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[21.09]: Z Jawora do Getyngi, z Dolnego ?l?ska do
nie?miertelno?ci.

Z Jawora do Getyngi. Z Dolnego ?l?ska do nie?miertelno?ci
Pami?ci Dra Wilhelma Ebsteina (1836-1912)
21 wrze?nia 2019 r., Teatr Miejski w Jaworze (ul. Rynek 5)
21 wrze?nia 2019 r. w Teatrze Miejskim w Jaworze odb?dzie si? wyj?tkowa uroczysto??
po?wi?cona przybli?eniu szerszej spo?eczno?ci historii ?ycia i dorobku naukowego dra Wilhelma
Ebsteina - wybitnego lekarza, cz?owieka o wszechstronnej wiedzy i zainteresowaniach, przede
wszystkim wielkiego Dolno?l?zaka, który urodzi? si? w mie?cie Jawor.
Dr Ebstein dzi?ki odkryciom w zakresie wrodzonych wad serca (anomalia Ebsteina), a tak?e
badaniom w zakresie cukrzycy, chorób metabolicznych i nefrologii, na sta?e wszed? do historii
medycyny i ?wiatowej nauki.

Celem uroczysto?ci, która zgromadzi europejskich liderów kardiologii i kardiochirurgii, ?wiatowej
s?awy ekspertów w leczeniu choroby Ebsteina, jest uhonorowanie postaci dra Ebsteina i jego
dokona? z perspektywy wspó?czesnej nauki i medycyny.

Jednym z punktów konferencji jest projekcja filmu edukacyjnego, maj?cego na celu popularyzacj?
w?ród mieszka?ców regionu i kraju postaci dra Wilhelma Ebsteina oraz jego wybitnych osi?gni??.
Uroczysto?? zwi?zana b?dzie równie? z ods?oni?ciem w Muzeum Miejskim jego popiersia, a jej
zwie?czeniem b?dzie Koncert Polskiej Opery Królewskiej w Ko?ciele Pokoju w Jaworze, w ramach
Jaworskich Koncertów Pokoju.

Przewodnicz?cym komitetu organizacyjnego uroczysto?ci jest prof. Marian Zembala, wieloletni
dyrektor ?l?skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Wspó?organizatorem uroczysto?ci jest Gmina Jawor.
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Emilian Bera, Burmistrz Miasta Jawora: - To szczególna okazja do przybli?enia szerszej
spo?eczno?ci historii ?ycia i dorobku naukowego wybitnego lekarza, cz?owieka o wszechstronnej
wiedzy i zainteresowaniach, a przede wszystkim wielkiego Dolno?l?zaka, który urodzi? si? w
mie?cie Jawor. Z najwi?ksz? satysfakcj? i dum? upami?tniamy posta? dra Wilhelma Ebsteina oraz
Jego zas?ugi i nieoceniony wk?ad w rozwój wspó?czesnej medycyny na ?wiecie.

Dr n. med. Rados?aw Sierpi?ski, p.o. Prezesa Agencji Bada? Medycznych - Tacy badacze
zas?uguj? na uznanie i promowanie ich dorobku naukowego zarówno za ?ycia jak i po ?mierci, w
kraju i za granic?. Efekty ich prac badawczych stanowi? wk?ad do dalszego rozwoju medycyny i
przyczyniaj? si? do post?pu nie tylko w kraju, ale i na ?wiecie. Nasz? powinno?ci? jako Polaków,
jest nie tylko by? dumnymi z naszych znakomitych rodaków, ale równie? podkre?la? ich
pochodzenie na arenie mi?dzynarodowej.

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dr n. med. Artur Kwa?niewski – Jeste?my przekonani, ?e
poznawszy lepiej osi?gni?cia dr Ebsteina, zarówno my – uczestnicy dzisiejszego spotkania - jak i
wszyscy ci, którzy b?d? odwiedza? Jawor w nast?pnych dniach, miesi?cach, latach, staniemy si?
ambasadorami przes?ania, które nam ten wybitny lekarz pozostawi?, jako testament. To chory ze
swoj? chorob?, czasem trudn? i z?o?on?, jest priorytetem dla zespo?u lecz?cego. Dr Ebstein
swoim ?yciem i prac? udowodni?, ?e nie?miertelna, ewangeliczna idea mi?osiernego Samarytanina
jest najwa?niejsza i ponadczasowa.
Program uroczysto?ci

godz. 10.00 - Konferencja naukowa “Z Jawora do Getyngi, z Dolnego ?l?ska do
nie?miertelno?ci.”
godz. 16.00 - Uroczysto?? ods?oni?cia popiersia dr. Wilhelma Ebsteina w Muzeum Regionalnym
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godz. 18.00 - Koncert muzyki kameralnej w Ko?ciele Pokoju
Ksi??ka W. Ebstein
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