Drodzy Przyjaciele,
z pewnością większości z nas bardzo bliskie jest zdjęcie, które doskonale znamy głównie
z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii przy ul. Lindleya w Warszawie. Kto z nas
uczestniczył w ustnych egzaminie (bądź egzaminach ), czy to jako egzaminator, opiekun lub
… zdający, ten wie, że obraz ów mieści się od wielu dziesięcioleci w salce konferencyjnej
Kierownika, nadając jej dostojność i powagę. Szkoda tylko, że zdający może tego obrazu nie
zauważyć, ponieważ siedzi odwrócony do niego tyłem, a potem to już raczej wpatruje się
w twarze komisji, czym prędzej pragnąc usłyszeć werdykt, który definitywnie przesądza
o jego dobrym lub złym samopoczuciu, nie tylko zresztą w tym dniu, ale i znacznie dalsze
perspektywie. Przy niekorzystnym rozstrzygnięciu nawet do następnej sesji, a przy odrobinie
dobrej woli oraz twardym charakterze do kolejnych . Wracając jednak do fotografii. Na
zdjęciu, które zostało wykonane z okazji 50-lecia PTOiTr., obchodzonego podczas XXII Zjazdu
Naukowego w Poznaniu w dniach 6 - 8 maja 1978 r., jest widoczna osoba

może mniej Nam znana, ale założyłem, że z pewnością bardzo zasłużona dla polskiej
ortopedii i traumatologii. To Pan Dr Leon BIRN ! Teza okazała się słuszna. Jak bardzo się ucie-

szyłem, kiedy napisał do mnie Syn Pana Doktora, który nie jest lekarzem (a miał nim być ), to
wie tylko moja Rodzina. Co ciekawe, sprawy medyczne i środowisko lekarskie, szczególnie to
ortopedyczne, jest Panu Zygmuntowi dobrze znane, a napisał do mnie, aby wyrazić

podziękowanie za zamieszczanie na Portalu www.ptoitr.pl biogramów wybitnych polskich
ortopedów i traumatologów. Długo namawiałem Pana Zygmunta do sporządzenia życiorysu
wspaniałego Ojca, który 10 września 2013 r. skończył 93 lata ! Serdecznie jeszcze raz za to
dziękuję, a zacnemu Panu Doktorowi życzę wielu dalszych lat życia w zdrowiu i szczęściu.
Jeśli ktoś pamięta moje motto z wystąpienia z okazji 100-lecia Polskiej Ortopedii z czerwca
2013 r. z Poznania, które brzmiało: „Bez Nich nie byłoby teraźniejszości, bez Nas nie będzie
przyszłości”, to bez Pana Doktora polska ortopedia z pewnością byłaby inna. Za ogromny
trud i wysiłek, olbrzymie dokonania i zaangażowanie w rozwój Naszej specjalności z całego
serca dziękuję i przesyłam słowa wielkiego uznania oraz szacunku ! Pamiętajmy o historii !
Szerzej o Panu Doktorze i Ortopedii na Podkarpaciu oraz Jubileuszu Podkarpackiego Oddziału
PTOiTr. na: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil64/gazeta/numery/n2005/n200503/n20050306
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