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Szanowni Państwo,  
Drodzy Goście,

bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich  
uczestników uroczystości „Z Jawora do Getyngi.  
Z Dolnego Śląska do nieśmiertelności. Pamięci 
dra Wilhelma Ebsteina (1836-1912)”. To szcze-
gólna okazja do przybliżenia szerszej społeczno-
ści historii życia i dorobku naukowego wybitne-
go lekarza, człowieka o wszechstronnej wiedzy  
i zainteresowaniach, a przede wszystkim wiel-
kiego Dolnoślązaka, który urodził się w mieście 
Jawor.

Z największą satysfakcją i dumą upamiętniamy postać dra Wilhelma  
Ebsteina oraz Jego zasługi i nieoceniony wkład w rozwój  współczesnej medycynyna 
świecie. Już za życia uznawany był za jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie 
chorób metabolicznych; zajmował się zwłaszcza chorobami nerek, cukrzycą i otyłością. 
Różnorodność zainteresowań klinicznych i naukowych sprawiła, że zasłynął swoimi 
badaniami w zakresie wad serca – anomalii zastawki trójdzielnej, która określana  
jest do dziś „anomalią Ebsteina”.

Korzystając z tej szczególnej okazji, w imieniu społeczności miasta Jawora, 
chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim Osobom i instytucjom, które swoją wiedzą 
i doświadczeniem wsparły organizację tej pięknej uroczystości w Jaworze.

W sposób szczególny dziękuję szanownemu prof. Marianowi Zembali,  
wieloletniemu dyrektorowi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który z po-
trzeby serca, z niezwykłym zaangażowaniem, konsekwencją i entuzjazmem przy-
czynił się do upamiętnienia postaci wybitnego lekarza, dra Wilhelma Ebsteina,  
w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło...

                                                                                        Emilian Bera
Burmistrz Jawora

Jawor, wrzesień 2019 r.

Ladies and Gentlemen,  
Dear Visitors,

Let me warmly greet all the participants in the celebrations “From Jawor to Göttingen. 
From Lower Silesia to Immortality. In Memory of Dr Wilhelm Ebstein (1836-1912)”. 
It is a unique opportunity to get the wider community acquainted with the life and 
scientific legacy of this distinguished physician, a man of extensive knowledge and 
interests, but most of all a distinguished Lower Silesian, who was born in Jawor. 

It is with great satisfaction and pride that we commemorate the figure 
of Dr Wilhelm Ebstein, as well as his merits and his invaluable contribution to 
the development of contemporary medicine worldwide. Even during his lifetime 
he was recognised as one of the best specialists in the field of metabolic diseases;  
he was particularly engaged in the treatment of kidney diseases, diabetes, and obesity. 
His diversified clinical interests made him famous for his research in heart defects 
– specifically the tricuspid valve anomaly, known today as “Ebstein anomaly”.

I would like to take this opportunity and to thank on behalf of the residents 
of Jawor all individuals and institutions that have supported the organisation of this 
beautiful celebration with their knowledge and experience. 

I address my utmost gratitude to respectable Prof. Marian Zembala, a long-
term director of the Silesian Centre for Heart Diseases in Zabrze, who in all sincerity, 
with his customary extraordinary dedication, consequence, and enthusiasm contri-
buted to preserving the memory of this distinguished physician, Dr Wilhelm Ebstein,  
in the place where it all began…

                                                                                
                                                                                           Emilian Bera

Mayor of Jawor

Jawor, September 2019
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 „Cudze chwalicie,  
 Swego nie znacie,  
 Sami nie wiecie,  
 Co posiadacie”.
            Stanisław Jachowicz

Szanowni Państwo,
ta popularna fraza autorstwa Stanisława Jachowicza 
doskonale ilustruje świadomość naszych rodaków 
odnośnie dokonań wybitnego doktora medycyny, 
Wilhelma Ebsteina. 

Ebstein zapisał się na kartach historii medy-
cyny opublikowanym po raz pierwszy w 1866 r., wzbogaconym precyzyjnymi  ilustra-
cjami Oskara Wyssa, artykułem pt. „O bardzo rzadkim przypadku niedomykalności 
zastawki trójdzielnej spowodowanej wadą wrodzoną”. Anomalia serca odkryta przez 
dr. Ebsteina jest wadą wieloaspektową, a szeroki wachlarz wariantów anatomicznych 
tej wady serca związany jest we współczesnej medycynie na trwałe z nazwiskiem tego 
wybitnego lekarza. Pomimo rozwoju kardiologii i kardiochirurgii leczenie pacjentów 
cierpiących na anomalię Ebsteina nadal pozostaje wyzwaniem dla lekarzy na całym 
świecie.

Co ważne i godne uznania, Ebstein nie ograniczał się w swoich pracach  
badawczych jedynie do kardiologii. Jego nazwisko znane jest także lekarzom innych  
specjalności, takich, jak: onkologia (gorączka Pela-Ebsteina, rozróżnienie pomiędzy  
przewlekłą a ostrą białaczką) czy nefrologia i diabetologia (komórki Armanniego- 
Ebsteina). Ponadto był jednym z prekursorów dietetyki (dieta Ebsteina) oraz  
cenionym na świecie ekspertem chorób metabolicznych, cukrzycy, chorób nerek i dny  
moczanowej.

Tacy badacze zasługują na uznanie i promowanie ich dorobku naukowego 
zarówno za życia jak i po śmierci, w kraju i za granicą. Efekty ich prac badawczych 
stanowią wkład do dalszego rozwoju medycyny i przyczyniają się do postępu nie tylko 
w kraju, ale i na świecie. Naszą powinnością jako Polaków jest nie tylko być dumnymi 
z naszych znakomitych rodaków, ale również podkreślać ich pochodzenie na arenie 
międzynarodowej.

Dlatego zachęcam Państwa do lektury niniejszego opracowania przygo-
towanego z taką pieczołowitością przez profesora Mariana Zembalę wraz z Komitetem 
Organizacyjnym i jestem pewien, że nie będzie to czas stracony. 

 

                                                            Dr n. med. Radosław Sierpiński
p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych

 “The grass is always greener
 on the other side of the fence.”
      Stanisław Jachowicz

Ladies and Gentlemen,
The popular proverb quoted above perfectly illustrates the awareness of our compatriots 
as to the achievements of Wilhelm Ebstein, a distinguished doctor of medicine. 

Dr Ebstein has gone down in the history of medicine thanks to the paper  
he penned, entitled “On a Very Rare Case of Tricuspid Valve Regurgitation 
Caused by a Congenital Defect”, published for the first time in 1866 and enriched 
with precise figures by Oskar Wyss. The heart anomaly discovered by Dr Ebstein  
is a multi-faceted defect, and a wide range of possible anatomical variants of this 
heart defect is permanently associated with the name of this distinguished physician  
in contemporary medicine. Despite the development of cardiology and cardiac surgery, 
treatment of patients suffering from Ebstein anomaly still constitutes a challenge  
for doctors worldwide. 

What is important and commendable, Ebstein did not limit his research  
to cardiology only. His name is well known to physicians representing other spe-
cialisations, such as oncology (Pel-Ebstein fever, differentiation between chronic and  
acute leukaemia) or nephrology and diabetology (Armanni-Ebstein cells). Furthermore,  
he was one of the pioneers of dietetics (Ebstein’s diet) and a world-renowned expert  
on metabolic diseases, diabetes, kidney diseases, and gout. 

Such researchers deserve recognition and having their academic achieve-
ments promoted during their lifetime, as well as after their death, in Poland and  
abroad. Results of their research work contribute to further development of medici-
ne and progress not only in Poland  but also worldwide. It is our duty as Poles not 
only to be proud of our distinguished compatriots, but also to emphasise their origins  
internationally.  

Therefore, I encourage you to read this publication, prepared with such 
assiduousness by Professor Marian Zembala along with the Organising Committee, 
as I am sure it will not be time wasted. 

 

                                                            Radosław Sierpiński, MD PhD.
Acting CEO of Medical Research Agency
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Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Koledzy
witamy dziś Państwa w historycznym mieście Jawor na Dolnym Śląsku.  
To właśnie tutaj, w tym mieście, w roku 1836 urodził się w niemiecko- 
żydowskiej rodzinie dr Wilhelm Ebstein, światowej sławy lekarz, wszechstron-
nie utalentowany klinicysta i naukowiec, etyk i historyk medycyny.  

Nie ukrywamy, że bezpośrednią inspiracją naszego dzisiejszego spot-
kania, poświęconego przypomnieniu osiągnięć dr. Ebsteina, jego wkładu  
do dziedzictwa światowej nauki i medycyny, był niezwykły list, który otrzy-
maliśmy przed kilkoma miesiącami z Antwerpii, z Belgii. Jego autor, Pan 
Benoit Mores, doradca Maggie de Block, Minister Zdrowia Belgii, zwrócił 
nam uwagę na zbyt małą popularyzację dorobku wielkiego Ebsteina w jego  
środowisku naturalnym, w jego rodzinnych stronach, ale także w historii  
medycyny. Odpowiadając na ten ważny list, na to ważne spostrzeżenie, obieca-
liśmy, że podejmiemy starania, aby to zmienić. Tak narodził się pomysł dzisiej-
szej uroczystości – spotkania dedykowanego dr. Wilhelmowi Ebsteinowi. 

Chcielibyśmy podziękować Wszystkim, którzy podjęli z nami to wyzwa-
nie, za wysiłek i determinację, by tę ciekawą ideę przekuć w czyn. 

Dziękujemy wszystkim wykładowcom z kraju i zagranicy, którzy 
swoją obecnością uświetnili dzisiejszą uroczystość. Są dziś wśród nas  
wybitni eksperci, którzy posiedli własne, duże doświadczenie w leczeniu ano-
malii Ebsteina. Wśród nich ambasadorowie nowoczesnej kardiochirurgii –  

Distinguished Guests,
Dear Colleagues and Friends, 
welcome to the historic city of Jawor in Lower Silesia. Here in 1836 in Jewish-
German family, Dr Wilhelm Ebstein was born – a world-famous physician,  
a multi-talented clinician and a scientist, an ethicist and historian of medicine.

We cannot deny that the main inspiration for our meeting today, 
dedicated to Dr Ebstein and his contribution to the legacy of world’s science 
and medicine, was the unusual letter we received a few months ago from Mr 
Benoit Mores, the Advisor of Maggie de Block, the Ministry of Health and 
Social Affairs in Belgium. In his letter, Mr Mores drew our attention to the 
insufficient in his opinion popularization of an impressive heritage of Dr 
Ebstein in his hometown and the history of medicine. In our response to this 
important letter and important note, we promised to make attempts to change 
that. And so the idea of  ”Tribute to Dr Ebstein” ceremony was born. 

We want to thank everyone who joined us in this challenge for their 
efforts and determination to convert the intriguing concept into the action. 

We also thank all the speakers, from Poland and abroad, who honoured 
this commemoration with their presence. We have here some world-class 
experts and the ambassadors of modern cardiac surgery: Prof. Rüdiger Lange 
(Münich, Germany) and Dr Patrick Perier (Paris, France), who represents 
today also the European Association for Cardio-Thoracic Surgery, who gained 
their own, vast experience in the treatment of Ebstein’s anomaly. 

We address our utmost gratitude to the hosts of Jawor for their 
significant institutional and personal involvement. We would also like to thank 
the national and local government authorities for supporting this initiative. 

The list of people and institutions, thanks to support and help of which 
we could meet today and celebrate the achievements of Dr Ebstein, is very 
long. You will be able to see it at the end of the documentary dedicated to life  
and work of Ebstein, created thanks to the educational grants of the Polish 
Society of Cardiology and Polish Society of Cardiac- and Thoracic Surgeons.

We want to thank all the participants of this conference for your 
presence today and joint efforts made to honour Dr Ebstein and to restore 
the recognition he fully deserves. We are fully convinced that when we get 
to know Dr Ebstein and his achievements better, the participants of today’s 

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala Dr n. med. Artur Kwaśniewski
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

conference as well as the future visitors of Jawor will become the ambassadors 
of the message this outstanding physician left as his legacy. A patient with 
his disease, sometimes complicated and complex, is always the priority for the 
treatment team. Ebstein with his personal and professional life proved that this 
immortal, evangelical idea of good Samaritan is essential and timeless. 

We wish that this beautiful mission stays in our memory forever 
and that this extraordinary man and his achievements inspire us and 
future generations.

      

 Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala          Dr n. med. Artur Kwaśniewski
     Chairman, Scientific Committee         Chairman, Organizing Committee 

prof. Rüdiger Lange z Monachium oraz dr Patrick Perier z Paryża, reprezen-
tujący także Europejskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgii. 

W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować Gospodarzom miasta  
Jawor, za instytucjonalne i osobiste niezwykłe zaangażowanie. Dziękujemy 
przedstawicielom władz rządowych i samorządowych regionu i województwa. 

Lista osób i instytucji, dzięki pomocy których mogliśmy się dziś  
spotkać, by wspólnie świętować wielkość i osiągnięcia dr. Ebsteina, jest  
bardzo długa. Zobaczycie ją Państwo między innymi na końcu filmu o życiu  
i twórczości Ebsteina, który powstał dzięki wsparciu i zaangażowaniu  
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardio-
Torakochirurgów. 

Dziękujemy Wszystkim z Państwa za dzisiejszą obecność i wspólne 
działania na rzecz uhonorowania dr. Ebsteina, przywrócenia należnej mu  
pamięci. 

Jesteśmy przekonani, że poznawszy lepiej osiągnięcia dr. Ebsteina,  
zarówno my – uczestnicy dzisiejszego spotkania, jak i wszyscy ci, którzy 
będą odwiedzać Jawor w następnych dniach, miesiącach, latach, staniemy się  
ambasadorami przesłania, które nam ten wybitny lekarz pozostawił jako  
testament. To chory ze swoją chorobą, czasem trudną i złożoną, jest priorytetem  
dla zespołu leczącego. Dr Ebstein swoim życiem i pracą udowodnił, że nie-
śmiertelna, ewangeliczna idea miłosiernego Samarytanina jest najważniejsza  
i ponadczasowa. 

Z życzeniami, aby to piękne posłannictwo pozostało na zawsze  
w naszej pamięci a niezwykła postać Ebsteina, jego dokonania stanowiły 
inspirację dla nas i kolejnych pokoleń.

        

   Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala                     Dr n. med. Artur Kwaśniewski

 Przewodniczący Komitetu Naukowego  
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Z Jawora do Getyngi. 
Z Dolnego Śląska  
do nieśmiertelności.

Pamięci Wilhelma Ebsteina (1836-1912)

21 września 2019 r. 
Teatr Miejski w Jaworze
Rynek 5, Jawor

10:00-11:30

POWITANIE

Emilian Bera, Burmistrz miasta Jawor

Artur Kwaśniewski, Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego 

Marian Zembala, Przewodniczący Komitetu Naukowego

Projekcja filmu edukacyjnego „Z Jawora do Getyngi, 
z Dolnego Śląska do nieśmiertelności  
— polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy  
w hołdzie Ebsteinowi”  (10’)
Reż. Konstanty Kulik 

WYKŁAD INAUGURACYJNY:
Dlaczego jesteśmy dumni z Europejczyków  
z polskiej ziemi rodem? (20’) 
Janusz Skalski (Kraków)

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

10:00-11:30

WELCOME ADDRESS

Emilian Bera, The Mayor of Jawor 

Artur Kwaśniewski, The Chair of the Organizing 
Committee 

Marian Zembala, The Chair of the Scientific Committee 

Educational movie presentation: “From Jawor to 
Göttingen, from Lower Silesia to immortality 
— Polish cardiologists and cardiac surgeons in tribute 
to Ebstein”  (10’)
Director: Konstanty Kulik 

INAUGURAL LECTURE:
Why are we proud of the Europeans born on the 
Polish soil?  (20’) 
Janusz Skalski (Cracow) 

WELCOME SPEECHES OF THE INVITED GUESTS 

From Jawor to Göttingen. 
From Lower Silesia to immortality.

