewicz, Oryginalność i aktualność dzieła pedagogicznego Ja-
nusza Korczaka, w: Janusz Korczak – życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej 
Sesji Naukowej, Warszawa 12-15 października 1978, red. H. Kirchner, A. Lewin, 
S. Wołoszyn, Warszawa 1982, s. 46 n. Autor, pracujący we Francji, pisze wręcz, że 
to połączenie jest zadziwiające „w krajach kultury francuskiej”.

5 Tamże, s. 46.
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informacji życiorysowych). Teraz mamy Rok Korczakowski 
[1978] (ale nie można było wydobyć informacji, z jakiej okazji ten 
rok został proklamowany). Tytułów dzieł Korczaka nie znam – 
nie mam głowy do tego6.

Podobne wypowiedzi nauczycielek słyszała jedna z redaktorek 
tomu w kolejnym roku korczakowskim 2012. Prowadząc zajęcia 
o Korczaku z uczniami klas III szkoły podstawowej, zauważała 
ona, że nie tylko dla dzieci wiele treści było nowością. Badania 
prowadzone wśród studentów pedagogiki nie dają także podstaw 
do optymizmu:

Korczak jako pisarz utworów kierowanych do dorosłych nie ist-
nieje w  świadomości przyszłych nauczycieli. Większość bada-
nych na pytanie o  znany utwór Korczaka podaje jedynie Króla 
Maciusia I. Aż trzecia część nie zna żadnego tytułu tego autora.

Paradoksem jest, iż większość badanych uznaje poglądy Korczaka 
za aktualne wcale ich nie znając. Wynika to z danych wykazują-
cych kompletne niezrozumienie podstawowych idei Korczaka…7

Warto starać się zmieniać ten stan rzeczy, zwłaszcza że jak 
wskazuje doświadczenie pedagogiczne redaktorek tomu, studen-
tom łatwo udziela się fascynacja postacią, myślą, dziełem autora 
Jak kochać dziecko. Z zapałem dyskutują na temat czytanych teks-
tów i z zaskoczeniem odkrywają, że głoszone jako nowe poglądy 
współczesnych psychologów i pedagogów, piszących bestsellero-
we poradniki, można wyczytać z pism lekarza działającego na po-
czątku XX wieku w Polsce8.

6 J. Bińczycka, Wiedza o  Januszu Korczaku jako przedmiot zajęć seminaryjnych,  
w: Janusz Korczak – życie i dzieło, dz. cyt., s. 179. Autorka podaje też wyniki badań, któ-
re wskazywały na nieznajomość pism i myśli Starego Doktora. Wiedza o nim „ogra-
nicza się przeważnie do jego życiorysu, szczególnie zaś – okoliczności śmierci”. Można 
przypuszczać, że dziś, 34 lata później, statystyki wyglądałyby jeszcze gorzej.

Na temat powierzchowności wiedzy czy wręcz niewiedzy o postaci i dziele Kor-
czaka pisze także m.in. A. Lewin, Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999, s. 358 n.

7 B. Adrjan, E. Wąsowska, Poziom elementarnej wiedzy studentów pedago-
giki o J. Korczaku. Raport z badań pilotażowych, w: Reminiscencje myśli Janusza 
Korczaka, dz. cyt., s. 236.

8 Lektura wielu dzisiejszych książek poradnikowych czy psychologicz-
nych, dotyczących wychowania, dostarcza dowodów na to, jak prekursorskie  
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Felietony radiowe  
Starego Doktora – Janusza Korczaka
W poszukiwaniu nowoczesnych środków  

komunikacji z dzieckiem

Działalność Janusza Korczaka w Polskim Radiu miała swego 
czasu ogromne znaczenie i wpływała bezpośrednio na Polaków, 
którzy uwielbiali słuchać tak zwanych „gadaninek” Starego Dok-
tora. Właśnie takim pseudonimem posługiwał się znany pedagog, 
dla słuchaczy pozostając anonimowym.

