
lekarz, profesor, wykładowca, 
wychowawca, społecznik, twórca ogrodu 

rekreacyjno-sportowego dla dzieci 



Przemyśl

Tarnopol

Tarnów
Triest

Wiedeń



Niełatwe dzieciństwo i młodość 

Dzieciństwo spędził w Przemyślu.
Bardzo wcześnie musiał sam zacząć zarabiać, 
udzielał korepetycji
Gimnazjum w Tarnopolu.
W Tarnowie zaangażował się w ruchy wolnościowe 
i groziło mu relegowanie z gimnazjum. 
Naukę z wyróżnieniem ukończył w Trieście w 1863 
roku zdał maturę w języku włoskim.
Rozpoczął studia medyczne w Wiedniu, które 
kontynuował   na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Przed złożeniem końcowego egzaminu 
medycznego wyruszył w podróż, do USA. 



Nowy Jork
W Nowym Jorku zrobił specjalizację lekarską 
w zakresie ginekologii. 



Tam zetknął się z rozwiniętym wówczas w Ameryce 
programem zorganizowanych ćwiczeń fizycznych dla 
młodzieży. 

Sam, w USA intensywnie uprawiał sport (piłkę nożną, boks, 
biegi, skoki i jachting) i zaczął dostrzegać znaczenie 
harmonii w rozwoju umysłowym i fizycznym. 

Zyskał doświadczenie lekarskie, nowe pomysły  oraz 
niezależność finansową. 
Jednak tęsknota za ojczyzną nie pozwoliła mu pozostać za 
oceanem. 



Powrót 
27 letni  Jordan wraca do Polski, osiada w Krakowie, gdzie  
uzyskuje  doktora medycyny. 
Po studiach w Wiedniu, otrzymał stanowisko asystenta na 
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Otwiera w Krakowie własną praktykę ginekologiczno-
położniczą. 



Dr. Henryk Jordan z swoją opinią 
specjalisty, zostaje lekarzem Izabelli 
Habsburg żony arcyksięcia Fryderyka. 

Za swoją posługę, otrzymał od cesarza 
Franciszka Józefa I, tytuł radcy dworu, a 
także Order Żelaznej Korony III klasy. 
To wszystko pozwoliło Henrykowi 
Jordanowi zyskać sławę i zgromadzić 
pokaźny majątek, którym chętnie i 
szczodrze dzielił się z potrzebującymi. 



Henryk Jordan  z żoną



Henryk Jordan – działacz i społecznik

kierował Krakowskim Towarzystwem 
Ginekologicznym
Krakowskim Towarzystwem Lekarskim, 
tworzył Towarzystwo Opieki Zdrowia i 
Towarzystwo Samopomocy Lekarzy,
Założył i redagował czasopismo 
"Przegląd Higieniczny". 

Dzięki działaniom Jordana wprowadzono w szkołach 
obowiązkowe lekcje gimnastyki (zwanej później kulturą 
fizyczną czy wychowaniem fizycznym) oraz opiekę 
lekarską, a także kursy dla nauczycieli wychowania 
fizycznego na UJ. 
W 1906 został członkiem Najwyższej Rady Sanitarnej w 
Wiedniu.



W latach 1881-1907 był radnym miasta 
Krakowa. 
Od 1895 do 1901 był posłem z okręgu 
krakowskiego na galicyjski Sejm Krajowy.
Był także prezesem Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Wyższych, 
Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. 
Brał udział także w pracach Towarzystwa 
Gimnastycznego "Sokół" oraz zainicjował 
powstanie Towarzystwa Budowy Tanich 
Mieszkań dla Robotników Katolickich.

Jordan był założycielem wielu towarzystw, założył min.: 
amatorską orkiestrę "Harmonia", 
Stowarzyszenie dla Dożywiania Ciepłą Strawą Ubogich Dzieci, 
Związek Katolickich Uczniów Rękodzielniczych 
i Robotniczych, 
Stowarzyszenie do Walki z Gruźlicą, 



Rok 1889  
pierwszy w Europie publiczny ogród 
zabaw i gier ruchowych dla dzieci do lat 
15, który nazwano Parkiem Miejskim 
dra Henryka Jordana. 