Commemoration of  Wilhelm Ebstein  

(1836-1912)

21st September 2019 
City Theatre of Jawor
Rynek 5, Jawor

prOgram KOnfErEnCJI prOgram Of ThE COnfErEnCE
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11:30-13.00 SESJA I

Z Jawora do Getyngi, z Dolnego Śląska do nieśmiertelności

P r o w a d z e n i e: Magdalena Mazurak (Wrocław), 
Piotr Ponikowski (Wrocław), Marian Zembala (Zabrze)

11:30-11:50
Z Jawora do Getyngi, z Dolnego Śląska 
do nieśmiertelności. Wilhelm Ebstein 1836-1912
Magdalena Mazurak (Wrocław)

11:50-12:10
Jawor – miejsce świadectwa pamięci Wilhelma 
Ebsteina 
Arkadiusz Muła (Jawor)

12:10-12:30
Uniwersalne znaczenie postaci i dorobku Ebsteina  
dla współczesnych i przyszłych pokoleń
Ks. Biskup Waldemar Pytel (Wrocław/ świdnica)

12:30-12:40 Dyskusja 

12:40-13:00 Przerwa kawowa

13:00-15:05 SESJA II 

Dlaczego Ebstein zasługuje na pamięć i uznanie w Polsce, Europie, 
na świecie? 

P r o w a d z e n i e: Marek Jasiński (Wrocław), Marian Klinger (Opole), 
             Janusz Skalski (Kraków)

13:00-13:20

Chirurgiczne leczenie anomalii Ebsteina – wyniki 
leczenia z wykorzystaniem różnych technik  
Rüdiger Lange (Monachium, Niemcy), 
Julie Cleuziou (Monachium, Niemcy) 

13:20-13:40
Wilhelm Ebstein – dlaczego jest to postać warta 
upamiętnienia?  
Anomalia Ebsteina z perspektywy pacjenta 
Benoit Mores (Antwerpia, Belgia) 

11:30-13.00 SESSION I

From Jawor to Göttingen, from Lower Silesia to immortality

C h a i r: Magdalena Mazurak (Wroclaw),  
Piotr Ponikowski (Wroclaw), Marian Zembala (Zabrze)

11:30-11:50
From Jawor to Göttingen, from Lower Silesia  
to immortality. Wilhelm Ebstein 1836-1912
Magdalena Mazurak (Wroclaw)

11:50-12:10
Jawor – a site of witness and memory of Wilhelm 
Ebstein 
Arkadiusz Muła (Jawor)

12:10-12:30
Universal appeal of Ebstein and his achievements  
for contemporary and future generations
Rev. Bishop Waldemar Pytel (Wrocław/ świdnica)

12:30-12:40 Discussion 

12:40-13:00 Coffee break

13:00-15:05 SESSION II 

Why does Ebstein deserve to be remembered and honored in Poland, 
Europe and World?

C h a i r: Marek Jasiński (Wrocław), Marian Klinger (Opole),
 Janusz Skalski (Cracow)

13:00-13:20

Surgical treatment of Ebstein’s anomaly: the results  
of different repair and replacement techniques
Rüdiger Lange (Münich, Germany), 
Julie Cleuziou (Münich, Germany)
 

13:20-13:40
Wilhelm Ebstein - why should he be remembered? 
Ebstein’s anomaly from the patient’s point of view
Benoit Mores (Antwerp, Belgium)
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13:40-14:00
Anomalia Ebsteina – korekta ciężkiej wrodzonej 
wady zastawki trójdzielnej u dorosłych  
Patrick Perier (Paryż, Francja)

14:00-14:20
Wczesne i odległe wyniki leczenia anomalii Ebsteina 
metodą Perier  
Jacek Białkowski (Zabrze), Jarosław Rycaj (Zabrze), 
Szymon Pawlak (Zabrze), Jacek Pająk (Zabrze/ Warszawa)

14:20-14:40
Odwodnienie i powikłania septyczne w chorobach 
nerek – odniesienia do koncepcji Wilhelma Ebsteina  
Marian Klinger (Opole) 

14:40-14:50 Udział dr. Ebsteina w badaniach nad cukrzycą
Krzysztof Strojek (Zabrze)

14:50-15:00 Dyskusja panelowa

15:00-15:05
Ogólnopolski program naukowo-edukacyjny dla 
młodych pasjonatów nauk ścisłych i przyrodniczych 
– program ADAMED SmartUP

15:00-16:00 Lunch/ Przejście do Muzeum

16:00-16:30 Uroczystość odsłonięcia popiersia dr. Wilhelma 
Ebsteina w Muzeum Regionalnym w Jaworze 

18:00

Koncert finałowy XXV Festiwalu Muzyki Kameralnej 
„Jaworskie Koncerty Pokoju” w Kościele Pokoju 
(UNESCO)
W p r o w a d z e n i e: Ks. Tomasz Stawiak, proboszcz 
parafii Kościoła Pokoju w Jaworze
A r t y ś c i: 
Dyrygent: Krzysztof Garstka – klawesyn  
Soliści: Justyna Stępień – sopran, 
Iwona Lubowicz – sopran, Dorota Lachowicz – alt, 
Sylwester Smulczyński – tenor, Piotr Kędziora – bas

PROGRAM:  
Johann Sebastian Bach – Kantaty:
Liebster Jesu, mein Verlangen – BWV 32
Ich bin vergnugt mit meinem Glucke – BWV 84
Aus der Tiefen rufe, Herr, zu dir – BWV 131

13:40-14:00
Ebstein’s anomaly – how to correct severe anatomical 
forms of the defects in adults? 
Patrick Perier (Paris, France)

14:00-14:20
Short and long-term results after correction of 
Ebstein’s anomaly modo Perier
Jacek Białkowski (Zabrze), Jarosław Rycaj (Zabrze), 
Szymon Pawlak (Zabrze), Jacek Pająk (Zabrze/Warsaw)

14:20-14:40
Dehydration and septic complications of kidney 
diseases – the references to Wilhelm Ebstein’s ideas
Marian Klinger (Opole) 

14:40-14:50 Ebstein’s contribution in diabetes
Krzysztof Strojek (Zabrze)

14:50-15:00 Panel Discussion

15:00-15:05
Polish scientific-educational program for young 
passionates of science 
 – ADAMED SmartUP Program

15:00-16:00 Lunch/ a walk to the Museum

16:00-16:30 The ceremony of unveiling the bust of dr Wilhelm 
Ebstein in the Regional Museum in Jawor 

18:00

A concert of the Polish Royal Opera at the  
Church of Peace in Jawor (UNESCO) 
I n t r o d u c t i o n: Rev. Tomasz Stawiak,  preacher of 
Church of Peace in Jawor
A r t i s t s: 
Conductor: Krzysztof Garstka – harpsichord 
Solists: Justyna Stępień – soprano, 
Iwona Lubowicz – soprano, Dorota Lachowicz – alto, 
Sylwester Szmulczyński – tenor, Piotr Kędziora – bass

PROGRAMME:
Johann Sebastian Bach – Cantatas:
Liebster Jesu, mein Verlangen – BWV 32
Ich bin vergnugt mit meinem Glucke – BWV 84
Aus der Tiefen rufe, Herr, zu dir – BWV 131
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CZĘŚĆ II

Z Jawora do getyngi, z dolnego Śląska do nieśmiertelności. 
Świadectwa pamięci doktora Ebsteina 

from Jawor to göttingen, from Lower Silesia to immortality. 
Testaments to the memory of doctor Ebstein
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Jawor – perła dolnego Śląska

Jawor zalicza się do nielicznej grupy miast na Dolnym śląsku, 
mogących poszczycić się zachowanym praktycznie bez zmian średnio-
wiecznym układem urbanistycznym. Wizytówką miasta jest Ratusz. 
Wzniesiono go w latach 1896-1897 w miejscu spalonego poprzednika 
(ze starego ratusza ocalała tylko gotycka 65-metrowa wieża, zwień- 
czona barokowym hełmem). W przylegającym do niego budynku 
Teatru Miejskiego znajduje się wspaniale zdobiona sala teatralna,  
z profesjonalnie wyposażoną sceną i odpowiednim zapleczem.

Zarówno w obrębie rynku, jak i wychodzących z niego uliczek 
zachowała się zabytkowa zabudowa mieszkalna. Kamieniczki ryn-
kowe (oprócz dwóch wybudowanych pierzei w latach 60. XX wie-
ku) pochodzą głównie z XVI, XVII i XVIII wieku. Dom „Pod Złotym 
Ulem” (nr 8) był kiedyś siedzibą znanej na całym śląsku firmy pierni-
karskiej rodziny Lauterbachów. Bardzo dobrze zachowany dom nr 4 
przy ulicy Staszica to klasyczny renesansowy pałac miejski. Kamienica  
nr 3 przy ul. Legnickiej (związana według legendy z wybitnym  
wodzem z czasów wojny 30-letniej, A. von Wallensteinem) ozdobiona 
jest bodaj najpiękniejszym z zachowanych w Jaworze renesansowych 
portali.

Osobny rozdział jaworskiej historii to staromiejskie świąty-
nie. Najstarszą wśród nich jest kościół pw. św. Barbary (czas budo-
wy około połowy XIII wieku). Parafialny kościół pw. św. Marcina 
wzniesiono najprawdopodobniej w latach 70. XIII wieku. Oryginal-
na, wczesnogotycka sylwetka kontrastuje z przepychem barokowego 
wystroju. świątynia zachowała także relikty wyposażenia gotyckiego  
i renesansowego. Kościółek pw. św. Wojciecha był do początku XV 
wieku synagogą jaworskiej gminy żydowskiej. Dzisiaj jest jednym  
z najstarszych zachowanych zabytków postsynagogalnych na Dolnym 
śląsku. 

Perłą wśród jaworskich kościołów jest usytuowany poza  
obrębem średniowiecznego miasta ewangelicki kościół pw. święte-
go Ducha, zwany Kościołem Pokoju. Wzniesiony przede wszystkim  

Jawor – a pearl of Lower Silesia

Jawor is one of  the very few towns in Lower Silesia which can  
boast a practically fully preserved medieval urban layout. The symbol 
of the town is its Town Hall. It was erected in 1896-1897 in the place 
of its predecessor, which had been burnt down (only a 65-metre-tall 
Gothic tower crowned with a Baroque tented roof had been preserved). 
The edifice of the Municipal Theatre adjacent to the Town Hall houses 
a well-preserved and beautifully ornamented theatre hall, with a profe-
ssionally equipped stage and relevant backup facilities. 

The market square itself, as well as the streets running from it, 
feature historic residential architecture. The tenement houses around 
the market square (except for two frontages, built in the 1960s) date 
back predominantly to the 16th, 17th, and 18th centuries. The house 
“Under the Golden Beehive” (No. 8) used to be a seat of a gingerbread 
producing company of the Lauterbachs, well-known all over Silesia. 
The house located at Staszica street under the number 4, very well 
preserved, is a classical Renaissance municipal palace. The tenement 
house under the number 3 Legnicka street (the legend associates  
it with a distinguished commander from the Thirty Years’ War,  
A. von Wallenstein) is ornamented with Jawor’s probably most beauti-
ful preserved Renaissance portal.  

The old town’s temples constitute a separate chapter in the 
history of Jawor. The oldest of them is St. Barbara’s church (built around 
the mid-13th century). St. Martin’s parish church was most probably 
erected in the 1270s. Its original Early-Gothic silhouette contrasts with 
the splendour of its Baroque interiors. The temple also boasts preserved 
elements of its Gothic and Renaissance furnishings. The little church 
consecrated to St. Adalbert used to be a synagogue of the Jawor Jewish 
community since the early 15th century. Today it is one of the oldest 
preserved post-synagogue monuments in Lower Silesia. A true gem 
amongst Jawor’s churches is the Evangelical Holy Spirit church, 
dubbed the Church of Peace. Built predominantly of wood and clay, 
with time it was equipped with an impressive Baroque interior design 
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z drewna i gliny z czasem zyskał imponujące, barokowe wnętrze  
(niezwykle cenne empory z herbami jaworskiej szlachty i cechów  
rzemieślniczych). Obecnie Kościół Pokoju jest jednym z dwóch 
tego typu obiektów w Europie (obok świdnicy), wpisanych na Listę 
UNESCO.

Jaworskie Muzeum Regionalne mieści się w zespole byłego 
klasztoru bernardynów. Monasterium, wzniesione pod koniec XV 
wieku, od 1810 roku pełniło funkcję arsenału miejscowej landwehry. 
Obecnie w przyklasztornym kościele mieści się Dolnośląska Galeria 
Sztuki Sakralnej. 

Z bardzo silnych niegdyś fortyfikacji miejskich przetrwały mię-
dzy innymi: prawie 100-metrowy odcinek gotyckich murów (zachod-
nia strony placu przy Kościele św. Marcina, znakomicie zachowane  
do pełnej wysokości blanki, zachowana renesansowa basteja), kilku-
nastometrowy odcinek muru renesansowego przy ulicy Bolesława  
Chrobrego oraz przeszło 50-metrowy odcinek obu linii murów obron-
nych na tyłach Muzeum. Ponadto, przy ulicy Strzegomskiej zachowała 
się Wieża Strzegomska (niegdyś samodzielnie wzmacniająca ochronę 
bramy, później miejski posterunek straży pożarnej i więzienie).

Niewątpliwie największym i najstarszym wśród jaworskich 
zabytków jest zamek. Rozbudowywany przez stulecia kryje w swo-
ich murach relikty najstarszych założeń z połowy XIII wieku. Przez 
wieki pełnił rozmaite funkcje: od siedziby książąt piastowskich  
i królewskich namiestników, aż po pruskie więzienie. Obecnie gości  
w swoich murach miejskie instytucje kulturalne oraz salę wysta-
wienniczą, w której znajduje się wejście na wieżę udostępnioną  
do zwiedzania.

Miasto słynie z organizowanych od 25 lat Jaworskich Koncertów 
Pokoju – uczty muzycznej dla miłośników muzyki w wykonaniu 
światowej sławy artystów. Koncerty odbywają się każdego roku  
od maja do września. 

Inny charakter ma święto Chleba i Piernika, wydarzenie 
organizowane w Jaworze już od 20 lat, zawsze w ostatni weekend 
sierpnia. To trzy dni zabawy, wypełnione smakiem i aromatem 
przeróżnych rodzajów i gatunków chleba, ciast oraz wyśmienitych 

(exceptionally valuable matronea with coats of arms of Jawor-based 
nobility and craft guilds). Today the Church of Peace is one of the 
two monuments of the kind (the church in świdnica being the other)  
in Europe and it is entered in the UNESCO World Heritage List. 

The Regional Museum in Jawor is located in the complex of the 
former Bernardine monastery. Erected at the end of the 15th century, 
since 1810 it was used as an arsenal of the local landwehra. Today  
the monastery church houses the Lower Silesian Religious Art Centre.

The once very strong municipal fortifications are represented 
today by a nearly 100-metre-long section of Gothic walls (the western 
side of the square near St. Martin’s church, perfectly preserved 
battlements to their full height, preserved Renaissance bastille), a more 
than 50-metre-long section of the Renaissance wall along Bolesław 
Chrobry street, and an over 50-metre-long section of both lines of the 
defensive walls at the back of the Museum. Furthermore, the Strzegom 
Tower has been preserved at Strzegomska street (once an independent 
structure strengthening the defence of the gate, subsequently a muni-
cipal fire service station and a prison). 

