
NR 5/94 W YCHOW AW CA 9

JORDANOWSKA KONCEPCJA WYCHOWANIA 
DZIECI I  MŁODZIEŻY

DR HENRYK JORDAN (1842-1907)

Henryk Jordan pochodził ze zuboża
łej rodziny ziemiańskiej. Urodził się 23 
lipca 1842 roku w Przemyślu. Ojciec 
jego, nauczyciel, zmarł przedwcześ
nie. Matka Henryka, prowadziła pen
sję żeńską w Tarnopolu i Lwowie. W 
tych też miastach uczył się chłopiec. 
Potem uczęszczał do gimnazjum w 
Tarnowie. Udział w przedpowstanio- 
wych spiskach i manifestacjach, spo
wodował, że w roku 1862 musiał prze
nieść się do Triestu, by tam w języku 
włoskim złożyć egzamin dojrzałości. 
Następnie rozpoczął studia lekarskie 
- najpierw w Wiedniu, lecz niebawem 
przeniósł się do Krakowa, gdzie 
osiadła jego matka, wydająca pismo 
ludowe. Z powodu złego stanu zdro
wia i trudnych warunków material
nych, po zdaniu pierwszego egzami
nu lekarskiego, Jordan zmuszony był 
przerwać pracę wiodącą do dyplomu. 
Dla zdobycia środków na naukę udał 
się w podróż zagraniczną. Po paru 
miesiącach pobytu w Berlinie, wyje
chał do Nowego Jorku, gdzie po raz 
pierwszy zetknął się z ruchem wycho
wania fizycznego. Po półtorarocznej 
tułaczce wrócił do kraju. W roku 1870 
uzyskał dyplom i został asystenetm 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W tym również cza
sie zawarł związek małżeński z Marią 
z Gebhardtów.
Przełomowym rokiem w życiu doktora 
Jordana był rok 1881. W tym roku 
uzyskał on tytuł docenta i wybrany 
został na członka Rady Miasta Krako
wa, pełniąc tę funkcję do końca swego 
życia. W tym też roku zmarł jego jedy
ny, sześcioletni wówczas syn.
Po stracie ukochanego syna, dr Jor

dan obok aktywnej pracy lekarskiej i 
naukowej, rozwinął szeroką działal
ność społeczną.
Na przekór trudnościom, z niestru
dzoną pasją społecznika, walczył o 
podniesienie stanu sanitarnego kraju, 
o budowę szpitali i sanatoriów dla 
ubogiej ludności, o zaopatrzenie 
emerytalne. Był również założycielem 

-pierwszego w Krakowie osiedla do
mów robotniczych na Modrzejówce. 
Najpełniejszy wyraz swoich lekarsko- 
pedagogicznych przekonań i ich pra
ktycznej realizacji dał dr Jordan, za
kładając w roku 1888 w Krakowie park 
zabaw dla dzieci i młodzieży, pier
wszy tego typu w Polsce. Kochając 
dzieci i rozumiejąc ich naturalną po
trzebę aktywności ruchowej, najno
wocześniejsze urządzenia sportowe 
dla parku sprowadził osobiście ze 
Szwecji, Niemiec i Szwajcarii.
Jordan bardzo cenił pamiątki history
czne Krakowa i jego piękno. Chcąc 
wzbogacić estetykę Plant krako
wskich, ufundował miastu pomniki 
dwóch postaci literackich: Lilii Wene- 
dy i Grażyny.
W roku 1890 mianowany został profe
sorem a potem kolejno dziekanem na 
Wydziale Lekarskim UJ oraz kierow
nikiem krakowskiej kliniki położniczo- 
ginekologicznej. Był również posłem 
na Sejm Galicyjski i dzięki jego wnio
skowi do szkół średnich wprowadzo
no instytucję lekarzy szkolnych oraz 
obowiązkowe lekcje gimnastyki. 
Dzięki jego inicjatywie zorganizowa
no w 1895 roku przy UJ dwuletnie 
kursy dla nauczycieli gimnastyki. Do 
końca życia dr Jordan opiekował się 
założonym przez siebie parkiem, cią
gle ulepszając jego formy działalności 
wychowawczej i wprowadzając nowe. 
Zmarł 18 maja 1907 r. w Krakowie, 
pochowany został na Cmentarzu Ra
kowickim. Powiedziano wówczas o 
nim: "Nie było ważniejszej sprawy, ob
chodzącej ogól Polaków, aby w niej 
nie brał udziału". Na szczególną uwa
gę zasługuje fakt, iż dr Jordan w każ
dą podejmowaną pracę wkładał ten 
sam entuzjazm, całkowite oddanie, 
poczucie obowiązku, szacunek do 
pracy. Powszechnie ceniony za pra
wość i wiedzę, pozostał w pamięci 
zawsze pracowitym i skromnym.
Do dzisiaj przypada w udziale jego 

