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Po 1945 r. z przestrzeni publicznej miasta znikało wszystko, co świadczyło o niemieckiej 
przeszłości tych ziem, a cudem uniknęło zniszczenia podczas obrony Festung Breslau. 
W ten sposób zostało zlikwidowanych m.in. wiele pomników, a wśród nich stojący 
na Promenadzie Staromiejskiej pomnik Heinricha Roberta Göpperta – zasłużonego 
rektora Uniwersytetu we Wrocławiu i długoletniego dyrektora Ogrodu Botanicznego. 
Po blisko 70 latach kopia jego pomnika została przywrócona miastu. Kim był urodzony 
220 lat temu, 25 lipca 1800 r., botanik i pradziadek znanej noblistki? Czym zasłużył się 

dla miasta, że jego pomnik stanął w tak eksponowanym miejscu?

25 liPCa 
        Przywrócony miastu – Heinrich Robert Göppert

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Profesor Heinrich Robert Göppert był z wy- 

kształcenia farmaceutą i lekarzem, a z wyboru  

botanikiem, jednym z pionierów światowej 

paleobotaniki. Urodził się 25 lipca 1800 r.  

w Szprotawie na Dolnym Śląsku. Początkowo 

przygotowywał się do zawodu aptekarza, ale  

pragnąc nadal się kształcić, wstąpił na Wydział 

Medyczny Uniwersytetu we Wrocławiu. Rele- 

gowany z uczelni za przynależność do bur-

szenszaftu (nielegalnej korporacji studenckiej), 

dokończył studia w Berlinie i doktoryzował 

się w 1825 r. na podstawie rozprawy z zakresu 

fizjologii roślin. Powróciwszy do Wrocławia, 

rozpoczął praktykę lekarską. Już w 1827 r.  

uzyskał habilitację, a trzy lata później został  

asystentem w Ogrodzie Botanicznym i na- 

uczycielem w szkole medyczno-chirurgicznej. 

Zasłużył się w czasie epidemii cholery, która 

nawiedziła Wrocław w 1831 r. W tym samym 

roku został profesorem nadzwyczajnym na 

Wydziale Medycznym, a w 1839 – profesorem 

zwyczajnym. Pełnił funkcję dziekana Wydziału 

Medycznego (1843/1844 i 1848/1849) i Filo- 

zoficznego (1858/1859) oraz rektora Uniwer-

sytetu (1846/1847). W 1852 r. objął Katedrę 

Botaniki na Wydziale Filozoficznym i dyrekcję 

Ogrodu Botanicznego, a obydwie te funkcje 

pełnił aż do śmierci  w 1884 r. Naukowo zaj-

mował się głównie fizjologią roślin, anatomią 

drewna, zagadnieniem powstawania złóż węgla 

kamiennego i brunatnego oraz bursztynu. Po- 

nadto bardzo aktywnie działał w Śląskim To- 

warzystwie Kultury Ojczystej (1846–1884 jako  

prezes) i w Akademii Przyrodników – Leopol-

dinie. Zasłużył się również dla miasta, m.in. 

współtworzył Park Szczytnicki, Promenadę Sta- 

romiejską i Ogród Zoologiczny. Otrzymał tytuł  
Prof. Heinrich Robert Göppert, fot. zbiory Muzeum Uniwersytetu 

Wrocławskiego za: www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl  
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doktora honoris causa Uniwersytetu w Giessen,  

a w 1875 r. honorowe obywatelstwo Wrocławia.  

Zmarł 18 maja 1884 r. we Wrocławiu i został 

pochowany na nieistniejącym już Cmentarzu 

św. Wawrzyńca [I].

Za życia prof. Göppert uchodził za jednego 

z najpopularniejszych obywateli Śląska. Był  

człowiekiem–instytucją: nie tylko przez 32 lata  

wzorowo kierował uniwersytecką Katedrą Bo- 

taniki, Ogrodem Botanicznym i jego Muzeum, 

ale też angażował się w wiele spraw ważnych 

dla rozwoju Wrocławia, dbał o higienę życia  

w mieście i zakładanie terenów zieleni, a nawet  

uczestniczył w staraniach o utworzenie Ślą-

skiego Muzeum Sztuk Pięknych. Wkrótce po 

jego śmierci przy Promenadzie Staromiejskiej, 

w okolicy dzisiejszego Muzeum Architektury, 

wystawiono pomnik ku jego czci, składający się 

z brązowego popiersia i okazałego kamiennego 

cokołu. Autorem popiersia był Fritz Schaper 

(1841–1919), znany artysta rzeźbiarz i meda- 

lier, twórca m.in. pomnika Goethego w berliń- 

skim Tiergarten, późniejszy profesor Akademii 

Pomnik prof. Göpperta przy Promenadzie Staromiejskiej 
przed 1939 r., fot. zbiory Ogrodu Botanicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego za: www.uni.wroc.pl

Pomnik Göpperta na Promenadzie Staromiejskiej na pocztówce z ok. 1904 r.,  
fot. zbiory Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego za: www.uni.wroc.pl
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Sztuk Pięknych w Berlinie. Uroczyste odsłonię- 

cie pomnika prof. Göpperta odbyło się 18 maja  

1887 r., w trzecią rocznicę jego śmierci. Mo- 

nument początkowo otoczony był bogatymi 

kobiercami kwiatowymi z roślinami egzotycz-

nymi, a w XX w. – skromniejszymi rabatami 

bylinowymi. Promenada z pomnikiem była zna-

nym motywem przedwojennych widokówek.