Undoubtedly the biggest and oldest of Jawor-based historic 
buildings is the castle. Extended over centuries, it hides within  
its walls relicts of the oldest structures from the mid-13th century. Over 
centuries it fulfilled many different functions: from the seat of Piast 
princes and royal viceroys through a Prussian prison. Today it houses 
cultural institutions and an exhibition hall, with an entrance to the 
tower accessible to visitors. 

The town is famous for the Jawor Peace Concerts, organised for  
25 years now. They are a true feast for music lovers, featuring world  
famous artists. The concerts are held annually from May until 
September. 

Another event, the Festival of Bread and Gingerbread, organised 
for 20 years now always at the last weekend of August, is completely 
different. It comprises three days of fun, filled with flavours and 
aromas of all sorts and types of bread, cakes, and delicious gingerbread. 
Champions of bakery and confectionery show off their excellent art, 
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pierników. Mistrzowie piekarnictwa i cukiernictwa prezentują swój 
wyborny kunszt, bijąc „rekord piernika”, którego długość wynosi 
ponad 60 metrów. 

Jawor liczy sobie prawie 800 lat. Powyższy krótki opis to  
zaledwie cząstka tego, co można tu zobaczyć i przeżyć. Każdy, kto  
odwiedzi Jawor choć raz, zachowa w pamięci na zawsze urodę tego 
piastowskiego miasta.

beating the record of the longest gingerbread, which gets to be over 60 
metres long. 

Jawor is nearly 800 years old. Therefore, it is just a small part  
of what you can see and experience in Jawor. If you visit Jawor even 
once, you will keep the beauty of this Piast town forever in your 
memory. 

Ratusz, fot. M. Osiatycki.
Town Hall, photo: M. Osiatycki.

Dom „Pod Złotym Ulem” (nr 8), fot. G. Wiernicki.
The house “Under the Golden Beehive” (No. 8), photo: G. Wiernicki. 

Ewangelicki kościół pw. świętego Ducha, zwany Kościołem Pokoju.
Evangelical Holy Spirit church, dubbed the Church of Peace.
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Arkadiusz Muła
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze

miasto Jawor. Świadectwa pamięci 
doktora Ebsteina

Przed podjęciem studiów, Wilhelm Ebstein spędził swoją mło-
dość w Jaworze. Przemierzając dziś malownicze miasteczko u stóp 
Przedgórza Sudeckiego odnaleźć można miejsca, które zapisały się 
na kartach bogatego, jednak wciąż na nowo odkrywanego życiorysu 
geniusza medycyny. Na pochodzącej ze zbiorów Muzeum Regio-
nalnego w Jaworze mapie miasta, datowanej na 1841 rok, odnajdujemy 
dawną ulicę Królewską oraz ulicę środkową, przy których zbiegu 
zlokalizowana była kamienica mieszczańska, w której przyszedł na 
świat Wilhelm (Ryc. 1). Rzut kwartału zabudowy wraz z lokalizacją 
domu rodziny Ebsteinów uwieczniono na planie przechowywanym 
do czasów II wojny światowej w Miejskim Archiwum Budowlanym. 
Budynek nie przetrwał działań wojennych; został zniszczony wskutek 
oblężenia miasta przez sowiecką armię w lutym 1945 roku. Obecnie 
w tym centralnym punkcie układu staromiejskiego zlokalizowany 
jest skwer (Ryc. 2). 

Ojciec Wilhelma, Louis Ebstein, z zawodu kupiec zbożowy, 
nieprzypadkowo nabył przed 1839 rokiem dom w bliskim sąsiedztwie 
Rynku, jednego z największych placów handlowych pruskiej 
prowincji śląskiej. Przy ulicy Królewskiej (obecnie jest nią ulica 
Staromiejska) mieli swoje siedziby zamożni mieszczanie. Zaliczali 
się do nich kupcy, właściciele wyszynków, rzeźnicy oraz piekarze. 
Rodzina Ebsteinów dorobiła się majątku na handlu produktami 
rolniczymi, z których Jawor znany był od stuleci. Obecnie do tej 
tradycji nawiązuje promujący region slogan: „Jawor – miasto chleba, 
miasto pokoju” oraz organizowane od ponad 20 lat święto Chleba  
i Piernika – wielkie wydarzenie w branży piekarniczej i cukierniczej. 

Arkadiusz Muła
Director of the Regional Museum in Jawor

 

The Town of Jawor. Testaments to the memory  
of doctor Ebstein 

Prior to commencing his studies, Wilhelm Ebstein spent his 
youth in Jawor (Jauer). Whilst strolling around this picturesque 
little town located at the foot of Sudeten Foreland, one can discover 
places which are inscribed on the pages of the rich life, although still 
rediscovered anew, of this genius of medicine. The map of the town 
dated 1841, which belongs to the collection of the Regional Museum 
in Jawor, features the former Królewska and środkowa streets, at 
the intersection of which there used to be a tenement house where 
Wilhelm was born (Fig. 1). The layout of this quarter including the 
location of the Ebsteins’ home is perpetuated on the map kept until 
World War II in the Municipal Building Archives. The building didn’t 
survive the warfare – it was destroyed as a result of the siege of the 
town by the Soviet army in February 1945. Today there is a square 
located in this central point of the old town layout (Fig. 2). 

It wasn’t by sheer accident that Wilhelm’s father, Louis Ebstein, 
a corn merchant by trade, purchased before 1839 a house in the close 
vicinity to the Market Square, one of the largest fairgrounds of the 
Prussian province of Silesia. Well-off burghers had their homes at 
Królewska street (Staromiejska street today). This group included 
merchants, inn owners, butchers, and bakers. The Ebsteins got rich 
on trading in farm produce, for which Jawor had been famous for 
centuries. Today this tradition is reflected in a slogan promoting the 
region, “Jawor – the Town of Bread, the Town of Peace”, and in, held 
for over 20 years, “the Festival of Bread and Gingerbread” - a huge 
event in bakery and confectionery branch.
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Na późniejszy dorobek naukowy Wilhelma Ebsteina niewąt-
pliwie wywarła wpływ jaworska edukacja. W swoich pamiętnikach 
Wilhelm pisał, że do piątego roku życia uczył go nauczyciel prywatny.  
W wieku 6 lat zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej (Volksschu-
le), zlokalizowanej przy klasztorze franciszkanek, w nieistniejącym 
już budynku między obecną ulicą Żeromskiego a Klasztorną (Ryc. 3).  
Z tego okresu Wilhelm zapamiętał definicję „ważności”, sformułowa-
ną przez ówczesnego rektora Rauche. Zdaniem wykładowcy „istotne 
jest to, co się dzieje i ma poważne następstwa”. Mając 9 lat (od 1848 
roku) Ebstein pobierał naukę w szkole miejskiej (Bürgerschule), znanej 
bardziej jako „szkoła łacińska”. 

świadkiem obecności rodziny Ebsteinów w Jaworze jest rów-
nież cmentarz żydowski zlokalizowany na przedmieściach, nieopo-
dal parku miejskiego, na południe od koryta rzeki Nysy Szalonej przy  
ul. Miłosza (Ryc. 4). 

W 1839 roku ojciec Wilhelma poświadczony został jako sygna-
tariusz deklaracji chęci utworzenia samodzielnej gminy żydowskiej. 
W spisie rodzin żydowskich z 1854 roku wymieniono Ebsteina wraz  
z dwoma synami. W chwili kiedy syn Louisa Ebsteina, Wilhelm,  
rozpoczyna edukację podstawową, powstaje założenie cmentarza  
żydowskiego. Utworzono go na posesji żydowskiego kupca Heinricha 
Sachsa. Z powodu braku synagogi, młody Wilhelm Ebstein uczęszczał 
na nabożeństwa do sali modlitewnej, mieszczącej się najprawdopo-
dobniej w domu rodziny Sachsów przy obecnej ulicy Głuchej. Relik-
tem cmentarza jest wciąż istniejący kwartał z zachowanymi mogiłami  
i starodrzewem przy zarośniętych ścieżkach i alejach. Najstarsza 
spośród kilkudziesięciu macew posadowiona została na grobie  
Wilhelminy Mendelssohn, zmarłej w 1840 roku.

What influenced Wilhelm Ebstein’s subsequent scientific legacy 
was the education he had received in Jawor. In his memoirs Wilhelm 
wrote that he had been taught by a private tutor until the age of 5. 
At the age of 6 she started attending a primary school (Volksschule) 
at the convent of Franciscan Sisters, located in the now non-existing 
a building between today’s Żeromski street and Klasztorna street 
(Fig. 3). From this period Wilhelm remembered the definition of 
“importance” coined by the then chancellor Rauche. According to 
the lecturer, “what is important is what is happening and has serious 
consequences”. At the age of 9 (1848) Ebstein started his education in 
Bürgerschule (Municipal School), more widely known as “the Latin 
school”. 

A silent witness of the Ebsteins’ presence in Jawor is the Jewish 
cemetery located on the outskirts of the town, near the municipal 
park, to the south from the riverbed of the Raging Neisse, at Miłosz 
street (Fig. 4). 

In 1839 Wilhelm’s father was certified as a signatory of a de-
claration expressing the willingness to establish an independent 
Jewish community. The list of Jewish families from 1854 mentions 
Ebstein along with his two sons. When Wilhelm, Louis Ebstein’s 
son, started his primary education, the plans for the Jewish cemetery 
were drawn up. It was established on a plot of land belonging  
to a Jewish merchant, Heinrich Sachs. As there was no synagogue 
there, young Wilhelm Ebstein participated in services held in a prayer 
hall, most probably located in the house of the Sachs, at today’s Głucha 
street. The preserved relic of the cemetery is the still existing quarter 
with preserved graves and an old stand of trees along the overgrown 
paths and alleys. The oldest of the several dozen matzevas is situated 
on a grave of Wilhelmine Mendelssohn, who died in 1840. 
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Ryc. 1. Plan Jawora z 1841 roku. Zbiory Muzeum Regionalnego w Jaworze.
Fig. 1. Map of Jawor from 1841. Collection of the Regional Museum in Jawor.

Ryc. 2. Skwer u zbiegu ul. środkowej i ul. Staromiejskiej w Jaworze.
Fig. 2. Square at the intersection of środkowa and Staromiejska streets in Jawor.

Ryc. 3. Siedziba dawnego klasztoru franciszkanek, przy której funkcjonowała „Volkschule”.
Fig. 3. Seat of the former covenant of Franciscan Sisters, where “Volkschule” used to operate.

Ryc. 4. Cmentarz żydowski w Jaworze.
Fig. 4. Jewish cemetery in Jawor.
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Arkadiusz Muła
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze

Kościół pokoju – żyjący świadek geniusza nauki

Wilhelm Ebstein dorastał w kulturze tolerancji dla mniejszości 
etnicznych i wyznaniowych. Pomimo różnic konfesyjnych pośród 
mieszkańców Jawora, szkoła miejska (Ryc. 1), do której późniejszy 
doktor uczęszczał (Bürgerschule) nastawiona była na wszechstronne 
wykształcenie dzieci mieszczańskich, wywodzących się również ze 
środowisk żydowskiej gminy. W połowie XIX wieku sankcje ze strony 
władz pruskich wobec tej mniejszościowej grupy zelżały. Doceniono 
wkład społeczności żydowskich kupców w rozwój gospodarki re-
gionu. Wilhelmowi Ebsteinowi udzieliła się panująca w szkole miej-
skiej, określanej również zwrotem „szkoły łacińskiej”, atmosfera.  
Po latach napisał bowiem w swoich pamiętnikach: „Es herrschte 
in der Schule ein guter Geist” („W szkole panował dobry duch”). 
Zgodnie z panującą w dobie kultury biedermeieru modą, Ebstein był 
też kształcony muzycznie. Gry na klawesynie uczył go niejaki Igler. 
W jego pamięci utrwalił się także nauczyciel nauk przyrodniczych 
i fizyki, niejaki Franke. Rodzice Ebsteina pragnęli, by syn został 
kupcem, ten jednak chciał się dalej kształcić. Dopiero opinia rektora 
szkoły miejskiej, W. Wendta, przekonała ich o konieczności dalszego 
kształcenia syna.      

Wartości wywodzące się z filozofii humanizmu, w których 
dorastał młody Wilhelm, przyświecały w sposób szczególny społecz-
ności jaworskich protestantów. Tradycja luterańskiej „szkoły łaciń-
skiej” sięgała początku XVIII wieku. Jej absolwenci przyjmowani 
byli w dobie oświecenia na studia na uczelniach poza granicami  
śląska, m.in. w Halle. Protestanci jaworscy dbali o rozwój nauki,  
czego przejawem stała się aktywność autorska i redakcyjna miesz-
czan. To właśnie w jaworskiej oficynie wydawniczej już w 1763 
roku ukazała się pierwsza na śląsku pełna Biblia luterańska. „Szkoła  
łacińska”, której pedagogiczne grono stało na czele elity intelektualnej 

Arkadiusz Muła
Director of the Regional Museum in Jawor

 

The Church of peace – a Living Witness  
to the genius of Science

Wilhelm Ebstein grew up in the culture of tolerance for ethnic 
and religious minorities. Despite confessional differences among Jawor 
(Jauer) residents, the Municipal School (Fig. 1) attended by the later 
doctor (Bürgerschule) was oriented towards comprehensive education 
of bourgeois children, deriving also from the Jewish community.  
In the mid-19th century the Prussian authorities’ sanctions against 
this minority were eased. The contribution of the community of Je-
wish merchants in the development of the regional economy was 
appreciated. Wilhelm Ebstein was influenced by the atmosphere of 
the Municipal School, which was also dubbed “the Latin school”. 
Many years later he wrote in his memoirs, “Es herrschte in der Schule 
ein guter Geist” (“There was a good spirit at school”). In compliance 
with the fashion of the Biedermeier period, Ebstein also received 
musical education. He was taught the harpsichord by a person called 
Igler. His teacher of natural sciences and physics, a Mr Franke, stayed  
in his memory, as well. Ebstein’s parents wanted their son to become  
a merchant; he, however, wished to continue his studies. Only an 
opinion of the chancellor of the Municipal School, W. Wendt, convinced 
them it was necessary for their son to keep studying. 

The values deriving from the philosophy of humanism, which 
surrounded young Wilhelm as he was growing up, guided the Jawor-
based Protestant community in a particular way. The Lutheran tra-
dition of Latin schools dated back to the early 18th century. In the 
age of enlightenment their alumni were accepted in universities 
beyond Silesia, e.g. in Halle. Jawor-based Protestants cared for the 
development of science, which was manifested by the writing and 
publishing activities of the local townspeople. It is in the Jawor-based 
publishing house where as early as 1763 Silesia’s first full Luther Bible 
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miasta, funkcjonowała przy ewangelickim Kościele Pokoju (Ryc. 2).  
Pod egidą parafii mieszczanie przystępowali do inicjatyw charyta-
tywnych. Młody Ebstein był zatem świadkiem powstawania licz- 
nych towarzystw budzących aktywność mieszkańców. Pośród nich 
należy wymienić: „Towarzystwo Kobiet”, „Towarzystwo ds. Ratowa-
nia Dzieci Zaniedbanych Moralnie” czy „Zakład Zatrudniania Bied-
nych Dzieci”. Symbolem tych szlachetnych i wzniosłych idei stał się 
Kościół Pokoju. Jego szachulcowa bryła wzniesiona na mocy trak-
tatu westfalskiego po wojnie trzydziestoletniej w latach 1654-1655  
(Ryc. 3), została w 2001 roku wpisana na Listę światowego Dziedzic-
twa Kultury UNESCO. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie,  
że Jawor, miasto chleba i pokoju, wywarło niemały wpływ na naukową  
i filantropijną postawę geniusza medycyny.

was published. The Latin school, whose teaching staff belonged to 
the intellectual elites of the town, operated at the Evangelical Church 
of Peace (Fig. 2). Under the aegis of the parish local townspeople 
partook in charity initiatives. Hence, young Ebstein witnessed the 
establishment of numerous societies stimulating the activities of the 
town residents. The most prominent of them were Women’s Society, 
Society for Saving Morally Neglected Children, or Poor Children 
Employment Institution. The Church of Peace became a symbol of 
these noble and lofty ideas. Its half-timbered structure, erected under 
the treaty of Westphalia after the Thirty Years’ War in the period 1654-
1655 (Fig. 3), was entered in the UNESCO World Cultural Heritage 
List in 2001. It will not be far-fetched to say that Jawor, the town of 
bread and peace, had a considerable influence upon the scientific and 
philanthropic attitude of this medical genius. 