Jak stwierdza Maciej Kwiatkowski, niełatwo jest ustalić, w jaki 
sposób Korczak związał się z radiem. Można jedynie spekulować, 
że stało się to za sprawą znajomości z Benedyktem Hertzem oraz 
Wandą Tatarkiewicz-Małkowską, którzy prowadzili działalność 
teatralną dla dzieci, także na antenie Polskiego Radia1. Na temat 
pierwszych felietonów nie ma informacji, jednak badacze przyta-
czają wypowiedzi Korczaka z 1926 roku, odnoszące się do samego 
radia oraz przyszłych gadaninek:

Radio. Szukam słusznego stylu, by mówić o cudzie. (...) Radio zmieni 
ciężar gatunkowy człowieka. (...) Trzeba dziecko przykuć. Niech nie 
wie, z góry, co będzie. Radio rozleniwi lub targnie do wysiłku2.

Janusz Korczak natychmiast pojął, że radio jest cudownym, 
wręcz nieograniczonym narzędziem komunikacyjnym, w związ-
ku z czym świadomie chciał się z nim związać. Zanim rozpoczął 

1 M. Kwiatkowski, Stary Doktor w Polskim Radio, w: Janusz Korczak – ży-
cie i dzieło, red. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa 1978, s. 102. 

2 J.  Korczak, cyt. za: M.  Kwiatkowski, Stary Doktor w Polskim Radio, 
dz. cyt., s. 102. 
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regularne audycje w Polskim Radiu, okazyjnie gościł na antenie, 
wygłaszając różne odczyty.

Sam Korczak jest autorem dosyć tajemniczego, jak twierdzi 
Kwiatkowski3, tekstu Kino – Radio – Program dla dzieci. Nie do 
końca wiadomo, przy jakiej okazji Korczak stworzył refleksje do-
tyczące radia, które później owocują w gadaninkach. Czy może 
być to pierwsze wystąpienie Starego Doktora przed mikrofonem? 
Nie wiadomo. Pedagog snuje myśli na temat audycji radiowych, 
zdaje sobie sprawę z istoty radia i powagi młodego słuchacza, któ-
rego nie wolno zignorować:

Dziecko chce wiedzieć, rozumieć. Wiadomość  – z  rubryki „ze 
świata”. Z pism dla dorosłych. (...)
Dziecko lubi majsterkować. Więc mówisz przez radio: „Na jutro 
przygotuj deseczkę i karton – klej, gwoździk – będziemy robili 
przybory [na] choinki4.

Korczak ukazuje dzieci jako osoby równe sobie, chcące pozna-
wać świat, pragnące wiedzy. Według Starego Doktora świat dzieci 
jest równie zróżnicowany, co świat dorosłych – dlatego należy je 
traktować jako wymagającego odbiorcę.

Lata dwudzieste i trzydzieste to okres, w którym audycje ra-
diowe dopiero dojrzewały, zazwyczaj na zasadzie „prób i błędów”. 
Radiowcy musieli wypróbować swoje metody, licząc na cierpli-
wość i zrozumienie słuchaczy. Wówczas na antenie Polskiego Ra-
dia pojawił się Król Maciuś Pierwszy autorstwa Korczaka, inau-
gurując w pewnym sensie jego działalność radiową. Stary Doktor 
od samego początku docenił znaczenie radia i upatrywał w nim 
znakomite narzędzie pedagogiczne. Rzeczywiście, jego później-
sze gadaninki stały się wspaniałą formą nauki i zabawy dla wielu 
polskich dzieci oraz osób dorosłych. Aleksander Lewin zwraca 
uwagę, że wówczas gadaninki 

są słuchane z  ogromnym przejęciem przez tysiące odbiorów  – 
nie tylko dzieci. Docierają one do szerszych kręgów społecznych. 
[Korczak – przyp. red.] jest właściwie jedynym w tym czasie pe-

3 Tamże, s. 101. 
4 J.  Korczak, Kino  – Radio  – Program dla dzieci, w: Myśl pedagogiczna 

Janusza Korczaka. Nowe źródła, wybór M. Falkowska, Warszawa 1983.
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dagogiem, który rozmawia z masowym odbiorcą. Właśnie roz-
mawia, nie przemawia, bo to jest rozmowa, dialog5.