osobie rzadki w historii ludzkich doko
nań zaszczyt, że jego nazwisko zrosło 
się nierozdzielnie ze stworzonym 
przez niego dziełem - krakowskim 
parkiem Jordana oraz z systemem 
wychowania jordanowskiego.

Joanna Kuciel

Doktor Henryk Jordan doko
nał przełomu w polskim syste
mie wychowawczym przez pod
niesienie rangi wychowania fi
zycznego i dostrzeżenie w roz
woju fizycznym, jednego z głów
nych czynników, kształtujących 
osobowość młodego człowieka.

Koncepcja wychowania dra 
Jordana reprezentowała lekar
ski punkt widzenia. Została ona 
sformułowana w oparciu o wła
ściwości rozwoju człowieka i w 
aspekcie potrzeb z nim związa
nych. Za jedną z podstawowych 
potrzeb życiowych dziecka uz
nał dr Jordan potrzebę ruchu, 
wynikającą z jego naturalnych 
skłonności. Zaspokojenie tej po
trzeby warunkuje w dużym sto
pniu prawidłowy rozwój całego 
organizmu. Rozwój i zdrowie 
młodzieży wymagają, aby miała 
ona możliwość spędzania co
dziennie przynajmniej dwóch 
godzin na świeżym powietrzu, 
poświęcając ten czas na ćwicze
nia fizyczne, zabawy i g iy  rucho
we. Dr Jordan sądził, że przez 
właściwą organizację czasu wol
nego młodzieży, można ograni
czyć ujemne skutki przeciąże
nia programów szkolnych i w 
ten sposób upowszechniać 
wśród niej prowadzenie higie
nicznego trybu życia.

Konsekwencją takiego podej
ścia było uwzględnienie wszy
stkich sfer osobowości dziecka, 
na jakie może i powinien oddzia
ływać wychowawca, mający na 
celu dobro swojego wychowan
ka i troskę o jego przyszłość. 
Stąd też, za podstawę realizowa
nego w parku programu wycho
wawczego przyjęto wychowanie 
zespołowe, łącząc je z wychowa
niem indywidualnym każdego 
młodego człowieka. W  wycho
waniu zaś indywidualnym kła
dziono szczególny nacisk na 
rozwijanie sprawności fizycznej, 
a w oparciu o tę zasadę, prowa
dzono w parku wszechstronne 
oddziaływanie pedagogiczne w 
dziedzinach wychowania umy
słowego, politechnicznego, mo
ralnego i estetycznego.

W roku 1888 z inicjatywy dr
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Jordana powstał park zabaw dla dzieci i młodzie
ży, jeden z pierwszych tego typu w Europie. Cało
kształt pracy pedagogicznej dr Jordana, prowa
dzonej w tym parku, złożył się na powstanie jed
nolitego stylu i systemu wychowawczego.

Park ten prowadził codzienną działalność wy
chowawczą, kierowaną osobiście przez dr Jorda
na i zarząd parku, nadzorujący pracę przewodni
ków. Zadaniem kierownictwa parku było opraco
wywanie harmonogramu gier, zabaw i ćwiczeń 
gimnastycznych a także czuwanie nad kierun
kiem ich właściwej realizacji.

