
Katowice, dn. 15. 07. 2017 r.  

Szanowni Państwo, 

na stronie PTOiTr. w zakładce O nas – Odznaczenia (poniżej treść z dnia dzisiejszego) można 

znaleźć nieprawdziwą informację o zaprzestaniu przyznawania cennego dla nas wyróżnienia. 

Dlaczego? Proszę nie pytać, ponieważ nie wiem. Jest to kolejna niezrozumiała dla mnie i zła 

dla Naszego Środowiska decyzja obecnego „prezesa”. Dobra wiadomość jest taka, że 

Odznaczenie będzie przyznawane, a prof. M. Synder może co najwyżej czasowo cofnąć swoje 

poparcie. Mimo pisemnej prośby, zawartości komunikatu nie sprostowano. Bez komentarza.  

 

Do czerwca 2017 nie uaktualniono na stronie PTOiTr., mimo próśb, także pisemnej, 

regulaminu, w którym istniał m.in. nadal I i II wiceprezes, przy zmienionym od dawna przeze 

mnie Statucie Towarzystwa, gdzie takie „stanowiska” już nie występują oraz nie uzupełniono 



listy uhonorowanych tym Odznaczeniem. Powyższa lista zawiera 55 osób, podczas gdy 

wyróżnione zostały 64 osoby, w tym tak istotna jak prof. J. Schatzker. To chyba najlepszy 

dowód, jak ważne dla „prezesa” było to Odznaczenie. Pomijam już fakt, że w o wiele 

dłuższym o kilka dekad okresie przyznano zaledwie 21 medali Grucy (wg mojej wiedzy ostatni 

w 2004 podczas Zjazdu PTOiTr. w Szczecinie - jeśli się mylę i jeśli lista wyróżnionych na stronie 

PTOiTr. nie jest zaktualizowana, chętnie to sprostuję) oraz zaledwie 4 medale Degi w czasie 

10 lat. Ostatnie 4 wnioski w sprawie przyznania medalu Grucy, m.in. tak wybitnym 

profesorom, jak: Kazimierz Rąpała, Wojciech Marczyński i Daniel Zarzycki (dwa pierwsze 

złożone przeze mnie) przepadły i jakoś to prof. M. Synderowi nie przeszkadza? Skąd więc        

w tym ogólnym chaosie i ignorancji taka stanowczość w tej sprawie? Wnioski należą do 

Państwa. A czy chcę przez to powiedzieć, że „prezesa” przez minione 3 lata to Odznaczenie 

kompletnie nie interesowało? Tak, właśnie to chcę powiedzieć. Dbałem o nie wyłącznie ja.  

Z poważaniem 

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz 

Przewodniczący Kapituły Odznaczenia „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” 