Janusz Korczak współpracował z  Polskim Radiem w  latach 
1934-19396. Nie była to jednak współpraca ciągła – w latach 1936-
1937 nastąpiła przerwa7, po której w 1938 roku pedagog wrócił na 
antenę, wygłaszając trzyodcinkowy cykl: Samotność dziecka, Samot-
ność młodości, Samotność starości, a następnie w lipcu i sierpniu przed-
stawił słuchaczom powieść mówioną zatytułowaną Moje wakacje. 
W  1939 roku występował intensywnie do kwietnia (potem nie 
odnotowano już w  programie gadaninek), by następnie dodawać 
dzieciom otuchy w ciężkim okresie początków wojny.

Na początku lat trzydziestych zaczęto rozszerzać program 
dla dzieci, a  także tworzyć audycje specjalnie dla szkół. Poja-
wienie się postaci Starego Doktora spotkało się z wielkim za-
interesowaniem wśród słuchaczy oraz uznaniem ze strony ra-
diowców. Nikt nie jest dzisiaj w stanie dokładnie ustalić, kiedy 
odbyła się pierwsza audycja. Jak podaje Maria Falkowska, Stary 
Doktor mógł zadebiutować na antenie 9 października 1934 roku 
o godzinie 16.008, bowiem na autorstwo wskazywała tematyka. 
Aleksander Lewin jako datę radiowego debiutu J. Korczaka po-
daje 18 grudnia 1934 roku9.

Gadaninki Starego Doktora stały się szybko prawdziwą sztu-
ką, czego dowodził na łamach pisma „Antena” Jan Ulatowski:

5 A. Lewin, Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999, s. 440. 
6 Pod koniec 1933 roku radio miało ponad 300 tys. abonentów (prywat-

nych i instytucjonalnych), co dawało liczbę około jednego miliona słuchaczy, 
a ostatni spis przed drugą wojną światową wykazał ponad milion abonentów, 
czyli około pięciu milionów słuchaczy. Na 1000 osób przypadało 29 radiood-
biorników. Zob. R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, 
Warszawa 2009, s. 95 n. 

7 Mimo że audycje Korczaka zaplanowano na cały 1936 rok, to jednak 
wygłosił on ostatni w tym roku felieton radiowy 27 lutego. Reszta gadaninek 
została odwołana. 

8 M.  Falkowska, Blaski i  cienie współpracy Janusza Korczaka z  Polskim 
Radiem, w: Antysemityzm w badaniach krajowych i zagranicznych ostatnich lat, 
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu w Polsce”, lipiec  – grudzień 1993, nr 3-4, 
s. 84. 

9 A. Lewin, Korczak znany i nieznany, dz. cyt., s. 79.
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chciałbym poświęcić kilka słów wielkiemu mistrzowi humoru i –  
dodajmy – stylu radiowego – Staremu Doktorowi. Któż nie słucha 
tych dziwnych audycji! Komuś nieuważnemu a niecierpliwemu, 
który pierwszy raz złapał falę warszawską ze Starym Doktorem, 
zdarzyło się po kilku zdaniach dopaść telefonu i  zaalarmować 
rozgłośnię, że prelegent jest pijany. Tak bardzo odbiega styl Sta-
rego Doktora od tego, do czegośmy w radio przywykli10.

Ta recenzja od razu pokazuje, że gadaninki Starego Doktora 
wyznaczały nowy styl w  komunikacji radiowej, w  którym oso-
ba prowadząca audycję przeistacza się w prawdziwą osobowość, 
przykuwającą uwagę słuchacza. Jak pisze dalej Ulatowski:

Stary Doktór nie deklamuje i nie śpieszy się. Stary Doktór nie po-
krywa frazeologią ani swoich intencji, ani pustki wewnętrznej. Sta-
ry Doktór nie sili się na dowcip: musi przyjść sam. Stary Doktór 
mówi do dzieci, a nie ma w sobie nic z guwernantki. Dzieciom, 
o których mówi, nie daje imion. Brak mu tych drażniących arjer-
ponsów sadystycznych, jakie zdarzają się subtelniejszemu uchu wy-
łowić, nawet w najsłodszych głosikach pań z audycji dziecięcych11.