Ryc. 2. Obiekt szkoły na terenie zabudowań parafii protestanckiej w Jaworze
na planie z 1841 roku.

Fig. 2. The school building within the perimeter of the Protestant parish in Jawor 
on the map from 1841.

Ryc. 1. Miejsce, w którym znajdowała się nieistniejąca dziś Szkoła Miejska 
(zbieg ul. 1 Maja i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Fig. 1. Location of former municipal school (intersection of 1 Maja and Cardinal
Stefan Wyszyński streets).
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Fig. 3. The Church of Peace in Jawor on an engraving by Friedrich Werner, ca. 1750.Ryc. 3.  Jaworski Kościół Pokoju na grafice Friedricha Wernera z około 1750 roku.
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Z Jawora do getyngi, z dolnego Śląska  
do nieśmiertelności. Ocalić od zapomnienia  
– dr Wilhelm Ebstein, 1836 (Jawor) – 1912 (getynga)

 Żeby zobaczyć przyszłość, trzeba dotknąć przeszłości 
(Konfucjusz)

O d  A u t o r k i: Celem niniejszego opracowania nie było stworzenie monografii 
historycznej, przedstawiającej postać XIX-wiecznego lekarza urodzonego na Dolnym 
Śląsku, który habilitował się na Uniwersytecie we Wrocławiu dokładnie 150 lat temu, 
a którego nazwisko znane jest dziś kardiologom na całym świecie. Niniejszy tekst 
ma natomiast w założeniu przybliżyć Czytelnikowi powody, dla których 21 września 
2019 roku, w Jaworze, odsłonięte zostanie popiersie doktora Wilhelma Ebsteina.  

Wprowadzenie
W 2012 roku w czasopiśmie „Kardiologia Polska” opubliko- 

waliśmy z prof. Jackiem Kusa (moim Szefem) artykuł pt. Anomalia  
Ebsteina wczoraj i dziś. W 100. rocznicę śmierci Wilhelma Ebsteina. Dotyczył 
on metod kardiochirurgicznego leczenia rzadkiej wady wrodzonej  
zastawki trójdzielnej serca, zwanej anomalią Ebsteina. Ponadto 1/3 
część stanowił przyczynek do biografii bohatera tego kardiologiczne-
go eponimu, urodzonego w Jaworze w 1836 roku. Napisaliśmy wtedy:  
Na stronach internetowych miasta Jawor nie ma żadnych informacji na te-
mat Wilhelma Ebsteina. W Wikipedii wśród wymienionych 29 osób znanych 
lub wybitnych, którzy urodzili się w Jaworze, próżno szukać nazwiska doktora 
Ebsteina. Wilhelma Ebsteina w tym mieście pamięta już tylko niemy świadek 
jego narodzin — XVII-wieczny ewangelicki Kościół Pokoju, który w 2001 roku 
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

from Jawor to göttingen, from Lower Silesia to Immortality.
Saving from Oblivion – dr Wilhelm Ebstein, 1836 (Jawor) 
– 1912 (göttingen)

Study the past, if you would divine the future.
         (Confucius)

F r o m  t h e  A u t h o r: The goal of this publication was not to pen a histori-
cal monograph, presenting the figure of a 19th-century physician born in Lower  
Silesia, who obtained habilitation at the Breslau University (University of Wro-
cław) 150 years ago, whose name is well-known to cardiologists worldwide. This 
text is intended to make the Reader aware of the reasons for unveiling the bust  
of Dr Wilhelm Ebstein, which is to take place on 21 September 2019 in Jawor. The square 
located in the place where once there was a home of this distinguished, versatile physi-
cian and scientist will be named after him, as well.

Introduction
In 2012 Prof. Jacek Kusa (my boss) and I published a paper 

“Ebstein Anomaly Yesterday and Today. On the 100th Anniversary of Wilhelm 
Ebstein’s Death” in the Kardiologia Polska journal. It focused on methods 
of cardiosurgical treatment of a rare congenital defect of the tricuspid 
valve, referred to as Ebstein anomaly. Furthermore, its third part 
constituted a contribution to the biography of this cardiological eponym, 
born in Jawor in 1836. We wrote then, There is no information whatsoever 
about Wilhelm Ebstein on the website of the town of Jawor. You will not find 
Dr Ebstein’s name in Wikipedia amongst 29 well-known or distinguished 
personages who were born in Jawor. Wilhelm Ebstein is remembered in this 
town only by the silent witness of his birth, the 17th-century Evangelical Church 
of Peace, which in 2001 was entered in the UNESCO World Heritage List. 

Dr n. med. Magdalena Mazurak
Oddział Kardiologii Dziecięcej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu 

Magdalena Mazurak, MD PhD
Regional Specialist Hospital in Wroclaw,    
Research and Development Center 
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Postać Ebsteina wydała nam się interesująca z kilku powodów. 
Urodził się w rodzinie o korzeniach niemiecko-żydowskich, w małym 
miasteczku, które opuścił, żeby dalej się kształcić.  Najpierw był Wroc-
ław, potem Berlin, aż w końcu Getynga, w której mieszkał do śmierci.  
Był niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie chorób metabo-
licznych. Szczególnie interesowały go problemy cukrzycy i otyłości, 
choroby nerek, białaczka. Z jego nazwiskiem związanych jest kilka 
eponimów – dotyczą one nefrologii, kardiologii i hematoonkologii. 
Wilhelm Ebstein opublikował 237 artykułów, z których tylko 12 obej-
mowało tematykę sercowo-naczyniową. Jeden z nich poświęcony był 
anomalii zastawki trójdzielnej. Paradoksem jest fakt, że praca zawie-
rająca opis wady, której Ebstein zawdzięcza nieśmiertelność swojego 
nazwiska, nie spotkała się z większym zainteresowaniem. Napisał ją 
będąc młodym 29-letnim lekarzem, a więc na początku swojej drogi 
zawodowej, i zapewne dlatego zainteresowano się tą publikacją do-
piero po jego śmierci, analizując dokumenty i odtwarzając po kolei 
jego życiorys. Eponim anomalia Ebsteina stał się swoistym testamentem 
jego dokonań. 

pierwszy pacjent
28 czerwca 1864 roku do Szpitala Wszystkich świętych (Aller-

heiligen-Hospital) w Breslau (obecnie Wrocław) został przyjęty  
19-letni robotnik Joseph Prescher. U pacjenta od dzieciństwa narastała 
duszność i kołatania serca, widoczne było wyniszczenie, nasilona sinica 
oraz pulsowanie żył szyjnych synchroniczne z rytmem serca. Nad 
sercem słyszalny był szmer skurczowy, a opukiwaniem stwierdzono 
powiększenie sylwetki serca.

Na podstawie tych obserwacji klinicznych rozpoznano wro-
dzoną wadę serca. Osiem dni później Joseph Prescher zmarł, a następ-
nego dnia dr Wilhelm Ebstein wykonał sekcję zwłok. Półtora roku póź-
niej (1866 rok) Ebstein opublikował artykuł wzbogacony o precyzyjne 
ilustracje swojego kolegi (Oskara Wyssa) pt.: O bardzo rzadkim przypad-
ku niedomykalności zastawki trójdzielnej spowodowanej wadą wrodzoną.

The figure of Ebstein seemed interesting to us for several reasons. 
He was born in a family with German and Jewish roots, in a little 
town he left to continue his education. First it was Breslau (Wrocław), 
subsequently Berlin, and eventually Göttingen, where he lived until 
his death. He was an unquestionable expert in the field of metabolic 
diseases. He was particularly interested in diabetes, obesity, kidney 
diseases, leukaemia. Several eponyms are associated with his name 
– they refer to nephrology, cardiology, and hematooncology. Wilhelm 
Ebstein published 237 papers, only 12 of which revolved around 
cardiovascular topics. One of them was devoted to an anomaly of the 
tricuspid valve. Paradoxically, the work which contained a description 
of the defect that made Ebstein’s name immortal, initially did not evoke 
much interest. He wrote it as a young 29-year-old physician, at the 
very beginning of his career, and most probably this is why scientific 
circles got interested in this publication only after its author’s death, 
having analysed relevant documents and investigated every stage  
of his life. The eponym Ebstein anomaly has become a certain testament 
to his accomplishments. 

The first patient
On 28 June 1864 a 19-year-old labourer, Joseph Prescher, was 

admitted to the All Saints’ Hospital (Allerheiligen-Hospital) in Breslau 
(Wrocław today). Ever since his childhood the patient had been 
suffering from dyspnoea and palpitations. The patient manifested 
emaciation, increased cyanosis, and cervical vein pulsation synchronous 
with the rhythm of the heart. A systolic murmur was audible above 
the heart, and the percussion examination revealed an enlarged heart 
silhouette.

On the basis of these clinical observations, a congenital heart 
disease was diagnosed. Eight days later Joseph Prescher died, one 
day later Dr Wilhelm Ebstein performed a post-mortem examination. 
1.5 years later (1866) Ebstein published a paper enriched with precise 
figures prepared by his colleague (Oskar Wyss) entitled On a Very Rare 
Case of Tricuspid Valve Regurgitation Caused by a Congenital Defect. 
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Niezwykle szczegółowo Ebstein wykonał opis anatomopatolo-
giczny serca. O wartości jego publikacji stanowił także fakt, że powią-
zał objawy kliniczne z wadą serca i wskazał na pierwotne zaburze-
nia embriologiczne, jako prawdopodobną przyczynę tej anomalii. 
Jak napisał Ebstein: Zastawka trójdzielna była skrajnie nieprawid-
łowa. Jej przedni płatek był wydłużony, z licznymi fenestracjami.  
Płatek tylny i przegrodowy były hipoplastyczne, pogrubiałe i przylega-
ły do prawej komory. Atrializowana część prawej komory miała ścień-
czałe ściany, prawy przedsionek był powiększony, a otwór owalny 
drożny.  Ebstein stwierdził, że ta nietypowa wada serca dotyczyła trzech 
elementów: ciężkiej malformacji zastawki trójdzielnej, braku zastawki 
Tebezjusza oraz obecności otworu owalnego, przy czym brak zastawki 
Tebezjusza nie odgrywał żadnej roli w patofizjologii tej wady. Jedynym 
niedopatrzeniem w tej dogłębnej analizie wiążącej patomorfologię  
z hemodynamiką i objawami klinicznymi był fakt, że Ebstein nie  
wyjaśnił, co odpowiadało za sinicę: przeciek prawo-lewy przez otwór  
w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Wilhelm Ebstein przeanalizo-
wał dostępne w tym czasie piśmiennictwo dotyczące wad zastawki 
trójdzielnej i stwierdził, że jego case report jest unikatowy. Nie znalazł 
drugiego opisu takiej anomalii...

doktor Wilhelm Ebstein
Wilhelm Ebstein urodził się 27 listopada 1836 roku w Jaworze 

(Jauer), niewielkim miasteczku na Dolnym śląsku, liczącym wów-
czas 6182 mieszkańców, położonym 65 km na zachód od Wrocła-
wia. Jego rodzicami byli Louis i Amalie Ebstein (z domu Schlesinger);  
ojciec zajmował się handlem. Według źródeł, w 1849 roku w Jaworze 
mieszkało 109 Żydów. Ze względu na niewielką liczebność nigdy nie 
utworzyli samodzielnej gminy i nie wybudowali synagogi. Żydow-
scy mieszkańcy miasta organizacyjnie podlegali gminie w odległej 
o 18 km Legnicy. Dom rodziny Wilhelma Ebsteina znajdował się 
u zbiegu ulic Konigsstrasse i Mittelstrasse (dziś to ul. Staromiejska  
i ul. środkowa). 19-letni Wilhelm Ebstein rozpoczął studia medyczne 
na Uniwersytecie w Breslau, ale po kilku miesiącach przeniósł się na 

Ebstein’s anatomopathological description of the heart was 
extremely detailed. The value of his publication also resided in the fact 
that he associated clinical symptoms with a heart defect and he pointed 
to primary embryological disorders as a probable cause of this anomaly. 
As Ebstein wrote: The tricuspid valve was extremely abnormal. Its 
anterior leaflet was elongated, with numerous fenestrations. The 
posterior and septal leaflets were hypoplastic, thickened, and they 
adhered to the right ventricle. The atrialised part of the right ventricle 
had thinned walls, the right atrium was enlarged, and the foramen ovale 
was patent. Ebstein stated that this atypical heart defected comprised 
three elements: severe malformation of the tricuspid valve, missing 
Thebesian valve, and presence of foramen ovale, whereas the missing 
Thebesian valve did not play any role in the pathophysiology of this 
defect. The only oversight in this thorough analysis linking anatomical 
pathology with the hemodynamics and clinical symptoms was the fact 
that Ebstein did not specify what caused cyanosis: the right-to-left leak 
through an opening in the atrial septum. Wilhelm Ebstein analysed the 
literature devoted to defects of the tricuspid valve available at the time 
and he stated that his case report was unique. He didn’t find any other 
description of the same anomaly...     

doctor Wilhelm Ebstein
Wilhelm Ebstein was born on 27 November 1836 in Jawor (Jauer), 

a small town in Lower Silesia located 65 km west from Wrocław (Breslau), 
which at the time was inhabited by 6182 people. His parents were 
Louis and Amalie Ebstein (née Schlesinger); his father was a merchant. 
According to the sources, in 1849 there were 109 Jews living in Jawor.  
As they were not very numerous, they never established an independent 
Jewish community nor built a synagogue. In administrative terms, 
Jewish residents of the town were part of the Jewish community of 
Legnica, located 18 km away. Wilhelm Ebstein’s family home was located 
at the intersection of Konigsstrasse and Mittelstrasse (Staromiejska and 
środkowa streets today). At the age of 19 Wilhelm Ebstein commenced 
medical studies at the Breslau University, but after several months he 
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Uniwersytet w Berlinie, posiadający większą renomę. To tam spot-
kał sławnego anatomopatologa Rudolfa Virchowa i to właśnie jego  
wykładom zawdzięczamy późniejszy dokładny opis wady nazywa-
nej dziś anomalią Ebsteina. Jemu też Wilhelm Ebstein poświęcił  jedno 
ze swoich dzieł (Rudolf Virchow als Arzt, 1903 roku). Studia medyczne 
ukończył w 1859 roku rozprawą doktorską De mutationibus cocti crudique 
amyli fluifo oris tractati.  Dwa lata później został asystentem w Szpitalu 
Wszystkich świętych we Wrocławiu, a już w następnym roku (1862) 
do jego rodzinnego miasteczka zawitała nowoczesność: w Jaworze  
zainstalowano oświetlenie gazowe.

