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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Park dr Henryka Jordana  położony jest przy al. 3 Maja w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń, 
Miasteczka Studenckiego AGH i Stadionu Miejskiego. W 1889 r. z inicjatywy dra Henryka Jordana 
stworzono park na terenie błoń czarnowiejskich w miejscu byłej wystawy rolniczo-przemysłowej 
zorganizowanej dwa lata wcześniej. Zagospodarowanie parku zlecono  
w połowie 1888 r. kierownikowi ogrodów miejskich – Bolesławowi Maleckiemu. Po uregulowaniu 
Rudawy, posadzeniu drzew i krzewów oraz ustawieniu drewnianych pawilonów otwarto nowy krakowski 
park wraz z boiskami, przyrządami gimnastycznymi i placami do zabaw sportowych. 
Na jego teren pierwotnie wchodzono przez mostek na Ciepłej Wodzie. Znajdowała się tam drewniana 
brama z napisem: Miejski Park Dra Jordana. Dalej stała mleczarnia Eweliny Dobrzyńskiej, gdzie 
odwiedzającym serwowano mleko, a za mleczarnią na podmurówce wznosił się długi pawilon 
gimnastyczny z obszerną halą i werandą. Ćwiczenia sportowe odbywano tam jedynie latem, natomiast 
zimą ćwiczono w cieplejszej sali przy klasztorze Franciszkanów. Wyróżniający się gimnastycy otrzymywali 
od Henryka Jordana książeczki oszczędnościowe z wkładem 5 guldenów.  

Naprzeciw pawilonu gimnastycznego, w altanowej rotundzie, koncertowała orkiestra. W małym 
drewnianym domku pomieszczono magazyn sprzętu sportowego i ogrodniczego. Na prawo od wejścia 
urządzono dla dzieci „labirynt” zwany „ślimakiem”, składający się z poplątanych ścieżek. Dalej stał 
zbudowany z grubych bierwion domek dozorcy – ogrodnika, który o zmroku przed zamknięciem bramy 
obchodził park z ręcznym dzwonem, nawołując spacerowiczów do wyjścia. Chcąc wyrazić swoją 
wdzięczność za bezinteresowną pracę, rada miejska nadała kompleksowi imię profesora Jordana. Do roku 
1914 w parku Jordana udało się umieścić 46 popiersi sławnych polskich poetów, uczonych, pisarzy  
i samego twórcy parku (wykonaną przez Jana Szczepkowskiego). Początkowo popiersia ustawiano wokół 
centralnego, zadrzewionego, kolistego placu w środku parku. Nieco dalej, w południowo-wschodniej 
części zieleńca, usytuowany był tylko pomnik Tadeusza Kościuszki, który stał na lewo od wejścia, na dnie 
osuszonego stawu. Popiersia kute były w marmurze tyrolskim z Lass, odpornym na krakowskie warunki 
atmosferyczne. Umieszczano  je na wysokich czworobocznych cokołach.  



Park im. Henryka Jordana w Krakowie 
Pomniki zaczęto ustawiać na przełomie lat 80. i 90. XIX w., ale niektóre z nich wykonano już wcześniej.  
W roku 1900 było ich 31. Autorami popiersi byli m.in. rzeźbiarze: Alfred Daun (zachowane pomniki jego 
dłuta to popiersia: Jana Długosza, Stefana Czarnieckiego, Fryderyka Chopina, ks. Piotra Skargi, Jana 
Zamoyskiego i Tadeusza Kościuszki),Michał Stefan Korpal który wykonywał biusty wybitnych Polaków  
w l. 1897-1907 (jego autorstwa były pomniki: Zygmunta Krasińskiego, Artura Grottgera, Józefa  
L. Hauke-Bosaka, ks. Augustyna Kordeckiego, Jana Matejki, Tadeusza Rejtana, ks. Stanisława Staszica), 
Aleksander Korpal, syn Michała Stefana, który pomagał ojcu w pracy i inni, mniej znani artyści.  

Wykonane przez Szczepkowskiego duże popiersie Henryka Jordana zostało ustawione w Parku w roku 
1914. Pomnik umieszczono przy głównej alei, pośrodku klombu, na centralnym miejscu kolistego placu,  
w otoczeniu wcześniej powstałych popiersi sławnych Polaków. Monument składa się z masywnego cokołu 
o podstawie w formie półkoliście wygiętych ku przodowi stopni, na którym stoi czworoboczny postument  
z popiersiem. Całość obwiedziona jest szerokim, płaskim kamiennym krawężnikiem. Na frontowej ścianie 
postumentu widnieje napis: Henrykowi Jordanowi wdzięczni rodacy oraz daty urodzin i śmierci Doktora. 
Na tylnej ścianie postumentu umieszczono następujące słowa: Żeś o siły i zdrowie młodzieży serdecznie 
się troszczył nie szczędząc mienia i trudu, błogosławić Ci będą przyszłe pokolenia narodu.  

Poniżej widnieje data MCMXIV i łacińska sentencja: Fortes Creantur Fortibus et Bonis (Z dzielnych rodzą 
się dzielni i zacni).  

Niegdyś w parku mieściły się również korty tenisowe, pływalnia i ślizgawka. Planem zajęć prowadzonych  
w parku, dobieraniem przewodników i grup oraz pogadankami na temat polskiej historii zajmował się sam 
Henryk Jordan. Podobne ogrody, na wzór krakowskiego, zaczęto tworzyć także w innych miastach: 
Jarosławiu, Lwowie, Nowym Sączu, Tarnopolu, Warszawie. Nazywano je ogrodami jordanowskimi. 
Podczas II wojny światowej park został zdewastowany, zniszczone zostały piękne szpalery grabów. 
Popiersia wybitnych Polaków uratował Kazimierz Łuczywo, ukrywając je w swojej pracowni. Obecnie na 
terenie parku stoi 45 popiersi (oraz 9 wolnych cokołów, które zostaną wypełnione  
w przyszłości, w rachubie tej nie jest uwzględniony centralny pomnik założyciela parku).  
Stan na 31.12.2013 rok. 
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Henryk Jordan (ur. 23 lipca 1842  
w Przemyślu, zm. 18 maja 1907  
w Krakowie).  
Wykształcenie gimnazjalne zdobył  
w  Tarnopolu (pierwsze cztery klasy)  
i Tarnowie. W 1861 roku brał udział  
w narodowych manifestacjach, za co groziło mu relegowanie ze szkoły.  
W 1862 wyjechał do Triestu, a rok później złożył egzamin dojrzałości w języku włoskim z wyróżnieniem. 
Zaczął studia medyczne w Wiedniu. Od roku 1863 kontynuował naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia 
zakończył w 1867 egzaminem ścisłym, nie przystąpił jednak do egzaminu dyplomowego  
z powodu zapalenia opłucnej. Wyjechał do Berlina, a stamtąd do Nowego Jorku. W Stanach Zjednoczonych 
po raz pierwszy zetknął się z gimnastyką szwedzką dla młodych kobiet i dziewcząt (system Linga), która stała 
się jego pasją.  
Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Jordan rozpoczął praktykę położniczą  
i ginekologiczną, tam otworzył też szkołę położnych. Po powrocie do Polski w 1870 roku otrzymał dyplom 
doktora medycyny. Po krótkiej praktyce położniczej w Wiedniu objął asystenturę w katedrze ginekologii  
i położnictwa w Krakowie, kilka lat później otworzył także prywatną praktykę lekarską. Zdobył uznanie jako 
lekarz ginekologii, specjalista położnik, a także jako wykładowca. W 1890 otrzymał tytuł profesorski.  
Dwukrotnie (1898/9 i 1904/5) pełnił funkcję dziekana na Wydziale Lekarskim UJ.  
W jego dorobku znajduje się szereg publikacji medycznych i popularyzatorskich, m.in. "Nauka położnictwa 
dla użytku położnych" (1872) czy podręcznik "Nauka położnictwa dla użytku uczniów i lekarzy.  
Dział I, Fizjologia i dietetyka ciąży, porodu i połogu" (1881). 
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Henryk Jordan był przeciwnikiem równouprawnienia kobiet w dostępie do zawodu lekarskiego  
(w roku 1897 zagłosował przeciwko przyjmowaniu kobiet na Wydział Lekarski). 
 
