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Niełatwe dzieciństwo i młodość  
  
Dzieciństwo spędził w Przemyślu. 
Bardzo wcześnie musiał sam zacząć zarabiać, udzielał 
korepetycji 
 

Gimnazjum rozpoczął w Tarnopolu. 
Kontynuował w Tarnowie, gdzie zaangażował się w ruchy 
wolnościowe i groziło mu relegowanie ze szkoły.  
 

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 i otworzył praktykę lekarską  



Tu 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.  

Pobyt w Nowym Jorku 



Powrót do Krakowa (1869) 
 
27 letni  Jordan wraca do Polski, osiada w Krakowie, 
gdzie  uzyskuje  doktora medycyny.  
 

Kontynuuje studia specjalizacyjne w Wiedniu, po których 
otrzymał stanowisko asystenta na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 
 

Otwiera w Krakowie własną praktykę ginekologiczno-
położniczą.  

 



Doktor Jordan z opinią doskonałego 
specjalisty zostaje lekarzem Izabelli 
Habsburg żony arcyksięcia Fryderyka.  
 
Za swoją pracę 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.  

Kraków 1869 -1874 



Lata (1874-1883)  
w życiu Henryka Jordana 

1881 – śmierć jedynego 

synka 

1883 – śmierć żony 

 

1874 – H. Jordan wstępuje w 

związek małżeński 



 

•   Kierował Krakowskim Towarzystwem    
    Ginekologicznym, 
•  Krakowskim Towarzystwem Lekarskim,  
•  Tworzył Towarzystwo Opieki i Zdrowia 
•  Towarzystwo Samopomocy Lekarzy, 
•  Założył i redagował czasopismo "Przegląd   
    Higieniczny".  

Henryk Jordan  
działacz i społecznik 

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

 



Dzięki staraniom Henryka Jordana wprowadzono w szkołach 
obowiązkowe lekcje gimnastyki, opiekę lekarską, a także kursy dla 
nauczycieli wychowania fizycznego na UJ.  

 Był prezesem: 
•  Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych,  
•  Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.  
  

Brał udział w pracach Towarzystwa   
Gimnastycznego „Sokół”, 
 

Zainicjował powstanie Towarzystwa Budowy 
Tanich Mieszkań  dla Robotników Katolickich. 



Począwszy od 1881 roku do śmierci 
pełnił ważne funkcje publiczne, m.in.: 
 
W latach 1881-1907 był radnym miasta 
Krakowa.  

Henryk Jordan  
działacz i społecznik c.d. 

Od 1895 do 1901 był posłem z okręgu krakowskiego na 
galicyjski Sejm Krajowy.  
 
W 1906 został członkiem Najwyższej Rady Sanitarnej w 
Wiedniu. 

 



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.” 



Rok 1889   
 

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

Dzieło życia Henryka Jordana 



W 1891 roku ze stałych zajęć w  parku Jordana 
skorzystało 13 tysięcy młodzieży  w wieku od 16-18 lat,  
w 1901 roku 32 tys.      
Wstęp do ogrodu i udział w zajęciach był bezpłatny. 

 

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



Park Jordanowski to również kolebka 
pierwszego przysposobienia 
wojskowego młodzieży polskiej  pod 
zaborami oraz 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. 

Dzieło życia Henryka Jordana c.d. 



Jordan bezpośrednio uczestniczył  
w działalności Parku, organizując  
i osobiście nadzorując podejmowane  
w nim działania.  
 
Z jego inicjatywy postawiono w parku 44 
pomniki wybitnych Polaków, mające służyć 
- wraz z organizowanymi przy pomnikach 
przez Jordana pogadankami - edukacji 
patriotycznej dzieci i młodzieży.  

Dzieło życia Henryka Jordana c.d. 



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. 

Misja Jordana  bliska celom TPD 



Cele: 

Ogród Jordanowski jest miejscem, gdzie dziecko spędza 
godziny wypoczynku. Uzupełniając wychowanie dzieci, 
daje im zdrowe warunki rozwojowe i dąży do 
wychowania ich na jednostki: 

• silne 

• twórcze, 

• uspołecznione. 

Powietrze, słońce, przestrzeń, przyrządy i sprzęty służące 
dziecku do zabawy oraz towarzystwo rówieśników dopełniają 
poczucia swobody i stwarzają swoistą atmosferę ogrodu. 