Nie zachowało się żadne archiwalne nagranie radiowych gada-
ninek Janusza Korczaka. Możemy jednak domniemywać, między 
innymi na podstawie wspomnień Aleksandra Lewina, że Korczak 

mówił przyciszonym głosem, wolno z  charakterystycznymi dla 
niego kadencjami, staccato, z  namysłem, jakby szukając od-
powiednich słów, ostrożnie formułując zdania, nie narzucając 
ich, monologując. Wciągało to, a  nawet zaskakiwało słuchaczy, 
zwłaszcza gdy wygłaszał słynne gadaninki radiowe12. 

Lewin pisze też dalej  – i  jest to jedno z nielicznych świadectw 
recepcji edukacyjnych audycji radiowych Korczaka: 

Słuchałem ich nieraz z dziećmi w szwalni Domu Sierot. W tym 
czasie wszyscy zastygali i  chłonęli każde słowo. Tego sposobu 
mówienia nie da się łatwo odtworzyć13.

10 J. Ulatowski, „Antena” 1935, nr 29 [pisownia zmodernizowana]. 
11 Tamże. 
12 A. Lewin, Korczak znany i nieznany, dz. cyt., s. 13. 
13 Tamże. 
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Pod adresem Starego Doktora padło wiele komplementów, 
nic dziwnego – taki powiew nowości i nowatorskiego podejścia 
do audycji musiał wzbudzać zainteresowanie i  podziw. Korczak 
zaprezentował umiejętności aktorskie oraz profesjonalizm, któ-
re pozwoliły na wykreowanie postaci bliskiej każdemu dziecku. 
Sprawił, że Stary Doktor był postacią realną, znajomą, dającą po-
czucie bezpieczeństwa i radości. Jego gadaninki, choć tak mądre 
i  znakomicie przedstawione, nie były nigdy próbą popisania się 
czy wywyższenia przed innymi. To przekonało do Starego Dokto-
ra również dorosłych, którzy wraz ze swoimi dziećmi wsłuchiwali 
się w słowa pedagoga. Józef Mayen, twórca słuchowisk i znawca 
sztuki radiowej, pisał na temat gadaninek:

Niezwykła, intymna ich atmosfera sprawiała, że stanowiły one 
również dla dorosłych jedną z najbardziej atrakcyjnych pozycji 
programu14.

Co więcej, Korczak był absolutnie niezastąpiony, stał się wzo-
rem dla radiowców, którzy marzyli, by osiągnąć podobny autory-
tet i uznanie:

Specjalny  – a  nawet specyficzny  – styl „Starego Doktora” spę-
dza sen z powiek niejednemu z prelegentów i raz po raz bywamy 
zdumionymi świadkami kopiowania tego stylu, a nawet i barwy 
głosu – i to nie w sposób parodystyczny, ale całkiem na serio15.

Dla świata mediów Stary Doktor stał się jednak genialnym 
twórcą audycji dla dzieci  – kiedy Korczak przedstawił radiowe 
odczyty dla osób dorosłych, spotkał się z bardzo ostrą krytyką:

Audycje Dyskutujmy rozwiały nam jeszcze jedną iluzję, ślepą wia-
rę w samodzielność i energię Starego Doktora. (...) Szkoda, że je 
przyjął, szkoda, że nie jest świadom granic swoich możliwości16.

Starego Doktora wsparła prasa, a  w  szczególności tygo-
dnik „Antena”, którego redaktor naczelny, Jan Piotrowski, był 

14 J.  Mayen, cyt. za: M.  Falkowska, Blaski i  cienie współpracy Janusza 
Korczaka z Polskim Radiem, dz. cyt., s. 95. 

15 „Antena” 1936, nr 4. 
16 J. Ulatowski, Dyskutujemy, „Antena” 1935, nr 4. 
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przyjacielem Korczaka. Na łamach tego pisma regularnie poja-
wiały się recenzje audycji pedagoga, głównie w rubryce Krytykuje-
my, chociaż wydźwięk tych wzmianek był zawsze przychylny.