Zaangażował się w działalność wielu instytucji związanych z medycyną,  
m.in. kierował Krakowskim Towarzystwem Ginekologicznym i 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. 
 
Henryk Jordan był wielkim społecznikiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Obok szeregu działań 
podejmowanych na niwie medycyny pełnił również inne ważne funkcje społeczne.  
W latach 1881-1907 był radnym miasta Krakowa. Od 1895 do 1901 był posłem z okręgu krakowskiego na 
galicyjski Sejm Krajowy. W latach 1902-1907 uczestniczył w pracach Rady Szkolnej Krajowej.  
We wszystkich tych instytucjach również prowadził szeroką działalność na rzecz rozpowszechniania 
higieny. Był także prezesem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Towarzystwa Muzycznego  
w Krakowie. Działał w wielu innych instytucjach, w szczególności angażując się w pomoc dla ubogiej 
młodzieży. Brał udział także w pracach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"  
oraz zainicjował powstanie Towarzystwa Budowy Tanich Mieszkań dla Robotników Katolickich. 
W 1889 roku zorganizował chór młodzieży rękodzielniczej, wychodząc z założenia, iż w czasach niewoli 

najlepszą ostoją ducha narodowego będzie pieśń patriotyczna i religijna.  
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Największym i najbardziej zapisanym w historii dziełem Jordana było założenie na krakowskich Błoniach 
(na wzór amerykański) w 1889 pierwszego w Europie publicznego ogrodu zabaw i gier ruchowych dla 
dzieci do lat 15, który nazwano Parkiem Miejskim im. dr Henryka Jordana. Powstał on na terenach  
po wystawie przemysłowej.  

W ogrodzie tym mieściły się rozmaite urządzenia sportowe: basen, 12 boisk – każde o innym 
przeznaczeniu, ścieżki zdrowia i wiele innych. W ogrodzie Jordana można było ćwiczyć lekkoatletykę  
i gimnastykę. W parku znajdowały się także sale do zajęć w razie niepogody, prysznice, szatnie, 
magazyny, a od roku 1906 warsztaty do prac ręcznych i poletka doświadczalne. 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.  

W 1914, po śmierci Jordana, postawiono w Parku także i jego pomnik. Autorem monumentu był Jan 
Szczepkowski. Pomnik zajął centralne miejsce na kolistym placu, pośrodku klombu, w otoczeniu popiersi 
sławnych Polaków. Na masywnym cokole o podstawie w formie półkoliście wygiętych ku przodowi 
stopni, umieszczono nadnaturalnej wielkości popiersie Jordana. Na frontowej ścianie czworobocznego 
postumentu widnieje napis: Henrykowi Jordanowi wdzięczni rodacy oraz daty urodzin i śmierci doktora. 
Na tylnej ścianie postumentu umieszczono następujące słowa: Żeś o siły i zdrowie młodzieży serdecznie 
się troszczył nie szczędząc mienia i trudu, błogosławić Ci będą przyszłe pokolenia narodu. Poniżej 
widnieje data MCMXIV i łacińska sentencja: Fortes Creantur Fortibus et Bonis. Cały pomnik został 

obwiedziony szerokim, płaskim kamiennym krawężnikiem (Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jorda 
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W centralnej części okrągłego skweru znajduje się pomnik Henryka Jordana 
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Grób Henryka Jordana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
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Wejście do parku H. 
Jordana ulicą Romana 
Ingardena do sektora IV 
w stronę lewa 
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I. Bramą wejściową od ulicy Władysława  
Reymonta w alei Sektor I idąc 
w kierunku południowo – wschodnim  
do bramy wejściowej od strony  
wschodniej przy ul. Romana Ingardena 
znajdują się następujące popiersia: 
 

I.1. Mikołaja Kopernika 

I.2. Tadeusza Reytana 

I.3. Piotra Skargi 

I.4. Augustyna Kordeckiego 

I.5. hetmana Jana Tarnowskiego 

I.6. hetmana Konstantego Ostrogskiego 

I.7. gen. Józefa Hauke-Bosaka 

I.8. Zygmunta Krasińskiego 

Sektor I 

 
 
 
Sektor II 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_(kaznodzieja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_Kordecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Amor_Tarnowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Ostrogski_(hetman_wielki_litewski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Hauke-Bosak
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Hauke-Bosak
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Hauke-Bosak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Krasi%C5%84ski
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Mikołaj Kopernik (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku). Polski astronom autor 
dzieła: O obrotach sfer niebieskich De revolutionibus orbium coelestium przedstawiającego szczegółowo  
i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frombork
http://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
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http://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
http://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Heliocentryzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszech%C5%9Bwiat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
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Tadeusz Rejtan herbu Rejtan (ur. 20 sierpnia 1742 w Hruszówce, zm. 8 sierpnia 1780 tamże) polski szlachcic, 
w 1773 poseł województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie. Jego bohaterski opór 
przeciw skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego uznawany jest za jedną z ostatnich pozytywnych prób 
zastosowania liberum veto.  
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrusz%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pose%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_nowogr%C3%B3dzkie_(I_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_nowogr%C3%B3dzkie_(I_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_nowogr%C3%B3dzkie_(I_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan
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Piotr Skarga herbu Pawęża, SJ (ur. 2 lutego 1536 w Grójcu, zm. 27 września 1612 w Krakowie Polski jezuita, 
teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta 
III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Sługa Boży.  
Autor Żywotów świętych i Kazań sejmowych.  
Więcej informacji: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_%28kaznodzieja%29http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_%2
8kaznodzieja%29 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%C4%99za
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%C4%99za
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%C4%99za
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3jec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrreformacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rektor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Jezuit%C3%B3w_w_Wilnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Jezuit%C3%B3w_w_Wilnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Jezuit%C3%B3w_w_Wilnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Jezuit%C3%B3w_w_Wilnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Jezuit%C3%B3w_w_Wilnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Jezuit%C3%B3w_w_Wilnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Jezuit%C3%B3w_w_Wilnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywoty_%C5%9Bwi%C4%99tych_(Skarga)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywoty_%C5%9Bwi%C4%99tych_(Skarga)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywoty_%C5%9Bwi%C4%99tych_(Skarga)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazania_sejmowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazania_sejmowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazania_sejmowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_(kaznodzieja)http:/pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_(kaznodzieja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_(kaznodzieja)http:/pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_(kaznodzieja)
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Klemens Augustyn Kordecki (ur. 16 listopada 1603 w Iwanowicach koło Kalisza, zm. 20 marca 1673  
w Wieruszowie). Paulin, przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze i dowódca obrony klasztoru podczas jego 
oblężenia w czasie potopu szwedzkiego, prowincjał.   
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_Kordecki 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwanowice_(powiat_kaliski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierusz%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulini
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

Jan Tarnowski, (ur. 1367 w Tarnowie – zm. 17 sierpnia 1433, Tarnów). Polski szlachcic herbu Leliwa, 
wojewoda krakowski od 1409. Syn Jana z Tarnowa i Katarzyny. Był dziedzicem Tarnowa i Wielowsi.  
W 1409 został wojewodą krakowskim. Walczył w bitwie pod Grunwaldem w 1410. Żonaty z Elżbietą  
ze Sternberka. Miał z nią 6 dzieci, w tym pięciu synów.  
Więcej informacji:  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tarnowski_%28wojewoda_krakowski%29http://pl.wikipedia.org/wiki/Ja
n_Tarnowski_%28wojewoda_krakowski%29 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

Konstanty Iwanowicz Ostrogski herbu własnego Ostrogski (ur. ok. 1460, zm. 1530) – książę, hetman wielki 
litewski od 11 września1497 do swej śmierci 10 sierpnia 1530, wojewoda trocki od 1522, kasztelan wileński .  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Ostrogski_(hetman_wielki_litewski) 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Jan Maurycy Hauke herbu Bosak, (ur. 26 października 1775, Seifersdorf, Saksonia, zm. 29 listopada 1830 
w Warszawie) – hrabia, generał artylerii Wojska Polskiego Królestwa Polskiego, senator-wojewoda Królestwa 
Polskiego.  
 
Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Haukehttp://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Hauke 
 
 

Bosak – herb 

szlachecki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bosak_(herb_szlachecki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saksonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Haukehttp:/pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Hauke
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki
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Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński hrabia herbu Ślepowron (ur. 19 lutego 1812 w Paryżu, 
zm. 23 lutego 1859) – jeden z trójcy wieszczów, największych poetów polskiego romantyzmu. 
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Krasi%C5%84ski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

II. Na okrągłym skwerze w środku parku z pomnikiem Henryka Jordana pośrodku, dojścia od każdej bramy 
wejściowej do Parku im. Henryka Jordana, znajdują się następujące popiersia: 

II.1. Hugona Kołłątaja 

II.2. Stanisława Staszica 

II.3. Juliusza Słowackiego 

II.4. Adama Mickiewicza 

II.5. Jana Matejki 

II.6. Fryderyka Chopina 

II.7. Juliana Ursyna Niemcewicza 

II.8. Jana Kochanowskiego 

II.9. Joachima Lelewela 

II.10. Artura Grottgera 

II.11. gen. Kazimierza Pułaskiego 

II.12. hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

II.13. Feliksa Konarskiego 

II.14. księcia Józefa Poniatowskiego 

II.15. hetmana Stefana Czarnieckiego 

II.16. Jana Długosza 

 

Sektor II 

Sektor I 
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Hugo Stumberg Kołłątaj herbu Kotwica, (ur. 1 kwietnia 1750 w Dederkałach Wielkich na Wołyniu,  
zm. 28 lutego 1812 w Warszawie). Polski polityk, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny, 
katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, geograf, historyk. W latach 1783–1786 rektor Szkoły Głównej 
Koronnej, referendarz wielki litewski od 1786, podkanclerzy koronny od 1791, radca wydziału skarbu Rady 
Najwyższej Narodowej w 1794 roku.  
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj 
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Stanisław Wawrzyniec Staszic (ur. przed 6 listopada 1755 w Pile, zm. 20 stycznia 1826 w Warszawie) 
Polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i tłumacz, 
przyrodnik: geograf i geolog; ksiądz katolicki (przez niemal 20 ostatnich lat życia Staszic nie pełnił posługi 
duszpasterskiej i nie nosił sutanny). Minister stanu Księstwa Warszawskiego od 1809 roku, radca stanu 
Księstwa Warszawskiego od 1810 roku, zastępca ministra oświaty Królestwa Polskiego w latach 1818–
1824, minister stanu Królestwa Polskiego od 1824 roku.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko 
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Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu). Poeta 
polski doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden  
z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także  
z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego 
przedstawiciela polskiego romantyzmu.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki 
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Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 
1855 w Konstantynopolu). Polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Znany przede 
wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz 
uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  
Narodowy poeta Polski, Litwy i Białorusi.  
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz 
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Jan Alojzy Matejko (ur. 24 czerwca 1838 r. w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 r. w Krakowie).  
To polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof polityczny.  W młodości przeżył 
bombardowanie Krakowa przez Austriaków w 1848 r. oraz powstanie styczniowe. Pod wpływem narodowych 
klęsk postanowił porzucić malarstwo religijne, które uważał za swoje powołanie, i poświęcił się prawie 
wyłącznie malarstwu historycznemu. Sama historia była jego pasją. Nie potrafił o niej pisać ani opowiadać, 
więc  ją malował.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko 
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Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli,  
zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od września 1831 roku zamieszkał 
we Francji.  
Chopin jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego  
z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, 
często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona 
ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. Więcej informacji: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopinhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Julian Ursyn Niemcewicz herbu Rawicz, (ur. 16 lutego 1757 w Skokach na Polesiu,  
zm. 21 maja 1841 w Paryżu). Polski dramaturg, powieściopisarz, poeta, historyk, pamiętnikarz, publicysta, 
tłumacz, wolnomularz, zastępca wielkiego mówcy Wielkiej Loży Narodowej Wielkiego Wschodu 
Polskiego w 1781 roku.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Ursyn_Niemcewicz 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Jan Kochanowski (ur. 1530 w Sycynie, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie).  
Polski poeta epoki renesansu,  sekretarz królewski, wojsk sandomierskich w latach 1579–1584,  
prepozyt poznański w latach 1566–1574. Jan Kochanowski uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
twórców renesansu w Europie, najlepszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju 
polskiego języka literackiego.  
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kochanowski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Joachim Lelewel (ur. 22 marca 1786 w Warszawie, zm. 29 maja 1861 w Paryżu).  
Polski historyk, bibliograf, numizmatyk, poliglota(znał 12 języków), heraldyk  i działacz polityczny.  
Członek kierowanej przez Adama Czartoryskiego Rady Administracyjnej w powstaniu listopadowym (1830-
1831), członek Rządu Narodowego Królestwa Polskiego. Przypisuje mu się zorganizowanie demonstracji 
patriotycznej 25 stycznia 1831, ku czci dekabrystów.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Lelewel 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Artur Grottger (ur. 11 listopada 1837 w Ottyniowicach, zm. 13 grudnia 1867 w Amélie-les-Bains-Palalda) 
Polski malarz, jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, ilustrator, rysownik, 
autor cyklu „kartonów” o powstaniu styczniowym. Pierwszych domowych lekcji rysunku udzielał artyście 
ojciec, zamiłowany malarz. Jako jedenastoletni chłopiec Artur został oddany na naukę do pracowni 
lwowskiego malarza Jana Maszkowskiego. We Lwowie w 1850 poznał również Juliusza Kossaka, który 
udzielał mu artystycznych konsultacji.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Grottger 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski herbu Ślepowron (ur. 6 marca 1745 w Warszawie,  
zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah 11 października 1779) Bohater walk o wolność 
dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, jeden z dowódców i marszałek konfederacji barskiej, generał   
i bohater wojny o niepodległość USA, wolnomularz. Nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”.  
W 2009 roku amerykański kongres przyznał mu honorowe obywatelstwo USA.  
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pu%C5%82aski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz (ur. 1547 w Turynce pod Lwowem, zm. 7 października 
1620 pod Mohylowem, kilka kilometrów od granicy na Dniestrze w Mołdawii podczas odwrotu spod bitwy 
pod Cecorą) – polski magnat, od 1618 hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, hetman polny 
koronny od 1588 do 1618, wojewoda kijowski od 1608, kasztelan lwowski od 1590, sekretarz królewski  
od 1573, starosta barski, hrubieszowski i kałuski, zwycięzca w wielu kampaniach 
przeciwko Rosji, Szwecji,  Imperium Osmańskiemu i Tatarom, pisarz i pamiętnikarz. 
Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Hieronim Franciszek Konarski herbu Gryf, imię zakonne: Stanisław od świętego Wawrzyńca,  
(ur. 30 września 1700 w Żarczycach Dużych, zm. 3 sierpnia 1773 w Warszawie) Dramatopisarz, poeta, 
tłumacz, edytor, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium  
w roku 1740, pijar, nazywany patriarchą polskich pijarów, nauczyciel domowy.  
W swoim 4-tomowym traktacie politycznym O skutecznym rad sposobie (1760-1763) przedstawił błędy 
ustrojowe i dał zarys reformy państwowej.  
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Konarski 
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   Józef Antoni Poniatowski książę herbu Ciołek (ur. 7 maja 1763 w Wiedniu, zginął tragicznie 
19 października 1813 pod Lipskiem). To polski generał, minister wojny i wódz naczelny Wojsk Polskich 
Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji, członek Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Syn Andrzeja 
Poniatowskiego, marszałka-lejtnanta (generała dywizji) w służbie austriackiej i Teresy z książąt Kuńskich, 
rodu czesko-austriackiego. Urodził się w pałacu Kinskich przy Freyung 4 w Wiedniu. Wychowany  
w niemieckojęzycznych środowiskach Wiednia i Pragi. Stał się Polakiem z wyboru; dzięki opiece stryja, 
Stanisława Augusta Poniatowskiego z którym był blisko związany aż do śmierci króla i dzięki temu uniknął 
wynarodowienia. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski 
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Sam książę był entuzjastycznym zwolennikiem Konstytucji (członkiem Zgromadzenia Przyjaciół 
Konstytucji Rządowej), która została przeforsowana poniekąd podstępem i w drodze zamachu. Zamek 
królewski był otoczony przez wojsko Poniatowskiego, a on sam znajdował się na sali z grupą ułanów – 
wszystko dla uniemożliwienia przeciwnikom ustawy ewentualnej akcji zbrojnej. Po przegranej wojnie  
z Rosją i na wieść o przystąpieniu Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej książę Józef 
Poniatowski odesłał mu swoje ordery Orła Białego i Świętego Stanisława. Bezpośrednim rezultatem 
wojny polsko-rosyjskiej był II rozbiór Polski. Wezwany listownie przez Stanisława Augusta, który chciał 
zwiększyć swoje wpływy na losy insurekcji kościuszkowskie w 1794 roku. Udział ks. Poniatowskiego  
w powstaniu był jednak trudny z powodu pokrewieństwa z pogardzanym królem, braku dobrej 
współpracy wojskowej z Kościuszką. W 1798 zmarł na przymusowej emigracji w Petersburgu jego stryj 
Stanisław August Poniatowski. Poniatowski udał się tam na pogrzeb stryja i pozostał kilka miesięcy celem 
pozałatwiania niezbędnych formalności prawnych i spadkowych, jak i uregulowania stosunków z carem 
Pawłem i jego dworem. Stamtąd wrócił do będącej wtedy pod panowaniem pruskim Warszawy.  
W Polsce przebywał wówczas głównie w swych rezydencjach – warszawskim Pałacu Pod Blachą  
i podwarszawskiej Jabłonnie. W 1802 z powodu niezałatwionych spraw związanych z sukcesją po 
Stanisławie Auguście przebywał przez kilka miesięcy w Berlinie, gdzie wynegocjował pewne zmiany dla 
poprawienia sytuacji w Warszawie i nawiązał pełne kurtuazji stosunki z pruską parą królewską. 
Po wejściu wojsk Francuskich pod dowództwem Joachima Murata do Warszawy, zaistniała kwestia,  
kto ma przewodzić polskim żołnierzom w nowym przymierzu z Francją. Po dłuższych pertraktacjach  
z Muratem (z którym zresztą szybko się zaprzyjaźnił) i perswazji Józefa Wybickiego, Poniatowski 
zdecydował się wystąpić po stronie Napoleona i przyjąć na siebie odpowiedzialność za nowo powstające 
wojsko. 7 grudnia Murat obwieścił go „naczelnikiem siły zbrojnej”, 14 stycznia 1807 został dyrektorem 
wojny Komisji Rządzącej uformowanej pod przewodnictwem Stanisława Małachowskiego.  
W lipcu powstało i miało nadaną konstytucję Wielkie Księstwo Warszawskie, w którego rządzie 
Poniatowski został ministrem wojny. Dowódcą naczelnym sił zbrojnych Księstwa Poniatowski został 
dopiero 21 marca 1809, na krótko przed wybuchem wojny austriacko-polskiej. 
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Na wiosnę roku 1809 stawił czoło dwukrotnie przeważającym siłom inwazji austriackiej pod wodzą 