Zadania ogrodu: 

• dostarczenie dzieciom swobodnej zabawy  

     w   warunkach możliwie higienicznych i 
korzystnych  dla rozwoju fizycznego, 

• dopomaganie do  kształtowania charakteru i 
wprowadzania  jednostek do życia gromady, 

• spełnienie roli opiekuńczej wobec potrzebujących 
opieki. 

 



Wychowawca w  Ogrodzie: 
 
•  musi posiadać przygotowanie fachowe do pracy, 
•  powinien dbać o stałe uzupełnianie i pogłębianie swoich 
   umiejętności, 
•  musi posiadać w oczach dziecka autorytet, 
•  musi obserwować dzieci i wnioski ze swoich obserwacji  
   umiejętnie w pracy wykorzystywać. 
 

Ponieważ stale kształtuje charakter dziecka, wpajając 
wartości, sam musi być naocznym przykładem, budzić w 
dziecku chęć naśladowania. 
 

Jeżeli że posiada pewne braki, musi natychmiast zacząć 
pracować nad sobą i stale te pracę kontynuować 

Misja Jordana  bliska celom TPD 
/z instrukcji programowej Centralnego Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich/ 



 
Wychowawca to przyjaciel dzieci.  
 
Aby taką rolę w życiu dziecka odgrywać, 
wychowawca musi kochać dzieci i mieć zamiłowanie 
do pracy z nimi; nie może tylko „odrabiać” swojej 
pracy, ale musi w nią wkładać duszę. 

 

Misja Jordana  bliska celom TPD 



Wybrane poglądy pedagogiczne Henryka Jordana 

Funkcję zabawy opierał płaszczyznach  zdrowotno – 
rozwojowej i wychowawczej.  
 
 Gry i zabawy są zaspokojeniem naturalnej potrzeby 
aktywności ruchowej, wyrażają podstawowe umiejętności, 
kształtują cechy osobowości takie jak: serdeczność, 
dyscyplinę, panowanie nad sobą, możliwość wyrażania 
swoich myśli. 
 
Zabawa i wysiłek wzmacniają i uodparniają organizm, 
ożywiają aktywność, dodają siły, poprawiają sylwetkę.  
 

Misja Jordana  bliska celom TPD 



Wybrane poglądy pedagogiczne Henryka Jordana c.d. 

W wychowaniu fizycznym zwracał uwagę, aby 
chronić młodzież od wszystkiego, co samo przez 
się jest szkodliwe i wpływa na ciało i umysł, a więc 
od używania napojów alkoholowych, od rozpusty, 
od palenia tytoniu, który szkodzi najwięcej 
młodzieży fizycznie nierozwiniętej, więc przed 
skończeniem 18 roku życia. 
 
Z wychowaniem fizycznym łączył również tematykę 
uświadamiania seksualnego dzieci i młodzieży  w 
odpowiednim momencie.  
 

Misja Jordana  bliska celom TPD 



Wybrane poglądy pedagogiczne Henryka Jordana c.d. 

W sposób szczególny zwracał uwagę na zintensyfikowanie 
wychowania umysłowego w duchu polskim – czynił to 
poprzez naukę historii ojczystej.  
 
Oprócz pomników  bohaterów narodowych znajdujących 
się w Parku, wykonywania pieśni patriotycznych, żywym 
elementem historii polskiej były  pamiątki historyczne 
Krakowa (Wawel, Kopiec Kościuszki …). 
 
Praca fizyczna w warsztatach i na działkach ogrodowych 
uczyła młodzież sprawiedliwie  oceniać ludzi, którzy 
wykonują pracę fizyczną, kształciła samodzielność, 
pobudziła zamiłowanie do czystości i dokładności, a także 
wiary we własne siły.  

Misja Jordana  bliska celom TPD 



Z przemówienia Henryka  Jordana – kandydata 
na posła z m. Krakowa 

„Każdemu, który w przyszłość patrzy i pragnie, byśmy 
jako naród polski wśród burz wieków ostali się i żyli, 
musi na tym zależeć, byśmy fizycznie byli tędzy i nas 
było coraz więcej. Inaczej rzecz daremna – coraz 
liczniejsi a silniejsi nasi sąsiedzi musieliby nas strawić. 
To nie fantazja. Innej alternatywy nie ma.” 



