Prof. Piotr Jacek Biliński zginął w czwartek 11 grudnia 2003 r. Czekałem wtedy na Niego w Hotelu
„Victoria” w Warszawie, gdzie rozpoczynały się obchody Jubileuszu 75-lecia Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz (pozostającego nieco w cieniu tego wydarzenia)
uroczystości Jubileuszu 90-lecia Polskiej Ortopedii. Kiedy dotarła do nas pierwsza wiadomość, że Bil
uczestniczył w wypadku samochodowym, nie zapomnę natychmiastowej riposty jednego
z Naszych czołowych „profesorskich celebrytów” – „To się musiało kiedyś stać, bo Biliński zawsze
jeździ jak wariat”. Głupota czy arogancja ? Piotr nie prowadził tego nieszczęsnego samochodu i nie
tylko brał jako pasażer udział w tym zdarzeniu, ale w nim zginął. Ciekaw jestem, czy autor tych
słów trochę się nimi przejął, czy to po nim spłynęło jak po kaczce ? Smutne Panie Profesorze
„Celebryto” tak kogoś oceniać bez cienia odpowiedzialności za słowa. Spośród wielu moich
Przyjaciół i Kolegów, Bil był mi najbliższy ! Zbliżyły nas do siebie i ostatecznie przekonały wyjazdy
naukowe do Finlandii i USA, gdzie często rozmawialiśmy szczerze o polskiej ortopedii
i traumatologii oraz o różnych aspektach życia w ogóle. Okazało się, że reprezentujemy niemal
identyczną częstotliwość fal nadawczych oraz postrzegamy absurdy i niedorzeczności otaczającego
Nas świata w tożsamy sposób. Staliśmy się prawdziwymi Przyjaciółmi. Poznałem dzięki Niemu urok
habituacji, ponieważ początkowo Jego „agat” (to taki przerywnik, którego często używał podczas
mówienia) mnie irytowało, a z czasem tę przypadłość wręcz polubiłem. Niekiedy mnie ostrzegał, że
nie wszyscy uśmiechający się do mnie i poklepujący po ramieniu są osobami szczerymi i życzliwymi,
dobrze mi życzącymi, a moja prostolinijność i prawdomówność nie zawsze są dobrze odbierane. Jak
w powiedzeniu: „chroń mnie Panie Boże przez przyjaciółmi, bo przed wrogami obronię się sam”.
Odpowiadałem, że się już nie zmienię, bo właśnie to jest dla mnie ważne i takie zachowania
uważam za szczególne pozytywne w moim charakterze. A ludzi obłudnych i pokrętnych, nota bene
przyciągających się wzajemnie w okropny krąg, jakoś się nie obawiam. Kiedyś, w San Diego, tak
dobrze Nam się z sobą rozmawiało, iż zapomnieliśmy o tym, że alkohol nie należy do napojów
orzeźwiających. Pomogłem Piotrkowi ułożyć się do snu. Garnitur zawiesiłem na wieszaku. Koszulę
i krawat również. Buty ułożyłem równo obok siebie przy szafie, wkładając w nie skarpetki
i poszedłem spać. Nazajutrz mój Przyjaciel podszedł do mnie nieco niewyraźny i powiedział: „wiesz,
chyba wczoraj trochę przesadziliśmy”? Odpowiedziałem, że nie było tak źle i wszystko jest w jak
najlepszym porządku. Na to mój rozmówca odpowiedział: „w sumie to masz rację, bo
pozawieszałem sobie garnitur i resztę odzienia schludnie na wieszaku, a buty ułożyłem w sposób
tak uporządkowany, że lepiej by się nie dało. I nawet zdjąłem skarpetki, które włożyłem do
butów”. Profesor był człowiekiem o nieskazitelnej kindersztubie i nienagannych manierach,
absolutnym „światowcem”, z obyciem, kulturą osobistą i klasą o jakich wielu może marzyć. Osobą
o niezwykłych zdolnościach naukowych, dydaktycznych, chirurgicznych i organizatorskich.
Oczytany, z biegłą znajomością języka angielskiego i otoczony mnóstwem życzliwych osób, także
spoza granic Polski, sprawiał wrażenie persony powszechnie lubianej i szanowanej oraz naukowca,

dla którego nie ma granic państwowych i barier kulturowych. Był przy tym skromny, rzetelny,
wyrazisty i przekonujący do tego co mówił, ale tromtadracja była Mu zdecydowanie obca.
Piotrek perfekcyjnie zorganizował wspaniały XXXIV Zjazd Naukowy PTOiTr. w Bydgoszczy w 2002 r.
Bardzo chciał zostać Prezesem PTOiTr. W moim przekonaniu byłoby to kapitalnym uhonorowaniem
i ukoronowaniem Jego wysiłku organizacyjnego oraz wieloletniej aktywności i ciężkiej pracy na
rzecz Naszej specjalizacji. Wierzyłem, że to się uda i trzymałem kciuki. Niestety, ówcześni decydenci
Mu na to nie pozwolili. Siedział na Walnym Zebraniu, obok Prof. Andrzeja Walla, w milczeniu
i przygnębieniu. Chyba też z poczuciem niesprawiedliwości, która towarzyszyła Bilowi do końca.
Jeśli można „widzieć ciemność”, to można też „zobaczyć przykrość i smutek”. Ja w każdym razie to
na Jego twarzy widziałem wielokrotnie ! Szkoda, że tak się stało, bo mnie ten fakt boli do dzisiaj !
I jeszcze jedno. Mam też żal do siebie za nieuzasadnione niczym pretensje do doc. Romka Króla.
Bez powodu, nie znając okoliczności zderzenia, w podświadomości żywiłem do Niego niechęć o to,
że spowodował wypadek (jeszcze raz Cię przepraszam, za moje „błędne myśli”). Bil miał też być
u mnie w Katowicach, na drugiej „Koksartrozie” w 2004 r. Drukując materiały sympozjalne
musiałem oprawić Jego imię i nazwisko w ramkę, która raz na zawsze oddzieliła Go od Nas i ode
mnie !
Cześć Twojej pamięci Piotrze !
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