Ferdynanda d’Este; w nierozstrzygniętej bitwie pod Raszynem 19 kwietnia zaimponował swoim  

i przeciwnikom bohaterstwem osobistym. Wykorzystał moment zaskoczenia, przeprowadzając 

ofensywę po wschodniej stronie Wisły, na terenach zaboru austriackiego. 14 maja zdobyty został 

Lublin, 18 maja Sandomierz z jego jedynym w tym rejonie głównym mostem przez Wisłę, 20 maja 

nocnym atakiem opanowana została forteca w Zamościu razem z 2000 jeńców i 40 armatami i wreszcie 

27 maja zajęty został Lwów. W ten sposób doprowadził do załamania się ofensywy armii austriackiej  

i opuszczenia przez nią Warszawy. 2 czerwca na polecenie cesarza Napoleona I powołał na 

wyzwolonych terytoriach Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji. 15 lipca wkroczył 

zwycięsko do Krakowa (wchodząc do miasta skoczył z brawurą na koniu na blokujący ulicę i most 

szwadron huzarów rosyjskich, z których kilku „wywróciło koziołka”), gdzie celebrowany jako bohater 

przez mieszkańców dawnej królewskiej stolicy pozostał do końca roku, nadzorując tymczasowy rząd 

galicyjski funkcjonujący na wyzwolonych ziemiach. Wojna austriacko-polska uwieńczona została 

traktatem pokojowym z 14 października, powiększającym obszar Księstwa Warszawskiego o tereny 

Nowej Galicji i cyrkułu zamojskiego. Dzięki sukcesom w samodzielnym prowadzeniu działań wojennych 

Poniatowski zdobył bezwzględne zaufanie i szacunek Napoleona i Francuzów, a jego imię odbiło się 

echem w Europie. W Polsce miał, mimo zarzucanych mu – często niesłusznie – błędów i niedociągnięć 

w dziedzinie administracyjnej, ogromny autorytet; szczególnie uwielbiany był przez wojsko,  

gdyż potrafił dbać o warunki bytowe żołnierzy, jak też nawiązywać doskonały kontakt z szeregowymi. 

Podczas kampanii 1812 w drodze na Moskwę walczył w awangardzie i odznaczył się wielokrotnie: pod 

Smoleńskiem 17 sierpnia, Borodino 7 września, Czyrykowem 29 września, Winkowem. Po Borodino 

przyszłość kampanii widział czarno i doradzał wstrzymanie dalszej ofensywy. Po wkroczeniu do 

Moskwy, w przeciwieństwie do Napoleona, był już przeświadczony o ostatecznej porażce, co jednak 

nie wpłynęło na jego wolę walki – nadal prowadził osobiście natarcia kawalerii.  
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 
Pod Winkowem 18 października uchronił Murata od kompletnej porażki z rąk Kutuzowa, ale za to utracił 

poległego w boju szefa sztabu armii Księstwa Stanisława Fiszera. Ciężko kontuzjowany 29 października  

w bitwie po Wiaźmą, próbował kontynuować aktywną służbę, ale do końca życia do zdrowia w pełni nie 

powrócił). Przy przeprawie przez Berezynę ledwie uniknęli niewoli rosyjskiej, ale ostatecznie 12 grudnia 

dotarli do Warszawy. Po katastrofie armii napoleońskiej Poniatowski podjął od razu pracę nad 

odtworzeniem wojska polskiego. W 1813 r. przeciwstawił się naleganiom rządu i opinii polskiej, 

skłaniającej się do ugody z Aleksandrem I. Sam też nie przyjął oferty Aleksandra dotyczącej amnestii i 

współpracy. Częściowo uformowaną armię wyprowadził z Warszawy 5 lutego, unikając posuwających się 

na zachód wojsk rosyjskich, z czasem docierając do Krakowa. W 1813 powstała nowa formacja wojskowa – 

pułki chłopskiej kawalerii, Krakusi; pułk Krakusów będący częścią nowej armii ks. Józefa wsławi się 

walecznością w nadchodzącej kampanii.  

7 maja wyruszył z wojskiem w dalszą drogę. Poprowadził kilkunastotysięczną armię przez Austrię do 

Saksonii, gdzie jako dowódca VIII korpusu Wielkiej Armii, walczył pod Lützen, następnie bronił pasma gór 

czeskich i walczył na lewym brzegu Łaby. 9 września pod Löbau VIII (polski) Korpus stoczył bitwę  

z przeważającą siłą i utrzymał się na pozycjach. 10 października pod Zedtlitz generał Pahlen usiłował 

zatrzymać maszerujące polskie kolumny. Poniatowski poprowadził szarżę kawalerii i w krwawej bitwie 

wziął 500 jeńców, przełamał opór przeciwnika i umożliwił sobie dalszy postęp w kierunku Lipska.  

12 października, już blisko Lipska z Muratem, zostali przy śniadaniu zaskoczeni przez oddziały wroga. 

Poniatowski wskoczył na konia, przebił się i sprowadziwszy na czas kawalerię polską uratował sytuację. 