Park im. Henryka Jordana 

Kraków 1905 r. 



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. 

Naśladowcy i kontynuatorzy 



Po 1945 roku wiele ogrodów było zniszczonych, ale 
staraniem stowarzyszeń patronackich  oraz władz 
publicznych podjęto ich odbudowę .  
 
Park Jordana w znacznej mierze odbudowano, 
zwiększono powierzchnię, do parku przyłączono 
budynek szkoły i prewentorium.  
 
Stopniowo zwiększała się liczba ogrodów, które nadal 
realizowały idee Henryka Jordana. 
 

Wojna przyniosła straty (…) 



Ogrody Jordanowskie w liczbach 

lata ogrody uczestnicy 

Do 1939 r. 100 50 000 

1971 1865 200 000 

1997 20 2400 

2012 10  (?) 

Uwaga: lata 1971-2012 wg statystyki MEN 



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
kontynuacja idei i metod  Henryka Jordana 

TPD od początku swego działania doceniało znaczenie 
ruchu i zajęć na świeżym powietrzu dla rozwoju i 
zdrowia dzieci. 
 
Już w okresie międzywojennym Towarzystwo 
organizowało  „Place gier i zabaw”. 
 
W drugiej dekadzie lat pięćdziesiątych XX w. /w miastach  
i na wsiach/ nastąpił  intensywny rozwój tepedowskich 
placów gier i zabaw w miejscu zamieszkania. 
Zorganizowano wówczas setki takich placówek.  



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
kontynuacja idei i metod  Henryka Jordana 

Place zabaw prowadzone przez TPD, aby spełniać podstawowe 
funkcje, muszą:  
 

•  stwarzać warunki odpowiednie do różnych form  
   aktywności  psychofizycznych dziecka,  
•  być dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych,  
•  być wyposażone w różnorodny sprzęt i urządzenia,  
•  posiadać pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć 
   w dni niepogody oraz do przechowywania  materiałów i  
   sprzętu. 

 

Towarzystwo preferuje model „otwartego” placu gier i zabaw, 
dostępnego,  codziennie  przez cały rok. 



W 1974  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
ustanowiło   

Medal im. dr Henryka Jordana  

przyznawany za 
systematyczną pracę w 
dziedzinie rekreacji i 
usportowienia dzieci  
i młodzieży. 

Jest to ważne i cenione odznaczenie, które otrzymało wielu 

działaczy TPD oraz innych osób znaczących w dziedzinie pracy 

na rzecz dzieci i ich rozwoju .  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
kontynuacja idei i metod  Henryka Jordana 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Medal-henryka-jordana.jpg


Obecnie Ogrody Jordanowskie są integralną częścią systemu 
edukacji stanowi o tym ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty  
 

Art. 2. System oświaty obejmuje: 
(…) 
3) placówki oświatowo-wychowawcze (…) 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i 
organizacji czasu wolnego; 

 

w rozporządzeniu MEN z dnia 12 maja 2011 r. Ogrody  
Jordanowskie wymienione są wśród placówek wychowania  
Pozaszkolnego.  
 

Są to placówki umożliwiające rozwijanie zainteresowań i  
uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i  
organizacji czasu wolnego. 



Analiza działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci  w ostatnich latach w kontekście potrzeb 
zdrowotnych dzieci i młodzieży  wskazuje na 
możliwość, ale i konieczność wypełnienia luki w 
systemie niekomercyjnej, otwartej oferty 
sportowo-rekreacyjnej poprzez wykorzystanie 
zainicjowanej, a wciąż prekursorskiej, myśli 
pedagogicznej Henryka Jordana sprawdzonej i 
wzbogaconej przez Towarzystwo w 95-letniej 
praktyce pracy z dziećmi. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Ogrody Jordanowskie, co dalej? 



Z okazji  Jubileuszu 95-lecia TPD chcielibyśmy: 
 
• reaktywować w całym kraju ogródki jordanowskie być ich 
  animatorami i organami prowadzącymi, 
 
• pozyskać do współpracy przy tym przedsięwzięciu 
  osoby odznaczone Medalem im. dr Henryka Jordana 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Ogrody Jordanowskie, co dalej? 