W ogrodzie  mieściły się urządzenia 
sportowe: 
basen, 12 boisk, ścieżki zdrowia sale 
do zajęć,  prysznice, szatnie, 
magazyny;
od r.1906 warsztaty do prac ręcznych i 
poletka doświadczalne, „mleczarnia”
służąca dożywianiu dzieci.

W 1891 roku z parku Jordana skorzystało 13 tysięcy
młodzieży w wieku od 16-18 lat,
w 1901 roku 32 tys. Wstęp był bezpłatny.



Szczególną troską otaczał młodzież
rzemieślniczą, zaniedbaną pod względem
wychowawczym.

Udostępnił dla niej Park w niedziele i święta.
Dążył, aby zajęcia te były atrakcyjne, powodowały radość
i zadowolenie.
Uczył dbania o higienę osobistą.

Zimą organizował dla nich zajęcia na sali gimnastycznej,
na ślizgawce, uczył śpiewu chóralnego, a na prezenty
gwiazdkowe rozdawał książki zawierające treści
wychowawcze.



Jordan bezpośrednio uczestniczył w 
działalności Parku, organizując i 
bezpośrednio nadzorując 
podejmowane w nim działania. 

Z jego inicjatywy także postawiono 
tam 44 pomniki wybitnych Polaków, 
mające służyć - wraz z 
organizowanymi przy pomnikach 
przez Jordana pogadankami - edukacji 
patriotycznej dzieci i młodzieży. 



Park Jordanowski to również
kolebka pierwszego przysposobie-
nia wojskowego młodzieży
polskiej pod zaborami, szkoła
patriotyzmu.

Młodzieżowe zastępy wojskowe posiadały własny sztandar
biało – niebieski z herbem Krakowa i napisem „I Pułk Dzieci
Krakowskich”.

Wyróżniająca się młodzież mogła uzyskać stopień dobosza
lub chorążego.



Park im. Henryka Jordana

Kraków 1905 r.



Henryk Jordan:

„Ciągle być poważnym i nieustannie pracować 
żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało 
wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga 
wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego 
nastroju, który życie milszym nam czyni.”



Warszawskie Towarzystwo
Higieniczne, z funduszy Wilhelma Raua

otworzyło w 1899
roku ogródki dla dzieci na

terenie Agrykoli i w Ogrodzie Saskim. 

W 1904 roku
istniało już 14 ogrodów. 

Powstałe wkrótce potem Warszawskie
Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich 

organizuje 
9 kolejnych ogrodów w Warszawie.

Pod koniec lat 30-tych XX w istniało w Polsce już
prawie 100 ogrodów o powierzchni 1,5 do 2 ha każdy.



Co nam pozostało po Jordanie?

Ogród jordanowski w Krakowie daleki jest od dawnej 
świetności, mniej jest tam atrakcji i mniej dzieci. 

 na osiedlach zardzewiałe i niebezpieczne place zabaw, 
 polikwidowane: boiska, korty, pływalnie i inne obiekty   
sportowe, 
 przerwy w szkołach skracane do 5 min,
 w wieloletnich planach zagospodarowania  przestrzen -
nego nie uwzględnia się ogrodów jordanowskich,
 resort edukacji nie dba o istniejące, ani o przyszłe ogrody,
 boiska szkolne są zamykane po lekcjach,
 Ogródki Jordanowskie zastępowane są komercyjnymi 
placami zabaw z ograniczoną funkcją dla najmłodszych,



Ogrody Jordanowskie w liczbach

lata ogrody uczestnicy
Do 1939 r. 100 50 000
1971 1865 200 000
1997 20 2400
2012 10 (?)



Medal 
zobowiązuje