Kopia popiersia stanęła w holu budynku Mu- 

zeum Botanicznego przy dzisiejszej ul. Kanonii, 

profesor był bowiem inicjatorem wzniesienia 

tego gmachu, choć jego oddania do użytku 

w kwietniu 1888 r. już nie doczekał. Pomnik 

stojący przy Promenadzie Staromiejskiej został  

zniszczony w 1945 r. Pomysł jego odtworzenia 

w innej lokalizacji – w Ogrodzie Botanicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego, którego właści- 

wym twórcą był prof. Göppert – wyszedł w po- 

łowie lat 90. XX w. od ówczesnego dyrektora 

Ogrodu, prof. Tomasza Nowaka. W tamtych 

czasach nie było jednak jeszcze sprzyjającego 

takim przedsięwzięciom klimatu, trudno też 

było zgromadzić odpowiednie środki finanso- 

we, zwłaszcza że Ogród miał wiele pilniejszych 

potrzeb. Po kilkunastu latach z inicjatywą od- 

budowy pomnika Göpperta wystąpił Norbert 

Willisch, jeden z członków Niemiecko-Polskie- 

go Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 

który zainteresował się postacią profesora i je- 

go prominentnych potomków, a także losami 

przedwojennego monumentu. Korespondował 

w tej sprawie z pracownikami Muzeum Archi- 

tektury we Wrocławiu, od których dowiedział 

Odsłonięcia pomnika dokonały wspólnie dr Tania DuBeau (po prawej)  
i prof. Krystyna Kromer (po lewej), 1 października 2014 r., fot. R. Kamiński 

/ Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego za: www.uni.wroc.pl

Popiersie prof. Göpperta znajdujące się w Ogrodzie Botanicznym,  
fot. Magdalena Mularczyk / Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Wrocławskiego
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się, że po dawnym pomniku nie pozostał żaden 

ślad oprócz kilku fotografii i widokówek. Po  

opublikowaniu w 2008 r. artykułu o prawnucz- 

ce uczonego – laureatce Nagrody Nobla w dzie- 

dzinie fizyki z 1963 r., Marii Göeppert-Mayer 

(1906–1972), Norbert Willisch nawiązał kon- 

takt z jej zięciem, emerytowanym astronomem 

z University of Maryland – prof. Donatem  

G. Wentzlem. Ten z entuzjazmem odniósł się do  

pomysłu uczczenia prof. Göpperta i zadeklaro-

wał pokrycie części kosztów odbudowy pomni- 

ka. W październiku 2012 r. przybył ze Stanów 

Zjednoczonych do Wrocławia, aby w Ogrodzie 

Botanicznym wybrać miejsce na ustawienie 

popiersia. W tej wizji lokalnej wziął też udział 

znany wrocławski artysta rzeźbiarz Stanisław 

Wysocki. Los sprawił, że po kilku miesiącach 

prof. Wentzel zmarł, ale jego spadkobierczyni, 

córka Tania DuBeau, podtrzymała propozycję 

finansowania projektu. Część kosztów wziął na 

siebie Uniwersytet, a także Niemiecko-Polskie 

Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Nowe popiersie z brązu, które stanęło na gra- 

nitowym cokole w pobliżu głównej alei Ogrodu  

Botanicznego, wykonał Stanisław Wysocki wraz  

z synem Michałem, również artystą rzeźbia-

rzem. 1 października 2014 r. w uroczystości od- 

słonięcia pomnika prof. Göpperta wzięli udział 

członkowie jego rodu, potomkowie trojga jego  

wnuków: trzej bracia Hans, Niels i Peter Mar- 

quardt, Roswitha Göppert-Woolley oraz Tania 

DuBeau – wnuczka Marii Göeppert-Mayer, pra-

wnuczki uczonego, laureatki Nagrody Nobla 

w dziedzinie fizyki z 1963 r. Obecny był także 

m.in. Norbert Willisch – inicjator odtworzenia 

pomnika.

Po uroczystości odbył się spacer po Ogrodzie 

Botanicznym śladami prof. Göpperta. W Ogro-

dzie pozostała po nim nie tylko kompozycja 

całego założenia i pochodząca z połowy XIX w.  

szklarnia, która pełni obecnie funkcję kaktu-

siarni, ale też wzniesiony w 1856 r. profil geolo-

giczny, przedstawiający w miniaturze przekrój 

przez warstwy skalne Wałbrzyskiego Zagłębia 

Węglowego – najbardziej charakterystyczny, 

niepowtarzalny i często fotografowany przez 

zwiedzających element Ogrodu. Na wolnym 

powietrzu i na wystawie Panorama Natury 

znajdują się fragmenty skrzemieniałych pni 

drzew iglastych sprzed setek milionów lat, po- 

chodzące z kolekcji profesora. W 2005 r. jego 

imieniem nazwana została alejka prowadząca 

wzdłuż południowej granicy Ogrodu od alei  

kasztanowcowej do modelu złóż węgla kamien- 

nego, zaś do 1945 r. jego imię nosiła przylega-

jąca do Ogrodu dzisiejsza ul. Kanonia.

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

dr Magdalena Mularczyk
Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Wzniesiony w 1856 r. z inicjatywy prof. Göpperta profil geologiczny 
przedstawiający w miniaturze przekrój przez warstwy skalne Wałbrzyskiego 

Zagłębia Węglowego, fot. Kamilla Jasińska / Centrum Historii Zajezdnia