W 1869 roku, czyli dokładnie 150 lat temu, Wilhelm Ebstein  
habilitował się – podstawą była dysertacja: Die Recidive des Typhus.  
Został Privatdozentem, co dawało mu prawo do wygłaszania wykładów  
na uniwersytecie. W szpitalu Wszystkich świętych we Wrocławiu 
pracował 9 lat, jego karierę zawodową przerwała wojna francusko- 
pruska. Po powrocie z kampanii zatrudniono go w przytułku dla  
ubogich we Wrocławiu. W 1874 roku Ebstein został profesorem uni-
wersytetu w Getyndze i kierownikiem kliniki chorób wewnętrz- 
nych. W Getyndze spędził resztę życia. Prof. Wilhelm Ebstein zmarł  
w 1912 roku z powodu udaru mózgu.

Żona Wilhelma Ebsteina przeżyła go o 14 lat. Elfriede (z domu 
Nicolaier) Ebstein, była rodzoną siostrą Arthura Nicolaier. Ten uro-
dzony w Koźlu na Opolszczyźnie 22-latek odkrył laseczki tężca  
(Clostridium tetani,  Nicolaier’s bacillus). Jego osiągnięcie pozwoliło stwo-
rzyć szczepionkę, co uratowało życie tysiącom rannych żołnierzy  
w czasie I wojny światowej. Arthur Nicolaier popełnił samobójstwo  
w 1942 roku, w wieku 80 lat, zagrożony wywózką do obozu koncen-
tracyjnego Terezin (Theresienstadt). Tablica mu poświęcona została 
odsłonięta w 2012 roku przy wejściu głównym do szpitala powiato-
wego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Elfriede Ebstein urodziła dwoje dzieci: córkę Amalie (dostała 
imię po swojej babci) i syna Ericha. 

Amalie (Mali) Ebstein (ur. 1876 roku w Getyndze) wyszła za mąż 
za przyszłego prof. matematyki, Otto Blumenthala, którego szczególne 
osiągnięcia naukowe dotyczyły aerodynamiki. Zamieszkali w Aachen. 

got transferred to the more prestigious Berlin University. It was there 
that he met the famous anatomic pathologist, Rudolf Virchow, and  
it is to his lectures that we owe the subsequent thorough description 
of the heart defect, today referred to as Ebstein anomaly. To this very 
scientist Eilhelm Ebstein devoted one of his works (Rudolf Virchow als 
Arzt, 1903). He completed his medical studies in 1859 with a Ph.D. 
dissertation De mutationibus cocti crudique amyli fluifo oris tractati. Two 
years later he was appointed an assistant physician in the All Saints’ 
Hospital in Wrocław, and already in the next year (1862) modernity 
came to his hometown: Jawor got equipped with gas lighting.

In 1869, i.e. exactly 150 years ago, Wilhelm Ebstein wrote his 
habilitation dissertation Die Recidive des Typhus. He became Privatdozent, 
which gave him the right to deliver lectures at the university. He worked 
9 years in the All Saints’ Hospital in Wrocław. His career was interrupted 
by the French-Prussian war. After his return from the campaign  
he found employment in a shelter for the poor in Wrocław. In 1874 Ebstein 
was appointed a professor at the University of Göttingen and head of 
the internal diseases clinic. He spent the rest of his life in Göttingen. Prof. 
Wilhelm Ebstein died in 1912 due to a cerebral stroke. 

Wilhelm Ebstein was survived by his wife by 14 years.  
Elfriede (née Nicolaier) Ebstein was Arthur Nicolaier’ full sister. This 
scientist, born in Cosel (Koźle) in Opole region, at the age of 22 discove-
red Clostridium tetani, Nicolaier’s bacillus. His discovery allowed to deve-
lop a vaccine, which saved the lives of thousands of soldiers wounded 
during the World War I. Arthur Nicolaier committed suicide in 1942 at 
the age of 80, when he faced the threat of being deported to a concen-
tration camp in Terezin (Theresienstadt). A plaque commemorating 
him was unveiled in 2012 at the main entrance to the county hospital  
in Kędzierzyn-Koźle. 

Elfriede Ebstein gave birth to two children: daughter Amalie 
(named after her grandmother) and son Erich. 

Amalie (Mali) Ebstein (born in 1876 in Göttingen) married the 
future professor of mathematics, Otto Blumenthal, whose special 
scientific accomplishments related to aerodynamics. They resided  
in Aachen. 
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Ryc. 3. Dawny Szpital Wszystkich świętych we Wroc-
ławiu (Allerheiligen-Hospital in Breslau)  http://www.
bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/21064/edition 
/28847/content?ref =desc
Fig. 3. Former All Saints’ Hospital in Breslau 
(Allerheiligen-Hospital in Breslau) http://www.biblioteka 
cyfrowa.pl/dlibra/publica-tion/21064/edition/28847/
content?ref=desc

Ryc. 2. Dawny Szpital Wszystkich świętych we Wrocławiu  
(Allerheiligen-Hospital in Breslau), budynek, w którym  
Wilhelm Ebstein zajmował się pacjentem z anomalią za-
stawki trójdzielnej; widok obecny, 2012 r. (fot. ze zbiorów 
dr M. Mazurak.
Fig. 2. Former All Saints’ Hospital in Breslau (Allerheiligen-
Hospital in Breslau), the building where Wilhelm Ebstein 
took care of his patient with the tricuspid valve anomaly; 
current view, 2012 (photo from the collection of Dr  
M. Mazurak).

Ryc. 1. Wilhelm Ebstein (Copyright: 
Städtisches Museum Göttingen).
Fig. 1. Wilhelm Ebstein (Copyright: 
Städtisches Museum Göttingen).

Ryc. 4. Strona tytułowa publikacji Wilhelma 
Ebsteina dot. anomalii zastawki trójdzielnej 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/hist-
med/medica/page?epo0270&p=1.
Fig. 4. Title page of Wilhelm Ebstein’s publica-
tion devoted to the tricuspid valve anomaly 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/hist-
med/medica/page?epo0270&p=1.

Ryc. 7. Wilhelm Ebstein ok. 1885 r. 
(Copyright: Städtisches Museum Gö-
ttingen).
Fig. 7. Wilhelm Ebstein in ca. 1885. 
(Copyright: Städtisches Museum Gö-
ttingen).

Ryc. 6. Jawor – miasto rodzinne Wilhelma 
Ebsteina; Kościół Pokoju – XVII-wieczny zabytek  
z listy światowego Dziedzictwa UNESCO; widok 
z 2012 r. (fot. ze zbiorów dr M. Mazurak). 
Fig. 6. Jawor – Wilhelm Ebstein’s hometown;  
Church of Peace – a 17th-century monument from 
the UNESCO World Heritage List; view from 2012 
(photo from the collection of Dr M. Mazurak).

    

Ryc. 5. Oryginalny rysunek z pracy Wilhelma Ebsteina 
przedstawiający serce Josepha Preschera z anomalią zas-
tawki trójdzielnej, http://www.biusante.parisdescartes.
fr/histmed/medica/page?epo 0270&p=1
Fig. 5. The original drawing from the paper by 
Wilhelm Ebstein, depicting Joseph Prescher’s heart 
with the tricuspid valve anomaly, http://www.biusante.
parisdescartes.fr/histmed/medica/page?epo0270&p=1

Ryc. 8. Podpis Wilhelma Ebsteina.
Fig. 8. Signature of Wilhelm Ebstein.

Ryc. 9. Erich, Elfriede, Wilhelm i  Mali Ebstein
Źródło: Erika Wagner „Wilhelm Ebstein: Ein Leben für 
die Medizin” Wydawca: Dosse Verlag; 2006.
Fig. 9. Erich, Elfriede, Wilhelm, and Mali Ebstein. 
Source: Erika Wagner, “Wilhelm Ebstein: Ein Leben für 
die Medizin”, Publisher: Dosse Verlag; 2006.
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Ryc. 14. Mali Blumenthal (z domu Ebstein ) z mężem 
i dziećmi (Ernst i Margrete). Dzięki uprzejmości Prof. 
Davida Rowe.
Fig. 14. Mali Blumenthal (née Ebstein) with her husband 
and children (Ernst and Margrete). Courtesy of Prof. 
David Rowe.

Ryc. 15. Mali Ebstein-Blumenthal i Otto Blumenthal.
https://www.joodsmonument.nl/en/page/27859/amalie-
blumenthal-ebstein
Fig. 15. Mali Ebstein-Blumenthal and Otto Blumenthal.
https://www.joodsmonument.nl/en/page/27859/amalie-
blumenthal-ebstein

Ryc. 10. Mali, Elfriede, Wilhelm i Erich Ebstein. 
Źródło: Erika Wagner„Wilhelm Ebstein: Ein Leben 
für die Medizin” Wydawca: Dosse Verlag; 2006.
Fig. 10. Mali, Elfriede, Wilhelm, and Erich Ebstein. 
Source: Erika Wagner, “Wilhelm Ebstein: Ein Leben 
für die Medizin”, Publisher: Dosse Verlag; 2006.

Ryc. 11. Dzieci Wilhelma Ebsteina: Erich i Mali. 
Źródło: Erika Wagner„Wilhelm Ebstein: Ein 
Leben für die Medizin” Wydawca: Dosse 
Verlag; 2006.
Fig. 11. Wilhelm Ebstein’s children: Erich and 
Mali. Source: Erika Wagner, “Wilhelm Ebstein: 
Ein Leben für die Medizin”, Publisher: Dosse 
Verlag; 2006.

Ryc. 12, 13. Małżeństwo Ebsteinów: Wilhelm i Elfriede. Źródło: Erika Wagner „Wilhelm Ebstein: 
Ein Leben für die Medizin”, Wydawca: Dosse Verlag; 2006.                                   
Fig. 12, 13. The Ebsteins: Wilhelm and Elfriede. Source: Erika Wagner, “Wilhelm Ebstein: Ein Leben 
für die Medizin”, Publisher: Dosse Verlag; 2006. 
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Po Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 roku Blumenthalo-
wie zdali sobie sprawę, że jako potomkowie Żydów muszą opuścić 
Niemcy. Ich dzieci wyemigrowały do   Anglii w odpowiednim czasie 
– Ernst (ur. w 1914 roku; imię otrzymał po dziadku lekarzu), wyjechał 
już w 1933 roku na studia w Manchesterze, Margrete (ur. w 1911 roku),  
w 1936 roku, po skończeniu doktoratu w Kolonii. 13 lipca 1939 roku 
Mali Blumenthal wyjechała wraz z mężem do Holandii. Udało im się  
uzyskać wizę angielską. 20 sierpnia 1939 roku Blumenthalowie spot-
kali się z Margrete, a następnego dnia z Ernstem w Manchesterze. 
Zbliżająca się groźba wojny spowodowała, że wszyscy Niemcy opusz-
czali Anglię. Mali Blumenthal chcąc być blisko swoich dzieci, zamie-
rzała nielegalnie pozostać w Anglii, ale mąż był przeciwny. Ostatecz-
nie oboje powrócili do Utrechtu 26.08.1939 roku. Pięć dni później  
wybuchła II wojna światowa. Blumentalowie pozostali w Utrechcie 
od września 1940 roku. do kwietnia 1943 roku sześciokrotnie zmienia-
jąc adres zamieszkania (od 21.09.1940 do 1.04. 1941: F. C. Donderstraat 
29; od 1.04.1941 do 29.03.1942: Frederik Hendrikstraat 15; od 1.04.1942  
do 31.06.1942: Frans Halsstraat 26; od 31.06.1942 do 26 11.1942:  
Schroeder van der Kolkstraat 17, 1.12.1942 do 13.01.1943: Pieter  
Breughelstraat 39, od 13.01.1943 do 22.04.1943: van Speijkstraat 2 bis).  
Córka Wilhelma Ebsteina, Mali, zginęła w obozie koncentracyjnym 
KL Westerbork (na terenie Holandii) 21.05.1943 roku w wieku 66 lat. 
Prof. Otto Blumenthal zginął w KL Theresienstadt (na terenie Czech) 
13.11.1944 roku. Ich dzieci (wnuki Wilhelma Ebsteina) przeżyły wojnę 
w Anglii. Otto Blumenthal ma swoje ulice w dwóch miastach: Aachen  
i Herzogenrath (Otto-Blumenthal-Straße).

Syn Wilhelma Ebsteina Erich, ur. w 1880 roku w Getyndze, 
podobnie jak ojciec był lekarzem internistą, ale także historykiem 
medycyny i bibliofilem. Jego praca doktorska dotyczyła kardiologii 
(Die diastole des Herzens, 1904, Heidelberg). Erich Ebstein był autorem 
ponad 500 publikacji z historii medycyny i historii literatury. Zmarł  
w Getyndze w wieku 51 lat, podobnie jak ojciec w wyniku udaru 
mózgu. Jego żoną była Carola Sophia Susanna Weber; ich syn Wilhelm 
Georg Ebstein ur. w 1919 roku w Lipsku, zm. w 1985 roku.

After the Crystal Night in November 1938 the Blumenthals 
realised that as Jewish descendants they had to leave Germany. Their 
children emigrated to England when the time came – Ernst, born in 1914, 
named after his grandfather – physician, emigrated already in 1933 to 
study in Manchester, Margrete, born in 1911 – in 1936, having completed 
her Ph.D. studies in Cologne. On 13 July 1939 Mali Blumenthal and 
her husband left for Holland. They managed to obtain an English visa.  
On 20 August 1939 the Blumenthals met Margrete, and on the next day 
Ernst in Manchester. Due to the imminent threat of war all Germans 
were leaving England. Mali Blumenthal, wishing to be close to her 
children, intended to stay in England legally, but her husband was 
against it. Eventually, they both returned to Utrecht on 26 August 1939. 
The World War II broke out five days later. The Blumenthals remained 
in Utrecht since September 1940 until April 1943, changing their address 
six times (21 September 1940 – 1 April 1941: F. C. Donderstraat 29; 1 April 
1941 – 29 March 1942: Frederik Hendrikstraat 15; 1 April 1942 – 31 June 
1942: Frans Halsstraat 26; 31 June 1942 – 26 November 1942: Schroeder 
van der Kolkstraat 17; 1 December 1942 – 13 January 1943: Pieter 
Breughelstraat 39; 13 January 1943 – 22 April 1943: van Speijkstraat 
2 bis). Wilhelm Ebstein’s daughter, Mali, died in the concentration 
camp KL Westerbrok (within the territory of Holland) on 21 May 
1943 at the age of 66. Prof. Otto Blumenthal died in KL Theresienstadt 
(within the territory of Bohemia) on 13 November 1944. Their children 
(Wilhelm Ebstein’s grandchildren) survived the war in England. 
Otto Blumenthal has streets named after him in two cities: Aachen  
and Herzogenrath (Otto-Blumenthal-Straße).

Wilhelm Ebstein’s son, Erich, born in 1880 in Göttingen, was 
a physician, specialist in internal diseases like his father, but also  
a medical historian and bibliophile. His Ph.D. dissertation was devoted 
to cardiology (Die diastole des Herzens, 1904, Heidelberg). Erich Ebstein 
penned over 500 publications devoted to the history of medicine and 
history of literature. He died in Göttingen at the age of 51, due to 
a cerebral stroke – like his father. He was married to Carola Sophia 
Susanna Weber; their son Wilhelm Georg Ebstein was born in 1919  
in Leipzig and died in 1985. 
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dziedzictwo
Po II wojnie światowej Szpital Wszystkich świętych we Wrocławiu 

przyjął imię Józefa Babińskiego, z kolei w 2006 roku Plac 1 Maja, 
przy którym się mieścił, zmienił nazwę na Plac Jana Pawła II. Szpital,  
w którym 28-letni dr Ebstein zajmował się pacjentem z anomalią zas-
tawki trójdzielnej, został zlikwidowany w 2007 roku.