Zarekomendowany przez Murata, został w pierwszym dniu bitwy pod Lipskiem,  

16 października, mianowany przez Napoleona marszałkiem Francji, co było jedynym takim 

wyróżnieniemdla cudzoziemca. W przeciągu długotrwałej bitwy prowadził ułanów i piechotę do walki, 

organizował z Macdonaldem ostatnie próby obrony.  
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Zdołał przekroczyć rzekę Pleisse, chociaż utonął pod nim koń; na apele przybocznych, aby się poddał 

odpowiadał odmownie. Był to 19 października i Poniatowski wykonywał swój ostatni rozkaz – osłonę 

odwrotu armii francuskiej. Mając za sobą przedwcześnie wysadzony most na Elsterze, znowu ciężko 

raniony, rzucił się z koniem do wezbranej rzeki i został omyłkowo ostrzelany przez Francuzów stojących 

na drugim brzegu. Tam zginął, prawdopodobnie zastrzelony przez sojuszników (co francuscy historycy 

potwierdzili dopiero w roku 2005). Ostatnim aktem politycznym naczelnego wodza było szybkie, podczas 

kiedy Rosjanie stopniowo zajmowali Polskę, zorganizowanie nowej siły zbrojnej (na miejsce wojsk niemal 

doszczętnie zdewastowanych w rezultacie kampanii moskiewskiej) i wyprowadzenie jej z kraju celem 

kontynuowania walki. Manewr ten opłaciłby się sowicie, gdyby kontrofensywa Napoleona w roku 1813 

zakończyła się sukcesem. Poniatowski pochowany został na cmentarzu św. Jana w Lipsku, gdzie do dzisiaj 

znajduje się poświęcona mu tablica. Zwłoki jego sprowadzono z Lipska do Polski we wrześniu 1814  

i złożono w podziemiach Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Zgodnie z wolą Senatu Rządzącego 

Wolnego Miasta Krakowa oraz zgodą cara Aleksandra, 22 i 23 lipca 1817 roku zwłoki księcia zostały 

uroczyście złożone w katedrze na Wawelu (co zapoczątkowało tradycję chowania tam bohaterów  

i wieszczów). W czasie prowadzenia działań wojennych otrzymał następujące odznaczenia: 

Order Orła Białego (1787), Order Świętego Stanisława (1786),Krzyż Komandorski Orderu Wojennego 

Virtuti Militari (1792), Krzyż Honoru i Dewocji Zakonu Kawalerów Maltańskich (1798), Krzyż Wielki 

Orderu Czarnego Orła (Prusy, 13 marca 1802), Krzyż Wielki Orderu.  

 Czerwonego Orła (Prusy, 13 marca 1802), Komandoria Legii Honorowej (Francja, 1807), Krzyż Wielki 

Orderu Wojennego Virtuti Militari (25 lutego 1809), Królewski Order Obojga Sycylii (1809), Krzyż Wielki 

Legii Honorowej (Francja, 1809). 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Stefan Czarniecki herbu Łodzia (ur. ok. 1599 w Czarncy, zm. 16 lutego 1665 w Sokołówce). Polski 
dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny i kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski  
od 1655, regimentarz od 1656, wojewoda ruski od 1657, starosta tykociński od 1659, wojewoda 
kijowski od 1664, hetman polny koronny w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich nadanych mu za zasługi na 
rzecz ojczyzny. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom  
Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego, choć miał też poważny wkład w walkach 
podczas powstania Chmielnickiego i w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.  
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Czarniecki 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Jan Długosz herbu Wieniawa (ur. 1 grudnia 1415 w Brzeźnicy, w dawnym powiecie radomszczańskim 
(dziś powiat pajęczański), w ziemi sieradzkiej w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej Jana Długosza  
z Niedzielska i Beaty, córki Marcina z Borowna. Zmarł 19 maja 1480 w Krakowie) Kronikarz, 
polski historyk, twórca jednego z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej 
historiografii europejskiej, duchowny, geograf, dyplomata; wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka. 
Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz 
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III. Wchodząc do parku bramą do strony Ul. 3 Maja, przechodząc przez sektor IV w kierunku  

     centralnego skweru w sektorze III po prawej i lewej stronie znajdują się następujące popiersia: 
 

III.1. gen. Stanisława Maczka (odsłonięty 5 czerwca 2010) 

III.2. płk. Ryszarda Kuklińskiego (odsłonięty 11 listopada 2006) 

III.3. Zbigniewa Herberta (odsłonięty 29 października 2006) 

III.4. gen. Stanisława Sosabowskiego (odsłonięty 1 września 2013) 

III.5. gen. Leopolda Okulickiego (odsłonięty 27 maja 2012) 

III.6. gen. Augusta Emila Fieldorfa (odsłonięty 11 listopada 2007) 

III.7. gen. Władysława Andersa (odsłonięty 18 maja 2007) 

III.8. rotm. Witolda Pileckiego (odsłonięty 25 maja 2008) 

Sektor III 

Sektor IV 
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Stanisław Władysław Maczek (ur. 31 marca 1892 w Szczercu, zm. 11 grudnia 1994 w Edynburgu) –  
generał broni Wojska Polskiego, honorowy obywatel Holandii. Kawaler Orderu Orła Białego. 
Urodził się w rodzinie sędziego Witolda (1854-1926) i Anny z Czernych (1852-1939). Rodzina Maczków była 
pochodzenia chorwackiego.  
Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Maczek 
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Ryszard Jerzy Kukliński ps. Jack Strong, Mewa (ur. 13 czerwca 1930 w Warszawie, zm. 11 lutego 2004  
w Tampie) – pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu 
Generalnego WP (PRL), tajny współpracownik CIA. W czasie swoich podróży wykonywał zadania na rzecz 
polskiego wywiadu.   
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kukli%C5%84ski 
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Ryszard Jerzy Kukliński ps. Jack Strong, Mewa  
Urodził się w rodzinie robotniczej o tradycjach katolickich i związanych z PPS. Jego ojciec Stanisław, żołnierz 
Miecza i Pługa, podczas II wojny światowej został aresztowany za działalność konspiracyjną i zginął w 
obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. 
Ryszard Kukliński zaraz po wojnie, w wieku 15 lat, rozpoczął pracę we Wrocławiu, w Miejskiej Straży 
Ochrony Obiektów; jego zadaniem było pilnowanie fabryki mydła. Zachowane dokumenty wskazują także, 
że od 7 marca do 13 kwietnia 1946 był aresztowany jako podejrzany o napad rabunkowy. 
W 1947 r. w wieku 17 lat został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu, którą ukończył 
we wrześniu 1950 roku, uzyskując stopień chorążego (przed ukończeniem szkoły, w 1950 roku został z niej 
z nieznanych przyczyn usunięty, lecz po 2 tygodniach przywrócony).  
W latach 1950–1953 służył w 9 Pułku Piechoty w Pile na stanowisku dowódcy plutonu w stopniu 
chorążego. W 1951 r. został skierowany do Wyższej Szkoły Piechoty w Rembertowie i po jej ukończeniu 
został dowódcą kompanii w 9 Pułku Piechoty. W 1953 r. został szefem sztabu 15 batalionu 
przeciwdesantowego w 3 Brygadzie Przeciwdesantowej w Kołobrzegu, a w roku 1954 został dowódcą  
18 Batalionu Obrony Wybrzeża (skadrowany) w 3 Brygadzie Przeciwdesantowej w Kołobrzegu w stopniu 
kapitana. W 1956 ukończył kurs dowódców pułku przy Akademii Sztabu Generalnego. W 1957 r. służył  
w 5 Kołobrzeskim Pułku Piechoty będącym od 1949 roku w składzie 12 Dywizji Piechoty na stanowisku 
dowódcy 1 batalionu w stopniu kapitana. Pod koniec 1957 r. został przeniesiony na własną prośbę do  
3 Brygady Przeciwdesantowej w Kołobrzegu, a po jej przeformowaniu w 1958 był w 82 Pułku 
Zmechanizowanym w Kołobrzegu będącym w strukturze 8 Dywizji Zmechanizowanej. W 1960 r., służąc  
w Kołobrzegu, zdał maturę i rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego WP, a po ich ukończeniu  
w 1963 r. został awansowany do stopnia majora. Szybko piął się po szczeblach kariery: służył jako oficer 
sztabowy i przygotowywał m.in. plany inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W latach 
1967–1968 służył w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich w Wietnamie. 
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Przynajmniej od 1962 Kukliński współpracował z kontrwywiadem wojskowym – Zarządem II Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej. Zdaniem niektórych badaczy istnieją przesłanki, że już wcześniej –  
od końca lat 40. – współpracował z Informacją Wojskową. W Wietnamie, jak i podczas rejsów swoim 
jachtem do Europy Zachodniej, odbywanych od 1964 roku, wykonywał zadania na rzecz polskiego wywiadu. 
Po studiach w ASG WP służył w Oddziale Szkolenia Operacyjnego Sztabu Generalnego (SG WP), następnie 
był szefem Oddziału Planowania Ogólnego w Zarządzie Operacyjnym i ostatecznie szefem Oddziału  
I – zastępcą szefa Zarządu I Operacyjnego SG WP[2]. W 1974 roku ukończył trzymiesięczny Wyższy Kurs 
Akademicki w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. Woroszyłowa. 
Według samego Kuklińskiego nawiązał on współpracę z wywiadem amerykańskim CIA podczas rejsu do 
Europy Zachodniej w 1972 roku, wysyłając list do attaché wojskowego przy ambasadzie USA w Bonn.  
Do pierwszego spotkania doszło 18 sierpnia 1972 r. w Hadze. Według jego relacji planował zawiązać  
w Wojsku Polskim spisek przeciw ZSRR, jednak CIA odwiodła go od tego, jako od działania skazanego na 
niepowodzenie. Zamiast tego poproszono go o przekazywanie informacji mogących zaszkodzić Związkowi 
Radzieckiemu. W latach 1971–1981 Kukliński przekazał na Zachód ponad 40 tys. stron dokumentów 
dotyczących PRL, ZSRR i Układu Warszawskiego.  
Dokumenty te dotyczyły między innymi planów ZSRR użycia broni nuklearnej, danych technicznych 
najnowszych sowieckich broni m.in. czołgu T-72 i rakiet Strzała-2, rozmieszczenia radzieckich jednostek 
przeciwlotniczych na terenach Polski i NRD, metod stosowanych przez Armię Czerwoną w celu uniknięcia 
namierzenia jej obiektów przez satelity szpiegowskie, planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 
W obliczu bezpośredniego zagrożenia dekonspiracją Kukliński wraz z żoną i dwoma synami uciekł z Polski  
i dotarł do Stanów Zjednoczonych – z pomocą CIA – na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w 
Polsce 13 grudnia 1981 roku. Trzy lata później, 23 maja 1984 roku, został skazany zaocznie przez sąd 
wojskowy w Warszawie na karę śmierci. Wyrok został złagodzony do 25 lat więzienia w 1990 r., a w 1995 r. 
wyrok uchylono i Kuklińskiemu przywrócono stopień pułkownika. Sprawę skierowano ponownie do 
prokuratury wojskowej i postanowieniem z 22 września 1997 śledztwo umorzono, argumentując,  
że Kukliński działał w stanie wyższej konieczności, przy czym uzasadnienie zostało utajnione. 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