Przewodnikami byli najczęściej studenci kie
runków lekarskich oraz nauczyciele szkół ludo
wych, posiadający specjalne przygotowanie. 
Organizowali oni i prowadzili ćwiczenia oraz gry i 
zabawy dla poszczególnych grup młodzieży. Do 
obowiązków przewodnika należało także czuwa
nie nad regularną frekwencją wychowanków oraz 
przygotowanie krótkich sprawozdań, zawierający- 
uch uwagi o przebiegu zajęć i zachowaniu uczest
ników. Aby podnieść autorytet przewodników, 
kierownictwo parku ufundowało dla każdego z 
nich mundur, składający się z bluzy, spodni i 
rogatywki. Posiadali oni też specjalne stroje ćwi
czebne. Również młodzież w czasie zajęć w parku 
nosiła mundurki i stroje gimnastyczne, które dla 
podniesienia współzawodnictwa międzygrupowe- 
go, były zróżnicowane. Stanowiły one dla młodzie
ży ciekawe urozmaicenie, rozwijały poczucie przy
należności grupowej i wpływały na ogólne podno
szenie dyscypliny zajęć.

W  parku znajdowało się wówczas 14 boisk o 
różnorodnych kształtach i rozmiarach, w zależno
ści od tego, do jakich ćwiczeń i gier były przezna
czone. Przyrządy gimnastyczne, na których ćwi
czyła młodzież spełniały najnowsze ówczesne 
światowe wymagania higieniczno-zdrowotne.

Każdy zastęp bawił się i ćwiczył oddzielnie, na 
innym boisku. Zmiana boiska odbywała się co pół 
godziny, na gwizdek przewodnika. Działalność 
pedagogiczna w rozumieniu jordanowskim stwa
rzała jednakowe możliwości dla chętnych - zarów
no dziewcząt i chłopców - do korzystania z zajęć 
w parku. Udział w ćwiczeniach i zabawach był 
dobrowolny. Ci jednak, którzy chcieli w nich ucze
stniczyć, musieli dokonać wpisu w zarządzie par
ku. Na podstawie zebranych zgłoszeń, kierownic
two parku przeprowadzało podział młodzieży na 
zastępy, liczące po około trzydzieści osób, uwz
ględniając wiek uczestników.

Jako lekarz, doktor Jordan zwracał szczególną 
uwagę na dobór właściwych ćwiczeń, zgodnie z 
wiekiem i poziomem rozwoju ćwiczących. Podsta
wę jednak jego systemu wychowawczego stanowi
ła koncepcja zabawy. Zdaniem dr Jordana, nie ma 
potrzeby wyznaczania ścisłych granic między za
bawą a gimnastyką. Obie spełniają przecież iden
tyczny cel. różnią się natomiast sposobem jego 
osiągnięcia. Naturalne swobodne ćwiczenia przy 
zabawie są bliższe psychice dziecka, stąd też 
wśród wszystkich uprawianych w parku Jordana 
ćwiczeń preferowano najbardziej gry i zabawy.

Jordan uważał zabawę za formę ćwiczeń ogól
norozwojowych, posiadającą wysokie waloiy spo
łeczno-wychowawcze. Jego zdaniem, zabawy mło
dzieży stanowiły nie tylko zaspokojenie naturalnej 
potrzeby aktywności w gronie rówieśników, reali
zacji własnych pomysłów, sukcesu w osobistym i 
zbiorowym działaniu, ale i rozwijały poczucie 
własnej wartości. Kształciły one także podstawo
we umiejętności i cechy charakteru niezbędne w 
życiu społecznym, będąc jakby naturalną drogą 
przygotowania młodzieży do dorosłego życia. 
Uczyły one, mówiąc słowami Jordana:" 1. wytrwa
łości i cierpliwości, niezbędnych do nabycia wpra
wy w grze, 2. skupienia myśli, by stosowną do 
działania chwilę upatrzyć, 3. panowania nad so
bą. wskazując, że poddawanie się pierwszemu 
popędowi, niepowodzenie wprowadza, 4. szybkie
go orientowania się i szybkiej decyzji, 5. rozwija
nia samodzielności w działaniu, budząc popęd do 
czynu".