Budynek stojący w centrum miasta (niedaleko Rynku, tuż nad 
fosą miejską) wraz z przyległym 2,7 ha terenem zamieniono na apar-
tamenty i tereny rekreacyjne.

Do lat 50. XX wieku w czasopismach medycznych zosta-
ły opisane jedynie trzy przypadki tej charakterystycznej anoma-
lii zastawki trójdzielnej. Jako pierwszy artykuł Ebsteina zacytował 
w 1867 roku Lebert, profesor medycyny z Wrocławia. Drugi przy-
padek tej wady opisał Marxens w pracy doktorskiej pt.: Rzadki przy-
padek anomalii zastawki trójdzielnej. Po raz pierwszy eponim „ano-
malia Ebsteina” pojawił się w medycznym piśmiennictwie kilka 
dekad później – w 1927 roku (w jęz. niemieckim). Pierwszy pacjent  

Legacy
After the World War II the All Saints’ Hospital in Wrocław was 

named after Józef Babiński, and in 2006 1 Maja square where it was 
located changed its name to Jana Pawła II square. The hospital where  
Dr Ebstein at the age of 28 treated his patient suffering from the tricuspid 
valve anomaly, was liquidated in 2007. Its edifice, located in the city 
centre (not far from the Market Square, right at the municipal moat), as 
well as the adjacent area of 2.7ha, was converted into apartments and 
recreational areas. 

By the 1950s only three cases of this specific tricuspid valve 
anomaly were described in medical journals. The first scholar to cite 
Ebstein’s paper in 1867 was Lebert, professor of medicine in Breslau 
(Wrocław). The second case of this defect was described by Marxens in 
his Ph.D. dissertation entitled A Rare Case of the Tricuspid Valve Anomaly. 
The eponym “Ebstein anomaly” appeared in the medical literature 
several decades later, in 1927 (in German). The first patient with 
Ebstein anomaly diagnosed by means of X-rays and electrocardiogram 

Ryc. 16. Prof. Ludwig Otto Blumenthal, 
zięć Wilhelma Ebsteina.
Fig. 16. Prof. Ludwig Otto Blumenthal, 
Wilhelm Ebstein’s son-in-law.

Ryc. 17. Pamiątkowa tablica na głównym budynku 
Politechniki w Akwizgranie (Aachen).
http://www.wikiwand.com/de/Otto_Blumenthal_
(Mathematiker).
Fig. 17. Commemorative plaque on the main 
edifice of the University of Technology in Aachen. 
http://www.wikiwand.com/de/Otto_Blumenthal_
(Mathematiker).

Ryc. 19. Erich Ebstein.
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.
de/3230/12/Sammelmappe12.pdf
Fig. 19. Erich Ebstein.  
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.
de/3230/12/Sammelmappe12.pdf

Ryc. 18. Rodzina Ebsteinów: Carola, Erich, Elfriede, Otto,  
Malie, z przodu dzieci (wnuki Wilhelma): Ernst, Margrete. Da-
vid E. Rowe „Otto Blumenthal: Ausgewählte Briefe und Schrif-
ten I: 1897-1918”.
Fig. 18. The Ebsteins: Carola, Erich, Elfriede, Otto, Malie, in 
the foreground – children (Wilhelm’s grandchildren): Ernst, 
Margrete. David E. Rowe “Otto Blumenthal: Ausgewählte 
Briefe und Schriften I: 1897-1918”.
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z anomalią Ebsteina zdiagnozowany przy pomocy promieni rent-
genowskich oraz elektrokardiogramu został opisany dziesięć lat póź-
niej. Jednocześnie autorzy Yater i Shapiro stwierdzili, że rozpoznanie 
tej wady wydaje się niemożliwe przyżyciowo. Dopiero w 1951 roku  
Soloff i wsp. po raz pierwszy przedstawili opis przypadku pacjenta,  
u którego rozpoznano anomalię Ebsteina przyżyciowo, stosując cew-
nikowanie serca i angiokardiografię.  

Dziedzictwo Wilhelma Ebsteina, poza kardiologią, obejmuje 
wiele innych obszarów medycyny. Był on autorem specjalistycznych 
podręczników z różnych dziedzin, wielokrotnie wznawianych, tłuma-
czonych na kilka języków europejskich. Jego nazwisko funkcjonuje  
w medycznych słownikach jako eponim nie tylko związany z kardio-
logią, ale i nefrologią oraz onkologią. 

anomalia Ebsteina
Anomalia Ebsteina jest rzadką wadą serca, stanowiącą ok.  

0,5-1% wszystkich malformacji, występującą z częstością 1:14 tys.–1:20 
tys. żywo urodzonych noworodków. Jest to wada heterogenna, rzad-
kie jest rodzinne występowanie, najczęściej są przypadki sporadyczne. 
Nieprawidłość budowy zastawki trójdzielnej wynika z zaburzonego 
procesu delaminacji i polega na przemieszczeniu w głąb prawej  
komory płatka tylnego i przegrodowego oraz ich przyczepie do ściany  
komory, tj. poniżej pierścienia zastawki trójdzielnej. Spektrum tej wady 
może być więc różne – od minimalnego przemieszczenia  płatka tyl- 
nego i przegrodowego, do znacznego ich przesunięcia w głąb prawej  
komory. Jak stwierdzili Attenhofer Jost i wsp. no two hearts with  
Ebstein anomaly are the same, no two patients are alike  — nie ma dwóch 
takich samych serc z anomalią Ebsteina, nie ma dwóch podobnych  
pacjentów. Przesunięcie płatka przegrodowego zastawki trójdzielnej  
w głąb prawej komory powoduje przerwanie ciągłości pierścienia  
włóknistego,  co stwarza warunki do powstania dodatkowych dróg  
przewodzenia przedsionkowo-komorowego i preekcytacji. U ok. 20%  
pacjentów stwierdza się cechy zespołu WPW. Anomalia Ebsteina,  
mimo że stanowi rzadką wrodzoną wadę serca, jest stosunkowo  

was described ten years later. At the same time, the authors (Yater and 
Shapiro) stated that diagnosing this defect seems impossible intra- 
vitally. Only in 1951 Soloff et al. were the first to provide a description 
of a case of a patient who was diagnosed with Ebstein anomaly 
intravitally, applying cardiac catheterisation and angiography. 

Wilhelm Ebstein’s legacy, besides cardiology, covers many 
other fields of medicine. He penned specialised handbooks devoted 
to different fields of science, republished numerous times, translated 
into several European languages. His name functions in medical 
dictionaries as an eponym associated with cardiology, but also with 
nephrology and oncology. 

Ebstein anomaly
Ebstein anomaly is a rare heart defects, constituting ca. 0.5-1% 

of all malformations, occurring with the frequency of 1:14 thousand 
– 1:20 thousand of live born infants. It is a heterogenous defect, family 
occurrence is rare, sporadic cases are most common. Abnormality of the 
structure of the tricuspid valve results from a disturbed delamination 
process and it consists in the displacement of the posterior and septal 
leaflets into the right ventricle and their adherence to the ventricular 
wall, i.e. below the tricuspid valve ring. Therefore, the spectrum of this 
defect may be different – from a minor displacement of the posterior 
and septal leaflet to their major displacement inside the right ventricle. 
As Attenhofer Jost et al. stated, no two hearts with Ebstein anomaly 
are the same, no two patients are alike. The displacement of the 
septal leaflet of the tricuspid valve inside the right ventricle interrupts 
the continuity of the fibrous ring, which creates conditions for the 
occurrence of additional atrioventricular conduction and preexcitation. 
In ca. 20% of patients properties of Wolff-Parkinson-White syndrome 
are diagnosed. Ebstein anomaly, despite the fact it is a rare congenital 
defect, is relatively often diagnosed prenatally due to its characteristic 
electrocardiographic image. This malformation occurs with the 
frequency of ca. 1:7 thousand of foetuses. This defect is most often 
diagnosed in females without risk factors. Clinical symptoms mani-
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często rozpoznawana prenatalnie z uwagi na charakterystyczny obraz  
echokardiograficzny. Ta malformacja występuje z częstością ok. 1:7 tys. 
płodów. Wadę najczęściej wykrywa się u kobiet bez czynników ryzyka. 
Objawy kliniczne występujące u noworodka wiążą się ze złym roko-
waniem, a ciężka niewydolność serca u noworodka jest konsekwencją 
bardziej złożonej morfologii tej anomalii i wynikających stąd zaburzeń  
hemodynamicznych. U płodu anomalia Ebsteina może objawić się  
kardiomegalią, obrzękiem uogólnionym lub częstoskurczem. Wadę 
zdiagnozowaną u płodu cechuje wysoka śmiertelność okołoporo-
dowa. Ciężka postać tej anomalii implikuje zaburzenia hemodyna-
miczne skutkujące powiększeniem serca, co zaburza rozwój płuc. 
U dorosłych pacjentów anomalia Ebsteina objawia się zaburzenia-
mi rytmu, sinicą oraz zmniejszoną tolerancją wysiłku. Komunika-
cja międzyprzedsionkowa stwarza ryzyko zatoru skrzyżowanego. 
Ze względu na szerokie spektrum anatomiczne pacjenci z łagodną 
formą anomalii Ebsteina mogą nie wymagać leczenia operacyjnego 
przez wiele lat. W ciężkiej noworodkowej postaci tej wady wyko- 
nuje się zabiegi paliatywne. Skuteczną operację wady po raz pierw-
szy wykonał Christian Barnard w 1962 roku; była to wymiana zas- 
tawki na protezę mechaniczną. Wraz z wprowadzeniem różnych  
technik operacyjnych, śmiertelność okołooperacyjna stopniowo 
zmniejszała się. Metodą z wyboru powinna być jednak plastyka  
pierścienia/ zastawki; stosuje się różne techniki, których nazwy pocho- 
dzą od ich pomysłodawców: Danielson (1972), Carpentier (1988),  
Perier (2006), Da Silva (2012), a jeżeli plastyka nie jest możliwa, prze-
prowadza się wymianę wadliwej zastawki na protezę biologiczną lub 
mechaniczną. Pacjenci z objawami zespołu WPW wymagają ablacji 
drogi dodatkowej. 

Podkreślić należy, że anomalia Ebsteina jest wadą rzadką  
i wieloaspektową. Analiza tej unikatowej anomalii jest trudna, także  
z powodu relatywnie małej liczby pacjentów pozostających pod opie-
ką danego ośrodka. Stąd propozycje stworzenia wieloośrodkowego  
rejestru anomalii Ebsteina. Od habilitacji Wilhelma Ebsteina we Wro-
cławiu mija w tym roku dokładnie 150 lat. Szerokie spektrum anato- 
miczne wady serca związanej na trwałe z jego nazwiskiem skutkuje  

fested in an infant are associated with a bad prognosis, and a severe heart 
failure in an infant is a consequence of a more complex morphology  
of this anomaly and the resultant hemodynamic disorders. In a foetus, 
Ebstein anomaly may be manifested as cardiomegaly, generalised 
oedema, or tachycardia. The defect diagnosed in a foetus is associated 
with a high perinatal mortality rate. A severe form of this anomaly 
implies hemodynamic disorders resulting in the heart enlargement, 
which disturbs the development of lungs. In adult patients Ebstein 
anomaly manifests itself with arrhythmia, cyanosis, and reduced 
exercise tolerance. Interatrial communication poses a risk of a crossed 
embolism. Due to a wide anatomical spectrum patients with a mild 
form of Ebstein anomaly may not require surgical treatment for many 
years. In a severe neonatal form of this defect palliative procedures 
are applied. The first to perform an effective surgical treatment of this 
defect was Christian Barnard in 1962; the procedure consisted in the 
replacement of the valve with a mechanical prosthesis. As diversified 
operative methods were introduced, the perioperative mortality rate 
was gradually dropping. The method of choice, however, should be the 
ring / valve surgical repair; different techniques are applied, the names  
of which derive from their inventors: Danielson (1972), Carpentier (1988), 
Perier (2006), Da Silva (2012), and if such a procedure is impossible, the 
defective valve is replaced with a biological or mechanical prosthesis. 
Patients with symptoms of the WPW syndrome require additional 
pathway ablation. 

It should be emphasised that Ebstein anomaly is a rare and  
multi-faceted defect. This unique anomaly is difficult to analyse, also 
due to a relatively small number of patients treated in a given centre. 
Hence the proposals to establish a multi-centre register of Ebstein 
anomaly. Today marks exactly the 150th anniversary of Wilhelm Ebstein’s 
habilitation in Wrocław. A wide anatomical spectrum of the heart defect 
permanently associated with his name results in a diversified array  
of clinical symptoms and problems connected with the treatment thereof. 
Despite the lapse of time and the incredible progress in cardiology and 
cardiac surgery, Ebstein anomaly still remains a therapeutic challenge. 
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różnorodnym wachlarzem objawów klinicznych i problemów związa-
nych z jej leczeniem. Pomimo upływu czasu i niezwykłego postępu  
kardiologii i kardiochirurgii, anomalia Ebsteina nadal pozostaje wyz- 
waniem terapeutycznym. Niezwykły postęp medycyny sprawił, że ta 
wada serca z anomalii niemożliwej do przyżyciowego rozpoznania 
jest diagnozowana prenatalnie, a z anomalii śmiertelnej stała się wadą 
operacyjną o coraz lepszym rokowaniu. 

Eponimy
Z nazwiskiem Wilhelma Ebsteina związany jest nie tylko eponim 

dotyczący wady serca. Dzięki swojej pracy badawczej wprowadził 
swoje nazwisko również do innych dziedzin. 

Gorączka Pela-Ebsteina – to rzadko występujący typ gorączki 
u niektórych pacjentów z chłoniakami, w tym z chorobą Hodgkina, 
charakteryzujący się cyklicznymi wzrostami i spadkami temperatury 
w okresie ok. 1–2 tygodni. 

Wilhelm Ebstein jako pierwszy na świecie użył pojęcia ostra 
białaczka (acute leukämie) w 1889 roku, odnosząc się do szybkiej pro-
gresji choroby z fatalnym rokowaniem, wprowadzając różnice między 
formą ostrą i przewlekłą (Über die acute Leukämie und Pseudoleukämie).  

Jednak nie tylko hematoonkolodzy znają nazwisko Wilhelma 
Ebsteina. Dzięki swojej pracy naukowej znalazł się również w pod-
ręcznikach nefrologii i diabetologii. Komórki Armanniego-Ebsteina 
mają jasną cytoplazmę, co jest wynikiem gromadzenia się złogów 
glikogenu w komórkach dystalnych części kanalików proksymalnych  
i pętli Henlego, występują u pacjentów z niekontrolowaną glikozurią 
(dochodzi wówczas do reabsorbcji glukozy i gromadzenia jej w postaci 
glikogenu w nabłonku kanalików). Komórki Armanniego-Ebsteina  
są więc typowe dla zaawansowanej, źle kontrolowanej, długotrwającej 
cukrzycy, opisywane zwłaszcza w przypadku zgonów w przebiegu 
śpiączki cukrzycowej.

Thanks to the extraordinary progress in medicine, this heart defect 
has transformed from an anomaly impossible to diagnose intravitally 
to a prenatally diagnosed defect, and this once mortal anomaly it has 
become an operational defect with better and better prognoses. 

Eponyms
The eponym relating to the heart defect is not the only one 

associated with the name of Wilhelm Ebstein. Thanks to his research 
work he introduced his name to other fields of medicine, as well. 

Pel-Ebstein fever is a rare type of fever occurring in some patients 
suffering from lymphomas, including Hodgkin disease, characterised 
by periodical increases and drops of temperature over ca. 1-2 weeks. 