            

Jego pełnomocnikiem był Józef Szaniawski, którego starania doprowadziły do rehabilitacji płk. Kuklińskiego. 
Kukliński odwiedził Polskę w kwietniu 1998 r. Był inicjatorem powstania Pomnika Katyńskiego w Warszawie, 
odsłoniętego 6 maja 1998. Po rehabilitacji nadano mu m.in. honorowe obywatelstwa miast Krakowa  
i Gdańska. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 w wieku 73 lat w szpitalu. Przyczyną śmierci był udar mózgu. 
Urnę z prochami płk. Kuklińskiego przywiózł do Polski Józef Szaniawski. 19 czerwca 2004 r. w Alei 
Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie spoczęły prochy płk. Kuklińskiego i jego 
starszego syna Waldemara, który zginął w sierpniu 1994 roku w niejasnych okolicznościach (został 
kilkukrotnie przejechany przez terenowy samochód na terenie kampusu uniwersyteckiego w Phoenix na 
oczach świadków. Sprawców nie ujęto – w odnalezionym samochodzie nie odkryto żadnych odcisków 
palców). Drugi syn, Bogdan Kukliński, według oficjalnej wersji zaginął bez śladu podczas morskiego rejsu  
w 1993 roku. W 2009 roku „Wprost” wysunęło hipotezę, że zaginięcie zostało sfingowane przez CIA  
w ramach programu ochrony świadków.  
Ryszard Kukliński był mężem Joanny z domu Christ, urodzonej w Mysłowicach (1932-2013). W grudniu 2008 
r. CIA ujawniła raporty Kuklińskiego z roku 1981 zawierające między innymi charakterystykę  
gen. Jaruzelskiego. Ocena postaci Ryszarda Kuklińskiego budzi kontrowersje wśród publicystów i skrajne 
emocje opinii publicznej w Polsce. Wśród zarzutów wymieniane jest złamanie przysięgi wojskowej  
i narażenie infrastruktury kraju oraz polskich sił zbrojnych na większe straty podczas ewentualnej wojny.  
Ale w przypadku wojny, jak mówił dokument podpisany przez Jaruzelskiego, ZSRR przejęłoby kontrolę nad 
wojskiem polskim, a więc i nad samym państwem polskim. Dochodziło na tym tle do incydentów, między 
innymi nieznani sprawcy uszkodzili w nocy z 12 na 13 grudnia 2011 r. popiersie płk. Kuklińskiego w Parku  
im. H. Jordana w Krakowie. Zamalowano napis „pułkownik” i dopisano pod nazwiskiem słowo „zdrajca”.  
Z boku pomnika namalowano napis „śmierć USA”, pomalowano też czerwoną farbą lewe ramię popiersia.  
Ze względu na tajność większości dokumentacji związanej ze służbami specjalnymi, działalność Ryszarda 
Kuklińskiego budzi kontrowersje również u historyków.  
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie  

 

            

Zdaniem m.in. Pawła Wieczorkiewicza i Franciszka Puchały, istnieje możliwość, że był on  
w istocie podwójnym agentem, działającym na rzecz wywiadu radzieckiego GRU. Na taką 
możliwość wskazywał również Czesław Kiszczak, a bezpośrednio twierdził tak były radziecki 
attaché wojskowy Jurij Ryliow. Poinformowanie Amerykanów o planach wprowadzenia 
stanu wojennego, wiążącego się z odsunięciem ryzyka interwencji radzieckiej w Polsce, 
mogło być według tej tezy korzystne dla strony radzieckiej, chcącej uniknąć 
nieprzewidywalnych zachowań rządu USA. Historycy ci podkreślają, że wiedza 
przypisywana Kuklińskiemu jest wyolbrzymiana, a zwłaszcza nie mógł on znać planów 
wojennych ZSRR, do których polscy oficerowie w ogóle nie mieli dostępu.  
Zauważa się także, że Kukliński w latach 70. żył na bardzo wysokiej stopie materialnej,  
jak na oficera Wojska Polskiego, co nie budziło podejrzeń, a po jego ucieczce strona 
radziecka nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec gen. Kiszczaka, odpowiedzialnego 
za polski wywiad. 
 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kukli%C5%84ski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert (ur. 29 października 
1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – 
polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu 
poetyckiego "Pan Cogito", autor słuchowisk; kawaler 
Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, 
prawnik i filozof. Jego książki zostały przetłumaczone na 
38 języków. Laureat ponad dwudziestu nagród 
literackich. Od końca lat 60. XX w. był jednym  
z najpoważniejszych pretendentów do Literackiej 
Nagrody Nobla.    

