cover

Fot. Jakub Porzycki/AG

CYJNEGO
TU
TY
S
N
O
K
U
AŁ
N
U
YB
TR
U
K
O
YR
OGŁOSZENIE W
W CZASIE GWAŁTOWNEGO ROZWOJU PANDEMII COVID-19
TO DOWÓD BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Komentarz prof. Tomasza Grodzickiego,
prorektora ds. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W piśmie Kolegium Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który podpisałem, czytamy między innymi:
„Ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji w chwili, gdy z dnia na dzień zwiększa się liczba wykrytych przypadków infekcji i śmierci
osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, kiedy w krytycznej sytuacji jest ochrona zdrowia, to dowód braku
odpowiedzialności. Nie możemy nie zareagować na
zdarzenia, które boleśnie dotknęły – niezależnie od
przekonań politycznych i światopoglądowych – nie
tylko środowisko akademickie, ale także obywatelki
i obywateli naszego kraju. Dlatego zwracamy się do
prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego
i premiera Mateusza Morawieckiego o pilne znalezienie rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazło się polskie
społeczeństwo po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobień18
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stwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest
niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Ogłoszenie wyroku w czasie gwałtownego rozwoju
pandemii COVID-19 jest skrajnym dowodem braku
odpowiedzialności. Osoby, którym powierzono zadanie stanowienia prawa i jego realizację, ponoszą szczególną odpowiedzialność za dobro narodu i nikt dzisiaj
ani w przyszłości nie zwolni ich z odpowiedzialności
za kolejne dramaty, którymi może być dotknięte społeczeństwo polskie w wyniku podejmowanych przez
nie decyzji”. Sygnatariuszami pisma są między innymi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.
Jacek Popiel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Dorota Malec, prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian, prorektor ds.
rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak, prorektor ds.
polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Piotr Jedynak, prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Piotr
Kuśtrowski, kanclerz UJ mgr Monika Harpula i kwestor UJ mgr Teresa Kapcia. Dlaczego zdecydowaliśmy
się wypowiedzieć w sprawie ogłoszonego wyroku? To
była konieczność. Takie instytucje jak uniwersytety powinny zabierać głos w sprawach ważnych dla państwa.
To jest ich powinność wobec społeczeństwa. Misją
uczelni jest nie tylko dydaktyka i badania naukowe, ale
również kształtowanie postaw. Wierzę, że Uniwersytet
Jagielloński cieszy się autorytetem nie tylko w środowisku naukowym – dlatego jestem przekonany, że takie
stanowisko musiało wybrzmieć. Ktoś, kto podejmował
decyzję, że Trybunał Konstytucyjny będzie tą sprawą
zajmował się w okresie największej epidemii, nie wykazał się zdolnością przewidywania, a w przypadku osób
decydujących o państwie, niestety, ta umiejętność jest
wymagana. Jeśli ktoś nie potrafi przewidywać skutków
swoich działań, to powinien ponieść konsekwencje –
odnosi się to do każdej dziedziny życia. Problem ten
nie dotyczy jedynie omawianego przypadku wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby podobna sytua
cja wydarzyła się w jakiejkolwiek firmie, to jej właściciel zwolniłby dyrektora. Co powinny zrobić władze
w obecnej sytuacji? Odpowiem przewrotnie – nie powinny pojawiać się głosy dążące do konfrontacji. Doświadczenie uczy, że to kończy się tragicznie. n
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