Wilhelm Ebstein was the first to use the term acute leukaemia 
(acute leukämie) in 1889, referring to rapid progression of the disease 
with a fatal prognosis, introducing differences between its acute and 
chronic form (Über die acute Leukämie und Pseudoleukämie).  

However, hematooncologists are not the only specialists who 
know the name of Wilhelm Ebstein. Thanks to his research he is cited 
in nephrology and diabetology handbooks, too. Armanni-Ebstein cells 
have cytoplasm that is light in colour, which is the effect of accumulation  
of glycogen deposits in the cells of distal parts of the proximal tubules 
and the loop of Henle, they occur in patients with uncontrolled 
glycosuria (there occurs glucose reabsorption and accumulation in the 
form of glycogen in the epithelium of the tubules). Therefore, Armanni-
Ebstein cells are typical for advanced, badly controlled, long-lasting 
diabetes, reported particularly in the event of deaths in the course  
of the diabetic coma. 
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Jednym z istotnych obszarów zainteresowania Ebsteina był 
problem otyłości oraz zagadnienia higieny. Dał temu wyraz w publikacji 
pt. Higiena wiejska i miejska ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych 
relacji (Dorf- und Stadthygiene unter bes. Rücksichtnahme auf deren Wechsel-
beziehungen, 1902 rok). Był jednym z prekursorów dietetyki. Pod 
koniec XIX w. w Berlinie odbył się Kongres Towarzystwa Medycyny 
Wewnętrznej. Zaprezentowano tam różne metody walki z nadwagą, 
ale tylko trzy sposoby zyskały powszechną akceptację. Jednym z nich 
była dieta Ebsteina, która wykluczała słodycze i ziemniaki, ograniczała 
warzywa i pieczywo, natomiast nie wprowadzała żadnych ograniczeń 
w spożywaniu mięsa, a tłuszcze dopuszczała nawet w większych 
ilościach. Wilhelm Ebstein był uważany za wybitnego eksperta chorób 
metabolicznych, cukrzycy, chorób nerek i dny moczanowej; publikował 
również artykuły i rozdziały w książkach na temat białaczki i raka 
żołądka. O jego popularności świadczy fakt, że jego prace miały po 
kilka wznowień i tłumaczone były na inne języki. Jego dzieło pt. Die 
Fettleibigkeit und ihre Behandlung dotyczące patofizjologii i leczenia 
otyłości ukazało się w 1882 roku i miało aż 8 wydań (ostatnie w 1902 
roku). Ponadto przetłumaczone zostało na kilka europejskich języków 
(francuski, duński, rosyjski i szwedzki). Niemal w tym samym czasie 
pojawiła się praca analizująca problem dny moczanowej i możliwości 
jej leczenia (Die Natur und Behandlung der Gicht); wydawana była 
trzykrotnie, tłumaczona również na angielski i francuski.

One of essential areas of Ebstein’s interests was the problem  
of obesity and hygiene issues. He manifested it in his publication entitled 
Rural and Urban Hygiene with Special Focus on Mutual Relations (Dorf- 
und Stadthygiene unter bes. Rücksichtnahme auf deren Wechselbeziehungen, 
1902). He was one of pioneers of dietetics. At the end of the 19th century 
Berlin hosted the Congress of the Internal Medicine Society. During 
this event different methods of fighting overweight were presented, 
but only three of them gained widespread approval. One of them was 
Ebstein’s diet, which excluded sweets and potatoes, limited vegetables 
and bread, but introduced no limitations as to the consumption  
of meat, and even allowed larger amounts of fats. Wilhelm Ebstein 
was considered a distinguished expert in the field of metabolic dise-
ases, diabetes, kidney diseases, and gout; he also published papers 
and chapters in books devoted to leukaemia and stomach cancer.  
His popularity is evidenced by the fact that his works were republished 
several times and translated into other languages. His paper entitled 
Die Fettleibigkeit und ihre Behandlung on the pathophysiology and 
treatment of obesity was published in 1882 and had as many as 
8 editions (the last one in 1902). Moreover, it was translated into 
several European languages (French, Danish, Russian, and Swedish). 
Nearly at the same time a work analysing the problem of gout and 
its treatment options appeared (Die Natur und Behandlung der Gicht);  
it was republished three times and translated into English and French. 

Ryc. 20. Wykres gorączki Pela-Ebsteina  
u pacjenta z ziarnicą złośliwą. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJM199502163320705
Fig. 20. Diagram of Pel-Ebstein fever  
in a patient suffering from malignant gra-
nuloma.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJM199502163320705

Ryc. 21. Komórki Armanniego-
Ebsteina.    
Źródło: https://www.arkana-labs. 
com/armanni-ebsteinle-sion/
Fig. 21. Armanni-Ebstein cells.
Source: https://www.arkanalabs.
com/armanni-ebstein-lesion/



�0 — Z Jawora do Getyngi. Z Dolnego śląska do nieśmiertelności. Pamięci Wilhelma Ebsteina (1836-1912) From Jawor to Göttingen. From Lower Silesia to immortality. In memory of Wilhelm Ebstein (1836-1912) — ��

podsumowanie
Wilhelm Ebstein był lekarzem-humanistą, otwartym człowie-

kiem, interesował się literaturą i sztuką, a swoje przemyślenia  
publikował w książkach takich, jak: Medycyna w Biblii i Talmudzie.  
Był także historykiem medycyny, a wszechstronna wiedza z zakresu 
chorób wewnętrznych pozwalała mu na dokonywanie gruntownych 
analiz zakończonych interesującymi spostrzeżeniami. Stąd takie pozycje  
w jego dorobku, jak: Choroby Marcina Lutra i ich wpływ na jego stan  
psychiczny i fizyczny, czy też Schopenhauer i jego choroby, prawdziwe  
i domniemane. Jest również autorem szczegółowej analizy chorób wy-
stępujących wśród uczestników kampanii napoleońskiej przeciwko  
Rosji (Die Krankheiten im Feldzuge gegen Russland, 1902 r.). W 2006 roku  
w Niemczech ukazała się książka poświęcona Wilhelmowi Ebsteino-
wi, zawierająca m.in. jego wspomnienia. Nosi ona znamienny tytuł:  
Wilhelm Ebstein: Ein Leben für die Medizin (Wilhelm Ebstein: życie dla  
medycyny).

W 2018 roku ponownie sięgnęłam do postaci Wilhelma Ebsteina, 
bowiem postanowiłam napisać pracę czysto biograficzną, aby przybli-
żyć postać tego wybitnego lekarza kardiologom na całym świecie oraz 
podkreślić uniwersalizm jego historii. W amerykańskim opiniotwór-
czym czasopiśmie kardiologicznym Texas Heart Institute Journal opubli-
kowaliśmy z prof. Jackiem Kusa artykuł pt.: The two anomalies of Wilhelm 
Ebstein. Napisaliśmy, że z nazwiskiem Ebsteina związane są dwie ano-
malie – pierwsza dotyczy wady serca, którą opisał, natomiast druga 
związana jest z brakiem jakiegokolwiek upamiętnienia tej postaci na 
Dolnym śląsku. Niedługo po ukazaniu się w USA tej publikacji poja-
wiły się w Wikipedii (w wersji niemieckiej, angielskiej i polskiej) roz-
budowane hasła dotyczące Ebsteina, dla których jako źródło podano 
te nasze dwie publikacje (po polsku i po angielsku). Wkrótce też w mo-
jej domowej skrzynce na listy znalazłam kopertę nietypowo do mnie 
zaadresowaną. Znaczek wskazywał, że nadawca pochodził z Belgii.  
W środku był list (cytuję list i dane osobowe za zgodą autora).

Summary
Wilhelm Ebstein was a physician and a humanist, an open-

minded person, interested in literature and arts, who published 
his thoughts in such books as Medicine in the Bible and the Talmud. 
He was also a historian of medicine, and his extensive knowledge  
on internal diseases allowed him to perform thorough analyses 
concluded with interesting observations. Hence his output encompasses 
such publications as Diseases of Martin Luther and Their Effect on His 
Mental and Physical Condition, or  Schopenhauer and His Diseases, the Real 
and the Alleged Ones. He also penned a detailed analysis of diseases 
which had occurred among participants of the Napoleonic campaign 
against Russia (Die Krankheiten im Feldzuge gegen Russland, 1902).  
In 2006 a book devoted to Wilhelm Ebstein was published in Germany, 
containing also his memoirs. It bears a significant title, Wilhelm Ebstein: 
Ein Leben für die Medizin (Wilhelm Ebstein: Life for Medicine).

 
In 2018 I focused on the figure of Wilhelm Ebstein once again 

as I decided to write a purely biographical work, so as to bring this 
distinguished physician closer to cardiologists worldwide and empha-
sise the universalism of his life. Prof. Jacek Kusa and I published  
a paper The Two Anomalies of Wilhelm Ebstein in Texas Heart Institu-
te Journal, an influential American cardiology journal. We wrote that 
two anomalies are associated with the name of Ebstein; the first refers  
to the heart defect he had described, and the other is connected with 
the fact that this prominent figure had never been commemorated  
in Lower Silesia. Soon after this publication was released in the USA, 
extensive entries devoted to Ebstein appeared in Wikipedia (in its Ger-
man, English, and Polish versions), and these two publications of ours 
(in Polish and English) were cited as sources. Soon in my personal  
mailbox I found an envelope addressed to me in a quite unusual way. 
The stamp indicated the sender came from Belgium. The envelope 
contained a letter (hereby I quote the letter and the personal data with 
its author permission – original spelling). 
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„Pani doktor
Dear dr Mazurak, 

It was with lots of astonishment that I’ve read your article about Wilhelm Ebstein  
in Texas Heart Institute Journal. It gave answer to my question on the article 
that appeared in Kardiologia Polska. Unfortunately: «Nie moviem po polsku».
The only part I knew untill now was the heart disorder ‘Ebstein anomaly’ 
itself. It was so nice to learn about the history of the physician that described 
my congenital heart disorder – corrected at the Mayo Clinic – R/Danielson 
procedure. Thanks to your contribution, I was able to download and read  
a German copy of the original paper in which dr. Ebstein described the case so 
well. If I understand your article well, there is not that much commemoration 
going on when it comes to Wilhelm Ebstein. That is a pitty. Are there any 
initiatives going on to increase the «awareness» of Ebstein’s work?”

(“Pani doktor
Szanowna Pani Dr Mazurak,

Z dużym zaskoczeniem przeczytałem Pani artykuł o Wilhelmie Ebsteinie 
opublikowany w „Texas Heart Institute Journal”. Uzyskałem odpowiedź 
na moje pytania dotyczące Pani artykułu, który pojawił się w „Kardiologii 
Polskiej”. Niestety: «Nie moviem po polsku». Jedyną rzeczą, którą znałem 
do tej pory, była “anomalia Ebsteina”, czyli choroba sama w sobie. Bardzo 
fajnie było poznać historię lekarza, który opisał moją wrodzoną wadę serca 
– korygowaną w Mayo Clinic – operacja R/Danielson. Dzięki Pani mogłem 
przeczytać niemiecką kopię oryginalnego dokumentu, w którym dr Ebstein tak 
dobrze opisał ten problem. Jeśli dobrze zrozumiałem Pani artykuł, to nie ma 
zbyt wielu pamiątek, jeśli chodzi o Wilhelma Ebsteina. To szkoda. Czy są jakieś 
inicjatywy mające na celu upowszechnienie wiedzy nt. osiągnięć Ebsteina?)”

Autorem tego listu okazał się pan Benoit Mores, pracownik 
administracji rządowej, doradca Ministra Zdrowia Belgii,  urodzo-
ny w 1978 roku, z wadą wrodzoną serca – anomalią Ebsteina (ope-
rowany w Mayo Clinic). Zmotywowana listem z Belgii próbowa-
łam ustalić jakie są możliwości nadania ulicy we Wrocławiu imienia  
Wilhelma Ebsteina. Okazało się, że procedura jest skomplikowana 
i czasochłonna. Niedługo potem dostałam kolejny list od mojego bel-
gijskiego czytelnika, w którym napisał, że odbył podróż do Jawora  
i Wrocławia, przekonując się, że faktycznie nie ma tam żadnych śladów 
pamięci związanych z Ebsteinem. Wkrótce przysłał mi też kopie listów 
wysłanych do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaworze z apelem   

„Pani doktor
Dear dr Mazurak, 

It was with lots of astonishment that I’ve read your article about Wilhelm Ebstein 
in Texas Heart Institute Journal. It gave answer to my question on the article 
that appeared in Kardiologia Polska. Unfortunately: « Nie moviem po polsku ».
The only part I knew untill now was the heart disorder ‘Ebstein anomaly’ 
itself. It was so nice to learn about the history of the physician that described 
my congenital heart disorder – corrected at the Mayo Clinic – R/Danielson 
procedure. Thanks to your contribution, I was able to download and read  
a German copy of the original paper in which dr. Ebstein described the case so 
well. If I understand your article well, there is not that much commemoration 
going on when it comes to Wilhelm Ebstein. That is a pitty. Are there any 
initiatives going on to increase the «awareness» of Ebstein’s work?”

The author of this letter was Mr Benoit Mores, a government 
administration official, advisor to the Minister of Health in Belgium, 
born in 1978 with a congenital heart defect – Ebstein anomaly (operated 
on in the Mayo Clinic). Motivated by the letter from Belgium, I tried 
to determine the chances of naming a street in Wrocław after Wilhelm 
Ebstein. As it turned out, such a procedure is complicated and time 
consuming. Shortly thereafter I received another letter from my Bel-
gian reader, who wrote he had taken a trip to Jawor and Wrocław,  
only to find out that there were no traces of his memory there whatso-

Ryc. 22, 23, 24. Publikacje Wilhelma Ebsteina.
Fig. 22, 23, 24. Publications by Wilhelm Ebstein.
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o upamiętnienie postaci Wilhelma Ebsteina. Nadawcami tych listów 
byli kolejno: Minister Zdrowia Królestwa Belgii – pani Maggie de 
Block, Prezes Belgijskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. 
Marc Claeys, kardiochirurg z Mayo Clinic – prof. Joseph A. Dearani 
oraz  Niemieckie Stowarzyszenie Młodocianych i Dorosłych z Wadami  
Wrodzonymi Serca (JEMAH). Pomyślałam, że szkoda byłoby zmar-
nować taką wspólną międzynarodową inicjatywę i listy te pokazałam 
Panu Profesorowi Marianowi Zembali. I to był strzał w dziesiątkę.

Prof. Marian Zembala z typowym dla siebie entuzjazmem,  
pasją, zaangażowaniem i konsekwencją zaczął intensywnie działać. 
Rezultatem tego było zorganizowanie spotkania z władzami miasta  
Jawora, które odbyło się 8 lutego 2018 roku. Gospodarzem był burmistrz  
Jawora, pan Emilian Bera. Rozmowy dotyczyły oczywiście możliwo-
ści upamiętnienia w  tym mieście Wilhelma Ebsteina, XIX-wiecznego  
mieszkańca Jawora. W spotkaniu uczestniczyli również prezes Niepu-
blicznej Przychodni CDT Medicus w Jaworze dr Artur Kwaśniewski, 
dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze pan Arkadiusz Muła,  
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze ks. Tomasz  
Stawiak wraz z Małżonką, a ponadto sekretarz Gminy Jawor pani  
Monika Żmijewska, naczelnik Wydziału Oświaty pan Wiesław  
Szymczyk oraz Wydziału Promocji pan Leszek światkowski. Przed-
stawiłam zebranym sylwetkę doktora Wilhelma Ebsteina w kontek-
ście jego osiągnięć i szerokich zainteresowań, także pozamedycznych.  
Kilka ciekawych szczegółów dodał kustosz Muzeum Regionalnego  
w Jaworze, pan Mirosław Szkiłądź. Udało się m.in. ustalić miejsce naro-
dzin Wilhelma Ebsteina; niestety dom nie przetrwał do naszych czasów. 