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Herbert 
 

Nagrobek Zbigniewa Herberta  
na Cmentarzu Powązkowskim, 1 listopada 2004 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Stanisław Franciszek Sosabowski (ur. 8 maja 1892 w Stanisławowie, zm. 25 września 1967 w Londynie) – 
generał brygady Wojska Polskiego. 
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Sosabowski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

 

Leopold Okulicki, ps. Niedźwiadek, Biedronka, Bronka, Jan, Jan Mrówka, Jan Ogór, Kobra, Konrad, Kula, 
Miller, Mrówka, Stary Boba, Osa, Pan Jan, Sęp, Termit (ur. 12 listopada 1898, zm. 24 grudnia 1946  
w radzieckim więzieniu na Łubiance w Moskwie) – generał brygady Wojska Polskiego, współtwórca  
SZP-ZWZ-AK, ostatni komendant główny Armii Krajowej, komendant główny NIE, cichociemny.  
Więziony przez NKWD m.in. w Brygidkach (1941), na Łubiance (1941 i 1945), w Lefortowie (1941 i 1945)  
oraz na Butyrkach (1945-46). 
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Okulicki 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

 

August Emil Fieldorf, ps. Nil (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24 lutego 1953 w Warszawie) –  
bojownik o niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii 
Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. 
Więcej informacji : http://pl.wikipedia.org/wiki/August_Emil_Fieldorf 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

Władysław Eugeniusz Sikorski (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 na Gibraltarze) – 
polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier 
Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej. 
Więcej informacji : http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Rotmistrz Witold Pilecki ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, 
„Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 
1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz 
Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holokauście,  
tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, 
stracony w 1948. Oskarżenie anulowano w 1990. W 2006 otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego,  
a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.      
Więcej informacji : http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki 
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IV. Wchodząc do parku bramą do strony Ul. 3 Maja (od Błoń krakowskich) idąc w kierunku  

     centralnego skweru w sektor III po prawej i lewej stronie znajdują się następujące popiersia: 
 

IV.1. ks. Jerzego Popiełuszki (wykonany  

przez Stefana Dousę, odsłonięty 13 grudnia 2000) 

IV.2. marsz. Józefa Piłsudskiego 

IV.3. kard. Stefana Wyszyńskiego 

IV.4. gen. Tadeusza Kościuszki 

IV.5. Jana Pawła II (wykonany przez Stefana Dousę,  

odsłonięty 11 listopada 2000) 

IV.6. Ignacego Paderewskiego  

(odsłonięty 11 listopada 2003) 

IV.7. kard. Adama Stefana Sapiehy  

(odsłonięty 23 lipca 2001) 

IV.8. Marii Skłodowskiej-Curie 

Sektor III 

Sektor IV 
 

Sektor V 
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Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko (ur. 14 września1947 w Okopach,  
zm. 19 października 1984 we Włocławku). Prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, 
zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.  
Od sierpnia 1980 był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także „Solidarność”.  
W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa, w stanie wojennym w kościele  
św. Stanisława Kostki organizował Msze za Ojczyznę. Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem 
opartym na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (św. Paweł, Rz 12,21), 
nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, niezłomnością i odwagą, a także 
wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych przez władze PRL podczas stanu 
wojennego zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także  
w innych miastach.  

Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Popie%C5%82uszko 
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Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz 
społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej  
i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Polskich (1914) i Polskiej 
Organizacji Wojskowej (1914), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–
1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji, po przewrocie 
majowym(1926) dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt 
polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.  

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski 

Więcej informacji na stronie: http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-
pilsudskiego/item/2157-kalendarium-zycia-jozefa-pilsudskiego 
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Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) –
 polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita 
gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953.  
Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.  
Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. 
Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie,  
zm. 15 października 1817 w Solurze) – polski inżynier wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, 
uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych(1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej 
Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794), odznaczony Orderem Orła Białego (1792). 
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach,  
zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski,  
a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 
2005), kawaler Orderu Orła Białego, święty Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg  
i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. 
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II 

Więcej informacji:http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/jan_pawel_ii/ 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

Adam Stefan Sapieha, Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha herbu Lis  
(ur. 14 maja 1867 w Krasiczynie, zm. 23 lipca 1951 w Krakowie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup 
diecezjalny krakowski w latach 1911–1951 (od 1926 arcybiskup metropolita), kardynał prezbiter od 1946, 
senator I kadencji w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1923. Przez historyków uznawany za jedną  
z czołowych postaci w dziejach Kościoła polskiego I połowy XX wieku. Nazywany Księciem Niezłomnym. 
Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Stefan_Sapieha 
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Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) –
 fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Żona Pierre’a Curie, matka Ewę Curie i Irène 
Joliot-Curie. W 1891 roku, Maria Skłodowska wyjechała z Polski (Królestwa Polskiego) do Paryża,  
by tam kontynuować studia na Sorbonie (na ziemiach polskich w XIX w. kobiety nie mogły studiować,  
a i we Francji było to rzadkością); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową. Była prekursorką 
nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, 
technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków –
 radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą 
promieniotwórczości. 
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie 
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V. Wchodząc do parku bramą do strony Ul. 3 Maja (od Błoń krakowskich) idąc w kierunku centralnego 

    skweru skręcamy w lewo w aleję w Sektorze V, który docelowo rząd pomników połączy się z  aleją  
w Sektorze I. Po i lewej stronie znajdują się następujące popiersia lub cokoły po zaplanowane popiersia: 

V.1 św. Maksymiliana Marii Kolbego (odsłonięty 30 sierpnia 2009) 

V.2. Karoliny Lanckorońskiej (odsłonięty 2 maja 2010) 

V.3. ks. Zdzisława Peszkowskiego (odsłonięty 17 września 2010) 

V.4. Danuty Siedzikówny „Inki” (odsłonięty 16 września 2012) 

V.5 ks. Władysława Gurgacza (odsłonięty 14 września 2014) 

V.6. Andrzeja Małkowskiego (odsłonięty 27 sierpnia 2011) 

V.7 gen. Elżbiety Zawackiej (odsłonięty 31 sierpnia 2014) 

V.8 (Pusty cokół, na którym stanie popiersie bp Albina Małysiaka). 

V.9 (Pusty cokół) 

V.10 (Pusty cokół) 

Sektor V 

Sektor III 

Sektor I 

Sektor IV 
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Maksymilian Maria Kolbe, właśc. Rajmund Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14 sierpnia 1941 
w KL Auschwitz) – polski franciszkanin konwentualny, prezbiter, męczennik i święty Kościoła katolickiego. 
Więcej informacji:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Maria_Kolbe 
Więcej informacji: Z tekstu Księdza Wincentego Zaleskiego SDB "Święci na każdy dzień", Wydawnictwo 
Salezjańskie, Warszawa 1998 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Karolina Maria Adelajda Franciszka Ksawera Małgorzata  
Edina hr. Lanckorońska z Brzezia herbu Zadora,  
(ur. 11 sierpnia 1898 w Buchberg koło Gars am Kamp,  
Dolna Austria, zm. 25 sierpnia 2002 w Rzymie). 
Polski historyk i historyk sztuki, działaczka Polonii we  
Włoszech. Spoczywa na rzymskim cmentarzu Campo Verano.  
Była córką hrabiego Karola Lanckorońskiego i jego trzeciej żony 
Małgorzaty von Lichnowsky. Wybuch wojny zastał ją we Lwowie.  
Przeszła 3 maja 1940 r. na ziemie okupowane przez Niemcy.  
W styczniu 1942 r. przyjechała ponownie do Lwowa w celu  
zorganizowania filii Rady Głównej Opiekuńczej  
w województwie stanisławowskim. W maju 1942 została  
w Stanisławowie aresztowana przez Gestapo.  

Wysłana do obozu koncentracyjnego Ravensbrück  (nr obozowy 
16076). Po wyzwoleniu pomagała Polsce, a w 1992 roku 
ofiarowała Polsce zachowaną  część kolekcji dzieł sztuki.  
5 kwietnia 1945 uwolniono ją po interwencji Carla J. Burckhardta, 
prezesa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W 1945 była 
jednym z inicjatorów założenia Polskiego  Instytutu Historycznego 
w Rzymie. Do jego powstaniaprzyczyniła się także finansowo, 
sama stanęła na czele Instytutu jako dyrektor.  

Więcej informacji: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_Lanckoro%C5%84ska 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (ur. 3 września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 w Gdańsku) – 
sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK,  
w 1946 w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu.  
Więcej informacji:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Siedzik%C3%B3wna 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Władysław Gurgacz ps. „Ojciec”, „Sem” (ur. 2 kwietnia 1914  
w Jabłonicy Polskiej, zm. 14 września 1949 w Krakowie) – jezuita,  
uczestnik podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej.  
Kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN).  
Był synem Jana i Marii Gurgaczów. W 1931 wstąpił do  
Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, a w 1942 otrzymał 
święcenia kapłańskie. W latach 1945–1947 był kapelanem 
szpitalnym w Gorlicach, a później (1947–1948) u sióstr służebniczek 
w Krynicy. Tu związał się z oddziałem zbrojnym antykomunistycznej 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. 2 lipca 1949 został  
aresztowany przez UB, a następnie w procesie pokazowym przed  
Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie, na wniosek  
prokuratora wojskowego Henryka Ligięzy 13 sierpnia 1949 został  
skazany w trybie doraźnym na karę śmierci przez sędziów  
Władysława Stasica i Ludwika Kiełtykę. Wyrok wykonano  
14 września 1949 przez rozstrzelanie w więzieniu  
przy ul. Montelupich w Krakowie. Zrehabilitowany został  
20 lutego 1992.Grób ks. Władysława Gurgacza znajduje się 
na Cmentarzu wojskowym przy ul. Prandoty w Krakowie  
(kwatera LXXXII, rząd 3, miejsce 52).  