Należało do reguły, że każdy zastęp uczestniczył 
w ciągu dnia w trzech grupach zajęć (zabaw): 
gimnastycznych (rzucanie krążkiem, oszczepami, 
strzelanie z łuku, pochody na szczudłach itp.), 
zabawach, w których obie strony ubiegały się o 
zwycięstwo ("dzień i noc", "chiński mur", piłka 
nożna, tenis, krykiet i krokiet, itp.), zabawach, w 
których nie było zwycięzców ani zwyciężonych 
("kot i mysz", "lis z jamy", "jastrzębie i kury"). 
Starano się o wprowadzenie takich zabaw, które 
uczniowie łatwo mogli zapamiętać i powtarzać w 
czasie wycieczek, bez żadnych przyrządów.

Wszystkie zajęcia w parku były starannie zapla
nowane i dobrze zorganizowane. Ustalony i kon
sekwentnie realizowany był również porządek 
przy zabawach i ćwiczeniach. Zajęcia w parku 
rozpoczynały się i kończyły punktualnie. Rozpo
częciu towarzyszył zawsze śpiew pieśni patrioty
cznych, mający zdaniem dr Jordana znaczący 
wpływ na wyrobienie uczuć jedności i solidarności 
wśród wychowanków. Ponadto wprowadził dr Jor
dan naukę śpiewu chóralnego.

Wszystkie zabawy kończyły się na odgłos 
dzwonka. Zastępy, śpiewając pieśni, przechodziły 
przed pawilon główny w parku i stąd uczestnicy 
zajęć rozchodzili się do domów.

W miesiącach letnich, uczestnicy zajęć mogli 
korzystać z kąpieli natryskowych. Zarząd parku 
dbał także o dożywianie dzieci, zapewniając im 
szklankę mleka z bułką.

W ten sposób odbywały się ćwiczenia od maja 
aż do października. Najwyższa jednak frekwencja 
przypadała zawsze na miesiące wakacyjne.

Dla popularyzacji działalności parku oraz zwię
kszenia motywacji udziału w zajęciach swoich 
wychowanków, dr Jordan organizował "wielką za
bawę ogrodową", połączoną z pokazem dorobku 
sportowego uczestników zajęć wraz z licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami. Było to jednocześnie 
wielkie święto sportowe, kończące się zazwyczaj 
pokazem ćwiczeń wojskowych i popisem chóru.

Trzeba bowiem dodać, że wychowanie patrioty
czne w parku, łączył dr Jordan z przeprowadza
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niem specjalnych ćwiczeń wojskowych cila mło
dzieży, co posiadało wyjątkowe znaczenie w ów
czesnej sytuacji zaboru. Ponadto, kształtując po
stawy świadomości narodowej, w programie zajęć 
w parku dr Jordan ujął także naukę historii ojczy
stej w formie krótkich pogadanek. u stóp pomni
ków sławnych postaci artystów, poetów i bohate
rów' narodowych, których w liczbie 45, ustawił w 
jego centralnej części.

Dr Jordan zorganizował dla swych wychowan
ków także ogródek doświadczalny k wr i a to wo-wa
rzywny, a w okresie zimowym otworzył pracownię 
stolarską i tokarską, kładąc nacisk na budzenie 
szacunku dziecka do pracy fizycznej i zaintereso
wanie zawodami praktycznymi. Chciał w ten spo
sób wyrobić u swych wychowanków zrozumienie 
podstawowych procesów produkcji oraz jedności 
pracy fizycznej z pracą umysłową, a przez to zro
zumienie potrzeby łączenia teorii z praktyką. Pra
ca fizyczna, jego zdaniem, wyrabiała też praktycz- 
ność i samodzielnoś.ć myślenia oraz sprzyjała za
miłowaniu do porządku i dokładności.

Do równie wartościowych form oddziaływania 
wychowawczego na młodzież należały festyny ko
ściuszkowskie, konkursy i przedstawienia, orga
nizowane zarówno w parku, jak i poza parkiem. 
Urządzane zaś liczne wyjazdy i wycieczki, budziły 
zamiłowanie do piękna ojczystego krajobrazu.

Istotnym elementem moralnego wychowania w 
parku Jordana było uczenie poszanowania włas
ności społecznej, polegające na trosce o urządze
nia sportowe, utrzymaniu czystości i porządku w 
parku oraz kształceniu siły i hnrtu woli, w połą
czeniu z umiejętnością życia zespołowego.