Oprócz tego Korczak zaczął także pisać dla „Anteny” w rubry-
ce Gawędy Starego Doktora. Sam autor w pierwszym felietonie tak 
opisywał genezę pomysłu:

Zawołał mnie pan redaktor i tak:
– Mówi pan do dzieci w  radio, więc niech pan pisze do dzieci 
w „Antenie”, Stary Doktorze. No a ja:
– Niech dzieci same piszą; dzieci będą lepiej pisały – ładniej17.

W ten sposób Korczak otrzymywał listy od najmłodszych, 
na które odpowiadał, a także publikował bajki, opowieści, aneg-
doty adresowane do najmłodszych. Dzieci chętnie nadsyłały do 
Starego Doktora korespondencję, prosząc o poradę, rozwiązanie 
problemów, a czasem po prostu przekazując dobre słowo. W ten 
sposób powstała także nazwa „gadaninka”:

...pytają się:
– Co to jest, co pan mówi przez radio?
A ja nie wiem. Sam nie wiem. (...)
A Lilka napisała.
Lilka wymyśliła.

Napisała tak:
„Kochany Doktorze!
Badzio mnie się podoba
Twioja gadaninka”.

O, dobrze.
Dobrze nazwała.
Mądrze nazwała. – Nie bajka. Nie
po – gadanka. Bo – co za „po”? (...)
Lilka już pisze. Nauczyła się.
I wie: co to jest, co ja mówię w radio.
„Gadaninka”

17 J. Korczak, Gawędy Starego Doktora. Listy dzieci, w: tegoż, Prawidła ży-
cia. Publicystyka dla dzieci, Dzieła, t. 11, red. H. Kirchner i inni, Warszawa 2003, 
s. 273.
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Ona tak wymyśliła.
I ja teraz już wiem.
I taki jestem uradowany18.

Publikacja listów na łamach „Anteny”, a także cytowanie ich 
w audycjach radiowych nie zawsze spotykały się z aprobatą. Jan 
Emil Skiwski, znany ówcześnie pisarz i krytyk literacki, uważał, 
że odczytywanie takich listów „rozwija w dzieciach tylko ambi-
cje grafomańskie i próżność (autor listu to jest przecież figura)”19. 
Korczak oponował, że wręcz przeciwnie: 

Właśnie dlatego ważne jest odczytywanie przez radio i drukowa-
nie listów dzieci, by zrozumiały, że autor listu to nie figura – taki 
sam człowiek jak każdy; tylko zadał sobie trud i  napisał... (...) 
Pióro winno się stać narzędziem codziennego użytku, nie od-
świętnym strojem nielicznej grupy figur20. 

Korczak w gadaninkach traktuje dzieci jako słuchaczy inteligen-
tnych, wymagających. Każda jego gadaninka była więc przemyśla-
na i jedyna w swoim rodzaju. Jak pisał Stary Doktor:

Dziwne: mam pewność, że właśnie dla dzieci nie powinna au-
dycja być wylizana i  gładka, że najważniejsze zainteresowania 
wzbudzą jakieś przeszkody – gdy coś się nie uda (...); a  jednak 
dręczy mnie długo po audycji niezręczny wyraz lub gdy się zaha-
czę. W jednej z audycji zamiast „koń” należy użyć wyrazu uroczy-
stego „rumak” – i to niedopatrzenie skwasiło mi humor na cały 
dzień21.

18 J. Korczak, Gawędy Starego Doktora. „Gadaninka“, w: tegoż, Prawidła 
życia. Publicystyka dla dzieci, Dzieła, t. 11, dz. cyt., s. 300-301.

19 J.E. Skiwski, O audycjach dla dzieci uwagi gorzkie, „Antena” 1935, nr 4. 
20 J.  Korczak, Gawędy Starego Doktora. Jeszcze o  audycjach dla dzie-

ci, w: tegoż, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, Dzieła, t.  11, dz. cyt.,  
s. 283-284.

21 J. Korczak, Radio dla dzieci, „Pion” 1935, nr 42.