Rezultatem spotkania z władzami Jawora była decyzja o po-
wstaniu w Muzeum Regionalnym specjalnej ekspozycji poświęconej  
Wilhelmowi Ebsteinowi. Jego imię postanowiono też nadać oddziało-
wi dziecięcemu tamtejszego szpitala. Wstępnie ustaliliśmy też harmo-
nogram zaplanowanego na 21 września 2019 roku międzynarodo-
wego spotkania. Zaproszeni zostali światowej sławy kardiochirurdzy 
zajmujący się anomalią Ebsteina, tj. prof. Patrick Perier (Paryż), prof. 

ever. Soon he also sent me copies of the letters sent to the Director of 
the Regional Museum in Jawor, with a request to commemorate the 
figure of Wilhelm Ebstein. These had been written by, respectively, 
Ms. Maggie de Block – Minister of Health of the Kingdom of Belgium, 
Prof. Marc Claeys – President of the Belgian Cardiological Society, Prof. 
Joseph A. Dearani, heart surgeon from the Mayo Clinic, and the German 
Society of Juvenile and Adult Patients with Congenital Heart Diseases 
(JEMAH). I though then that it would be such a shame to waste such  
a joint international initiative and I showed these letters to Prof. Marian 
Zembala. And it was bullseye. 

Prof. Marian Zembala started to work hard, with all the enthu-
siasm, passion, commitment, and consistency he usually demonstrates. 
The effect was a meeting with the authorities of Jawor, which was held 
on 8 February 2018. The meeting was hosted by the Mayor of Jawor,  
Mr Emilian Bera. Naturally, the talks revolved around the possibility  
of commemorating Wilhelm Ebstein, resident of Jawor in the 19th cen- 
tury, in this town. The meeting was also attended by Mr Artur Kwaś-
niewski – Director of the non-public medical clinic CDT Medicus 
 in Jawor,  Mr Arkadiusz Muła – Director of the Regional Museum  
in Jawor, Rev. Tomasz Stawiak – Rector of the Evangelical-Augsburg  
Parish with his wife, Secretary to the Jawor Commune, Director of the 
Department of Education and the Department of Promotion. I presen- 
ted the figure of Dr Wilhelm to all the attendees, in the context of his  
accomplishments and extensive interests reaching beyond medicine.  
Several interesting details were provided by Mr Mirosław Szkiłądź,  
curator of the Regional Museum in Jawor. We managed to determine 
the place of Wilhelm Ebstein’s birth; unfortunately, the building has 
not been preserved to our times. 

The effect of the meeting with the authorities of Jawor was  
a decision to prepare a special exhibition in the Regional Museum devo-
ted to Wilhelm Ebstein. It was also decided to name a paediatric ward  
of the local hospital after him. We also drew up a preliminary agenda of an 
international meeting, a scientific conference planned for 21 September 
2019. We have sent the invitations to and some world-famous cardiac 
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Rüdiger Lange (Monachium), prof. Jose Pedro Da Silva (Pittsburgh), 
prof. Joseph Dearani (Rochester). Punkt widzenia pacjenta z anoma-
lią Ebsteina zaprezentuje pan Benoit Mores. Wyświetlony zostanie 
film edukacyjny poświęcony Wilhelmowi Ebsteinowi. To wspólne 
przedsięwzięcie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Po obradach nastąpi odsło-
nięcie w Muzeum Regionalnym w Jaworze popiersia doktora Ebste-
ina. Wieczór uświetni specjalny koncert Polskiej Opery Królewskiej  
w Kościele Pokoju.      

Anomalia Ebsteina jest wadą wielowymiarową, spektrum tej  
patologii jest niezwykle szerokie, nie ma dwóch takich samych pacjen-
tów. Szeroki wachlarz wariantów anatomicznych wady serca związanej 
na trwałe nazwiskiem Wilhelma Ebsteina skutkuje bogatą symptoma-
tologią kliniczną i mnogością problemów związanych z jej leczeniem. 
Dziś nazwisko Wilhelma Ebsteina znane jest lekarzom na całym świecie, 
ale dotąd w jego rodzinnym Jaworze nie było żadnego śladu pamięci po 
nim. Jest to dobry moment, żeby nasze pokolenie to nadrobiło.

Publikacje Wilhelma ebsteina

(źródło: whonamedit.com)

De mutationibus cocti crudique amyli fluifo oris tractati. Dissertation. Berlin, 1859.
Die Recidive des Typhus. Habilitationsschrift. Breslau, 1869.
Die Entdeckung des Brenzkatechins im menschlichen Organismus. With J. Müller. [Virchows] 

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. 
Berlin, 1874, volume 62.

Über den Husten. Lecture, Leipzig, 1876.
Nierenkrankheiten nebst den Affectionen der Nierenbecken und der Urnieren. In Hugo 

Wilhelm von Ziemssen (1829-1902), et al: Handbuch der speciellen Pathologie und 
Therapie. 2nd edition, volume IX.

Die Fettleibigkeit und ihre Behandlung. Wiesbaden, 1882; 7th edition, 1887, 8th edition, 
1904.

Translated into Danish, French, Russian, Swedish. Die Natur und Behandlung der Gicht.
Wiesbaden, 1882; 3rd edition, 1906; translated into English and French.

surgeons engaged in the treatment of Ebstein anomaly, i.e. Prof. Patrick 
Perier (Paris), Prof. Rüdiger Lange (Munich), Prof. Jose Pedro Da Silva 
(Pittsburgh), Prof. Joseph Dearani (Rochester). The attitude of a patient 
with Ebstein anomaly shall be presented by Mr Benoit Mores. The 
attendees will watch an educational film devoted to Wilhelm Ebstein. It is 
a joint venture of the Polish Cardiac Society, Polish Cardiac and Thoracic 
Surgeons Society. After the meeting a bust of Dr Ebstein will be unveiled  
in the Regional Museum in Jawor. A special concert of Polish Royal 
Opera in the Church of Peace will add splendour to this evening. 

 
Ebstein anomaly is a multi-faceted defect, the spectrum of this 

pathology is extremely wide, there are no two patients that would 
be the same. A wide array of anatomical variants of the heart defect 
permanently associated with the name of Wilhelm Ebstein results in 
rich clinical symptomatology and a multitude of problems connected 
with its treatment. Today the name of Wilhelm Ebstein is well-known 
to physicians worldwide, but so far there has been no trace of his 
memory in his hometown, Jawor. It is a good time for our generation 
to make up for it.                    

Publications by Wilhelm ebstein   
(source: whonamedit.com)
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Ryc. 25.  Rękopis Wilhelma Ebsteina (dzięki uprzejmości Pana Benoit Mores).
Fig. 25. Manuscript of Wilhelm Ebstein (courtesy of Mr Benoit Mores).

Ryc. 26. Dr Wilhelm Ebstein. 
Fig. 26. Dr Wilhelm Ebstein.    
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Die Natur und Behandlung der Harnsteine. Wiesbaden, 1884.
Wasserentziehung und anstrengende Muskelbewegungen etc..Wiesbaden, 1885.
Das Regimen bei der Gicht. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1885; translated into English. 
Über die Nicht-schlussfähigkeit des Pylorus. (Volkmanns) Sammlung klinisher Vorträge.

Leipzig.
Die Zuckerharnruhr, ihre Theorie und Praxis. Wiesbaden, 1887.
Sclerosis med. spinal. et oblong. bei Typhus abdominalis. Deutsches Archiv für klinische 

Medicin. Leipzig, X.
Über Diabetes. Deutsches Archiv für klinische Medicin. Leipzig, XXVIII, XXX ff.
Über die acute Leukämie und Pseudoleukämie. Deutsches Archiv für klinische Medicin. 

Leipzig, 1889.
Über die Entwickelung des klinischen Unterrichts an der Göttinger Hochschule und über die 

heutigen Aufgaben der Medizin. Klinik. Klinisches Jahrbuch, Berlin, 1889, 1:67-109.
Über den Magenkrebs. (Volkmanns) Sammlung klinisher Vorträge. Leipzig.
Beiträge zur Lehre von der harnsauren Diathese.With Ölkers and Sprague. Wiesbaden, 1891.
Über die experimentelle Erzeugung von Harnsteinen. With Arthur Nicolaier (1862-1942). 

Wiesbaden, 1891.
Über die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Wiesbaden, 1891.
Über eiweissreiches Mehl und Brot als Mittel zur Aufbesserung der Volksernährung. 

Wiesbaden, 1892.
Über das Verhalten der Pentaglykosen (Pentosen) im menschlichen Organismus. [Virchows] 

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin.
Berlin, 1892, volume 129.

Über die Diagnose beginnender Flüssigkeistsansammlungen im Herzbeutel. [Virchows] 
Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin.
Berlin, 1892, volume 130.

Über die Lebensweise der Zuckerkranken, Wiesbaden, 1892; 2nd edition, 1898. 3rd edition, 
1905; translated into French.

Über die Bestimmung der Herzresistenz beim Menschen. Berliner klinische Wochenschrift, 
1894.

Traumatische Leukämie. Deutsche medicinische Wochenschrift. Berlin, 1894.
Zur Lehre von den nervösen Störungen beim Herpes zoster mit besonderer Berücksichtigung 

der dabei auftretenden Facialislähmungen. [Virchows] Archiv für pathologische 
Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. Berlin, 1895, volume 139.

Trauma und Magenerkrankungen u. s. w. Deutsches Archiv für klinische Medicin. Leipzig, 
1895, volume 54.

Einige Bemerkungen zur Lehre vom Ohrenschwind. Deutsches Archiv für klinische Medicin.
Leipzig, 1897, volume 58.

Beitrag zum respiratorischen Gaswechsel bei der Zuckerkrankheit. Deutsche medicinische 
Wochenschrift. Berlin, 1898.
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Die Pest des Thukydides. Stuttgart, 1899.
Über die Trichterbrust. Deutsches Archiv für klinische Medicin. Leipzig, XXX.
Die Medizin im Alten Testamente. Stuttgart, Enke, 1901.
Die chronische Stuhlverstopfung in der Theorie und Praxis. Stuttgart, 1901.
Die Tastperkussion. Stuttgart, 1901.
Dorf- und Stadthygiene. Stuttgart, 1902.
Vererbbare cellulare Stoffwechselkrankheiten. Stuttgart, 1902.
Die Krankheiten im Feldzuge gegen Russland (1812). Stuttgart, 1902.
Die Medizin im Neuen Testamente und Talmud. Stuttgart, 1903.
Rudolf Virchow als Arzt. Stuttgart, 1903.
Die Gicht des Chemikers Jacob Berzelius. Stuttgart, 1904.
Charlatanerie und Kurpfuscher im Deutschen Reich. Stuttgart, 1905. 
Eisenach. Jena, 1906.
Der medizinische Versuch. Wiesbaden, 1907.
Leitfaden der ärztlichen Untersuchung. Stuttgart, 1907.
Dr. Martin Luther’s Krankheit. Stuttgart, 1908.
Die Pathologie und Therapie der Lepra. List of works until 1906 in Deutsches Archiv für 

klinische Medizin, 1906, 89: 367.
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artyści w hołdzie Wilhelmowi Ebsteinowi:
Tomasz rodziński, Konstanty Kulik

Tomasz rodziński (ur. w 1956 roku) jest absolwentem Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w 1984 roku,  
w pracowni rzeźby prof. Feliksa Kociankowskiego. W tym samym 
roku rozpoczął pracę w Zakładzie Kamieniarskim w Pracowni Konser-
wacji Zabytków we Wrocławiu. W latach 1990-1992 brał udział  
w rekonstrukcji barokowych rzeźb figuralnych na terenie Zespołu  
pałacowego Sanssouci w Poczdamie, w Niemczech. Od 1995 roku 
był pracownikiem Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia, póź-
niej Muzeum Miejskiego Wrocławia, gdzie działa do chwili obecnej.  
Specjalizuje się w rekonstrukcji kamiennych rzeźb i detalu architekto-
nicznego, w rzeźbie portretowej oraz nagrobnej. 

Ważniejsze prace w jego dorobku to: marmurowe popiersia św. 
Jana Pawła II i św. Edith Stein, znajdujące w bazylice w Saint-Germa-
in-des-Prés w Paryżu oraz figura Polihymnii dla Muzeum Narodowe-
go Poznania (oddz. Rogalin).
Hobby: górskie wędrówki po Tatrach i Alpach.

artists in tribute to Wilhelm Ebstein:
Tomasz rodziński, Konstanty Kulik

Tomasz rodzinski (born in 1956), a sculpture artist, the creator 
of the bust of Dr Wilhelm Ebstein is a graduate of the State College  
of Fine Arts in Wroclaw. In 1984 he got a diploma at the studio  
of sculpture under the supervision of Prof. Feliks Kociankowski follo-
wing which he started working for the Stonemasons at the Monu-
ment Conservation Office in Wroclaw. In 1990-1992 he participated  
in reconstructing baroque figural sculptures at the Sanssouci Palace  
in Potsdam, Germany. Since 1995 he has worked for the City Museum 
of Wroclaw which is continuing the operation of the Historical Museum 
of Wrocław). He specializes in the restoration of stone monuments and 
architectural detail as well as portrait and grave sculpture. 

His most important works are: marble busts of Saint John Paul 
II and Saint Edith Stein, both located in the Saint-Germain-des-Prés  
in Paris, as well as the statue of Polihymnia placed in the Museum 
Palace in Rogalin, a division of National Museum in Poznan. 

His hobby is mountain hiking in Tatras and Alps. 

Konstanty Kulik (born in 1979) – director, screenwriter, cine-
matographer (including aerial and VR cinematography). Graduate  
of Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Televi-sion University  
of Silesia in Katowice in Institute of Media Managing and Organization 
of Film and Television Production. In 2003-2005 student in faculty  
of Film Editing at Łódź film School. Author of TV programs, docu-
mentaries and music videos. Paraglider pilot, sailor and traveler.  
In 2006 member of the youngest crew in the world to sail the legendary 
North-West Passage from west coast of Greenland, threw waters of 
Canadian Arctic, the Bering Strait and Alaska to Canadian Vancouver.
https://konstantykulik.myportfolio.com

Konstanty Kulik (ur. w 1979 roku) –  reżyser, scenarzysta, kine-
matograf, specjalista kinematografii aerial i Virtual Reality.  Absolwent 
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zakładzie 
Zarządzania Mediami i Organizacją Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
na Uniwersytecie śląskim. W latach 2003-2005 student Montażu Fil-
mowego na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w Łódzkiej 
Szkole Filmowej. Autor wielu nagrodzonych programów telewizyj-
nych, filmów dokumentalnych i teledysków. Pilot paralotni, żeglarz  
i podróżnik. Członek najmłodszej na świecie załogi, która w 2006 roku  
opłynęła legendarne Przejście Północno-Zachodnie, rozpoczynając 
rejs od zachodniego wybrzeża Grenlandii przez wody kanadyjskiej 
Arktyki, Cieśninę Beringa, Alaskę do kanadyjskiego Vancouver. 
https://konstantykulik.myportfolio.com
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Konstanty Kulik i Tomasz Rodziński 
przy pracy
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parTnErZy KOnfErEnCJI
 COnfErEnCE parTnErS

Z pOdZIĘKOWanIamI Za granT EdUKaCyJny
WITh graTITUdE and ThanKS fOr EdUCaTIOnaL granTS

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE 
grUpIE TrIp

SPECIAL THANKS TO THE 
TrIp grOUp


