
 

 

 Henryk Jordan (ur. 23 lipca 1842 w Przemyślu, zm. 18 maja 1907 w Krakowie) – polski 

lekarz, społecznik, pionier wychowania fizycznego w Polsce. Od 1895 profesor ginekologii                              

i położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znany głównie z zakładania ogrodów zabaw 

dla dzieci, tzw. ogrodów jordanowskich. 

 

   Na masywnym cokole w parku w Krakowie  umieszczono  popiersie Jordana. Na frontowej 

ścianie czworobocznego postumentu widnieje napis: „Henrykowi Jordanowi wdzięczni 

rodacy” oraz daty urodzin i śmierci doktora.  

Natomiast na tylnej ścianie postumentu umieszczono następujące słowa: 
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„Żeś o siły i zdrowie młodzieży serdecznie się troszczył nie szczędząc mienia i trudu, 

błogosławić Ci będą przyszłe pokolenia narodu”. 

 

„Zabawa i ruch jest naturalną potrzebą człowieka. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, 

znużony umysł szuka wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie 

milszym czyni. Tego wszystkiego dostarcza zabawa w szerokim znaczeniu pojęcia; jest ona 

więc potrzebą natury ludzkiej tak niemal jak powietrze, jak pokarm. Każdy też pragnie się 

zabawić, czy młody czy stary, czy wesoły, czy niby zawsze poważny – ba, nawet zwierzęta się 

bawią. A skoro jest tak, skoro potrzeby tej ani dobrowolnie, ani przymusowo stłumić 

nie można bez uszczerbku dla zdrowia fizycznego i moralnego człowieka, a przede wszystkim 

ci, którym nad innymi praca jest powierzana, dobrze się zastanowić i rozważyć winni  w jakiej 

wierze i w jaki sposób potrzebie tej zadość czynić.” 

 

     To brakujący autorytet na współczesne czasy – lekarz, pedagog, społecznik. Wzór godny 

naśladowania. 

Postać nie mniej wybitna niż urodzony znacznie później Janusz Korczak, ur. 22 lipca 1878 – 

polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Henryk Jordan 

mógłby być – z racji różnicy wiekowej dla Korczaka – pierwowzorem. 

 

    Nie jest tylko założycielem Parku Jordana w Krakowie, ale także opiekunem żyjących                              

w Krakowie dzieci, który uczył, karmił i wychowywał.  Formułował ich patriotyzm na 

przyszłe czasy. Nie szczędził swoich własnych pieniędzy na ten cel. To dzięki niemu do 

Polski trafiła też piłka nożna, o czym pamięta niewielu. To on zabiegał o wprowadzenie                                                      

do szkół  wychowania fizycznego. Dlaczego?  

 „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 by nas było coraz więcej. 

Inaczej rzecz daremna – coraz liczniejsi, a silniejsi nasi sąsiedzi musieliby nas strawić; 

to nie fantazja, innej alternatywy niema. Wielkość narodu zależy przede wszystkim od rozwoju 

fizycznego jego mieszkańców, a wszystkim tym, co się robi dla zdrowia ludu, utrwalamy 

fundamenta potęgi i chwały całego naród. 

Niewielu też wie, że pomagał poznańskim studentom, że w Poznaniu istnieją liczne 

dokumenty  tzw. Jordaniana.  
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   Choć przyszłe pokolenia - jak mówi napis na pomniku "pamiętać- błogosławić  Cię będą"- 

okazało się, że tego słowa naród Polski nie dotrzymuje. 

  Funkcjonuje gdzieś jeszcze w społeczeństwie pojęcie ogródka jordanowskiego, ale o samym 

jego twórcy już niewielu cokolwiek wie. 

 

   Im więcej poznaję tę postać tym mocniejsze jest moje przekonanie, że właśnie Jemu 

powinno się przywrócić właściwe miejsce na podium wielkich Polaków. Istnieje wiele 

Stowarzyszeń, organizacji i szkół, którym patronuje.  

 Właśnie dlatego, że tyle zrobił dla Polaków, dla polskich dzieci w trudnych 

czasach  zaborów- patrząc w przyszłość, nie szczędząc sił i środków własnych, właśnie 

dlatego powinien być tą wyróżniona osobą – wzorem godnym do naśladowania. Żeby poznać 

jego wielkość należy poznać Jego przepiękny  życiorys.  

 

Jest tak wiele jeszcze  do przypomnienia, do poznania, do przemyślenia, do odkrycia.  

Udało mi się ustalić, gdzie znajduje się dom rodzinny Henryka Jordana - odszukać jego 

metrykę chrztu i to, gdzie mieszkał w Krakowie, to gdzie znajduje się jego grób. 

 

Może wybranie dr Henryka Jordana na patrona  SP3, byłoby takim pierwszym krokiem do 

tego rodzaju dalszych działań. Z całą pewnością  jest On wzorcem godnym do naśladowania. 

 