 

Źródło:  

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Gurgacz 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Andrzej Juliusz Małkowski (ur. 31 października 1888 w Trębkach k. Gostynina, zm. 15/16 stycznia 1919) – 
jeden z twórców polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji 
młodzieżowych i niepodległościowych. Zmarł tragicznie W listopadzie 1918 roku został przeniesiony do armii 
gen. Józefa Hallera. Wysłany w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie do generała Lucjana 
Żeligowskiego, zatonął w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 r. wraz ze statkiem, którym płynął. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ma%C5%82kowski 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Elżbieta Zawacka, ps. „Zelma”, „Sulica”, „Zo” (ur. 19 marca 1909 w 
Toruniu, zm. 10 stycznia 2009 tamże) – kurierka Komendy Głównej 
Armii Krajowej, jedyna spośród 15 kandydatek, która pomyślnie 
przeszła trening i służyła potem w szeregach cichociemnych, 
profesor nauk humanistycznych specjalizująca się w historii 
najnowszej, druga Polka w historii Wojska Polskiego awansowana 
na stopień generała brygady. Dama Orderu Orła Białego. 
 
Więcej informacji w Wikipedii Wolnej encyklopedii: 
Spis treści: 
1 Młodość i działalność w II Rzeczypospolitej 
2 Udział w kampanii wrześniowej i działalność kurierska 
3 Cichociemna 
4 Powstanie warszawskie, emigracja i powrót do kraju 
5 Upamiętnienie 
6 Odznaczenia (lista niepełna) 
7 Zobacz też 
8 Przypisy 
9 Linki zewnętrzne 
 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Zawacka 
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Pusty cokół, na którym stanie popiersie bp Albina Małysiaka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Albin_Ma%C5%82ysiak


Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Pusty cokół, na którym stanie popiersie ppłk Łukasza Cieplińskiego.  

Planowane odsłonięcie 1 marca 2015 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Ciepli%C5%84ski


Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

Pusty cokół, na którym stanie popiersie mjr Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki".  

Planowane odsłonięcie 1 marca 2015 
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Pusty cokół, na którym stanie popiersie mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapory„ 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski
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Pusty cokół, na którym stanie popiersie sierż. Józefa Franczaka "Lalka") 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Franczak


Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

VI. Niedźwiedź Wojtek. 

Z tyłu parku, na terenie bliskim ul. Akademickiej 18 maja 2014, w 70 rocznicę Bitwy o Monte Cassino 
odsłonięto naturalnej wielkości pomnik Niedźwiedzia Wojtka. Poza samym pomnikiem umieszczono obok 
kamienie opisujące główne punkty szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojtek_(nied%C5%BAwied%C5%BA)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojtek_(nied%C5%BAwied%C5%BA)
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_Korpus_Polski_(PSZ)


Park im. Henryka Jordana w Krakowie 
PAP 18.05.2014  

Pomnik kaprala niedźwiedzia Wojtka, jednego z symboli armii generała Władysława Andersa, stanął  
w parku Jordana w Krakowie. Uroczyste odsłonięcie monumentu odbyło się 15 maja 2014 roku  
w niedzielę, w 70. rocznicę zdobycia przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego klasztoru na Monte Cassino. 
Jak podkreślił jeden z pomysłodawców pomnika Brytyjczyk mieszkający w Krakowie Richard Lucas, 
odlana z brązu figura będzie przypominała o Wojtku oraz o historii nie tylko obecnym pokoleniom, ale  
i kolejnym. Opowieści o Wojtku i jego podobizna w parku będą szczególnie atrakcyjne dla 
najmłodszych. - Ucząc się o Wojtku, trzeba pamiętać o polskiej historii. Dzięki Wojtkowi cały świat 
pozna historię Polski, historię tamtego okresu - mówił podczas uroczystego odsłonięcia Lucas.  
Dodał także, że od dzisiaj na trasie turystów odwiedzających Kraków znajdą się nie tylko Rynek, 
Kazimierz, Wawel, ale i park Jordana, a w nim podobizna bohaterskiego niedźwiedzia. Brytyjczyk 
zaznaczył, że pomnik powstał dzięki funduszom prywatnym. W odsłonięciu figury z brązu wzięli udział 
fundatorzy, m.in. Andrzej Targosz oraz dzieci ze szkoły im. Armii Krajowej z Niecieczy. 
Przewodniczący rady miasta Krakowa Bogusław Kośmider podziękował, w imieniu miasta, 
pomysłodawcom i sponsorom za postawienie pomnika. - Niektórzy myśleli, że to jest przesada, ale my 
wiedzieliśmy, że to nie jest przesada, a bardzo dobry sposób dla uczczenia patriotyzmu - mówił  
i zaznaczył, że pomnikiem na pewno zainteresują się dzieci, które do parku przychodzą z rodzicami; 
najmłodsi będą się tu uczyli patriotyzmu. 

Wojtek - syryjski niedźwiedź brunatny - w kwietniu 1942 roku został przygarnięty przez żołnierzy armii 
Andersa na terenie obecnego Iranu. Wojtek został wpisany na listę personelu 22. Kompanii 
Zaopatrywania Artylerii. Z żołnierzami, najpierw w stopniu szeregowca, a potem kaprala, przeszedł 
szlak bojowy od Iranu, przez Irak, Syrię, Palestynę, Monte Cassino do Szkocji. Po demobilizacji 
jednostki oddany został do ogrodu zoologicznego w Edynburgu, gdzie żył do 1963 roku. Umieszczona 
jest tam tablica ku czci "polskiego bohatera”. 

 
 

http://krakow.gazeta.pl/krakow/0,0.html
http://krakow.gazeta.pl/krakow/0,0.html
http://wyborcza.biz/Gieldy/0,114522,,,,WWL.html


Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

Niedźwiedź ma już swój pomnik w Instytucie gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. 
Wojtek przeszedł do historii, jako pierwszy miś uhonorowany specjalnym bankietem 
przez szkocki parlament. 

 

Pierwszą książkę o Wojtku "Wojtek spod Monte Cassino: opowieść o niezwykłym 
niedźwiedziu" w 1968 roku napisał Wiesław Lasocki, w czasie wojny zesłany do ZSRR, 
następnie żołnierz gen. Andersa, który po wojnie osiadł w Londynie. Ukazała się  
w emigracyjnym wydawnictwie Gryf, a w 1971 roku przetłumaczono ją na angielski. Losy 
Wojtka spod Monte Cassino spopularyzowała Aileen Orr swoją książką "Wojtek The Bear: 
Polish War Hero". 

 

 
 

tekst: 
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,15985802,Pomnik_niedzwiedzia_Wojtka_stana
l_w_parku_Jordana.html#ixzz38vyE8hlb 
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Park im. Henryka Jordana w Krakowie 

 

Park Jordana będzie pierwszym terenem zielonym w Krakowie, który doczekał się 
pełnego, miejskiego monitoringu. To efekt m.in. powtarzających się aktów wandalizmu 
dotyczących popiersi wielkich Polaków. (pomnik płk. Kuklińskiego był niszczony już pięć 
razy). W piątek trwał montaż dziesięciu kamer. W sobotę były testowane,  
a w poniedziałek monitoring będzie już działał.  

Kamery mają zarejestrować wszystko, co dzieje się obok pomników, na głównej alei 
parku, na placach zabaw i przy górce saneczkowej. 



 Noty biograficzne dla większości postaci napisałem na postawie informacji 
zamieszczonych w Wikipedii Wolnej Encyklopedii.   

 

 W kilku przypadkach postanowiłem opisać bardziej szczegółowo biogramy 
tych osób, które dla mnie były bardzo ważne, które rozsławiały naszą  Ojczyznę i 
przyczyniły się do odzyskania niepodległości. 

      

            WIESŁAW ZAGÓRNY 

   Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora-S@S 

 

 

 

 

Kraków , grudzień 2014 rok (aktualizacja styczeń 2015) 
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