Jordan rozwijał również postawę estetyczną 
swych wychowanków, kierując ich uwagę nie tyl
ko na piękno przyrody i sztuki, ale także budząc 
w nich czynną, twórczą postawę wobec piękna. 
Celowi temu służył wspomniany śpiew chóralny, 
a także organizowanie licznych występów artysty
cznych oraz poznawanie pamiątek historycznych 
Krakowa (Wawel, Kopiec Kościuszki).

Dzięki swojej niezwykle ujmującej osobowości 
oraz dużej umiejętności dobom właściwych w da
nej sytuacji metod wychowawczych dr Jordan, w 
swej pracy pedagogicznej wśród dzieci i młodzieży, 
osiągał zawrsze bardzo dobre rezultaty wychowaw
cze. Ciągle też nadzorował i troszczył się o swój 
park, bywając w nim prawie codziennie. Intereso
wał się wszystkim, co tam się działo, obserwował 
bawiące się i ćwiczące dzieci, dbał o sprzęt parko
wy, doradzał w wykonaniu ćwiczeń, nigdy nie 
ganił, często chwalił.

Kładł nacisk na wysoki poziom zajęć parko
wych. Zwracając uwagę na dobór właściwych 
przewodników, jak i poprzez doskonałą pod każ
dym względem organizację działalności wycho
wawczej parku, chciał dr Jordan wpoić swoim 
młodym wychowankom obok kształtowania kul
tury fizycznej, podstawowe zasady tego, co dziś 
nazywamy prakseologią społeczną.

Do podstawowych metod pedagogicznego od
działywania doktora Jordana na wychowanków,

należał przede wszystkim przykład własnego ży
cia, posiadany wielki takt pedagogiczny, syste
matyczność, a także talent przekonywania i zjed
nywania sobie wychowanków.

Jako wychowawcę cechował go duży optymizm 
pedagogiczny i zmysł organizacyjny. Dzięki zale
tom swego charakteru potrafił dr Jordan stawiać 
wychowankom wysokie wymagania. Wszystkie 
zaś formy i metody oddziaływania na młodzież 
opar! na jednolitych i konsekwentnych zasadach 
moralnych. Będąc mistrzem pedagogicznym, mi
strzostwem swym umiał zjednywać sobie serca 
młodego pokolenia.

Krakowski park Jordana stał się wzorem dla 
późniejszych, tak zwanych ogrodów jordano
wskich, przeznaczonych przede wszystkim dla 
dzieci i młodzieży, dla uprawiania gier i zabaw 
ruchowych oraz ćwiczeń fizycznych a nawet i 
sportu, rozpowszechnionych w całej Polsce i Eu
ropie. Obecnie, ogrody jordanowskie zasadniczo 
odbiegły od koncepcji dr Jordana, a sens ich 
istnienia interpretowany bywa różnorodnie. Z up
ływem czasu, zmienił się też niestety nie tylko 
wygląd krakowskiego pierwowzoru, ale i chara
kter prowadzonej przez niego działalności, w zna
cznym stopniu skomercjalizowanej i często opar
tej o zasady biernego wypoczynku.

Przeciwdziałając negatywnym skutkom współ
czesnej cywilizacji, należałoby zwrócić szczególną 
uwagę na aspekt zdrowotny w edukacji młodego 
pokolenia, a co za tym idzie, ponownie rozpatrzyć 
rolę wychowania fizycznego oraz gier i zabaw w 
polskiej szkole. Trzeba bowiem pamiętać, że upra
wianie ćwiczeń fizycznych, udział w zajęciach 
sportowo-zabawowych, prowadzonych pod kie
runkiem dobrych wychowawców, nie tylko zapew
niają sprawność fizyczną i psychiczną młodzieży, 
ale przyczyniają się do tworzenia wzorców warto
ściowego spędzania czasu wolnego. Tym bardziej 
ważnych pedagogicznie, bo łączących się z tworze
niem więzi społecznych, tak istotnych dla prawid
łowego funkcjonowania społeczności lokalnych. 
Rozpatrując to zagadnienie, warto przypomnieć i 
dzisiaj aktualną, ideę jordanowską, głęboko wroś
niętą w polską tradycję i kulturę narodową.

Joanna Kucicl
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