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W n i o s e k 
o podjęcie czynności 

 
 
     Powołując się  na przepisy art. 7 pkt 1 i art. 8 ustawy o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. Nr 21/1987, poz. 123) ni- 
niejszym wnoszę o podjęcie odpowiednich czynności przewidzianych  
m. in. przepisem  art. 12 pkt 2 tej ustawy w celu ochrony moich 
praw obywatelskich, a mianowicie prawa do pracy i wolności od  
dyskryminacji w zatrudnieniu, to jest uprawnień, które wynikają 
z następujących norm ustawowych i traktatowych, obowiązujących 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:  
- art. 67 ust. 2,  art. 68  ust. 1  i art. 81 ust. 1 Konstytucji    
  PRL (tekst jednolity ─ Dz. U. Nr 7/1976, poz. 36 z późn. zm.),  
- art. 3 pkt c i d Konwencji nr 111 MOP (Dz. U. Nr 42/1961, poz.  
  218),  
- art. 1  ust. 2 pkt c Konwencji nr 122 MOP  (Dz. U. Nr 8/1967,  
  poz. 31),  
- art. 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-  
  nych (Dz. U. Nr 38/1977, poz. 167),  
- art. 2  ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu  
  Praw  Gospodarczych, Społecznych  i  Kulturalnych (Dz. U.  Nr  
  38/1977, poz. 169),  
- art. 10 § 1, 2 i 3 Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24/1974, poz. 141  
  z późn. zm.).  
 

Za naruszenie tych praw uważam  uniemożliwienie mi wykonywania  
pracy zgodnej z moim przygotowaniem zawodowym na Uniwersytecie  
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ─ najpierw w latach 1979-1980,  
a ostatnio w 1988 roku. Wybieram drogę wniosku do Rzecznika Praw  
Obywatelskich jako jedyną możliwą drogę prawną, bowiem sposoby  
mojego odejścia od wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego  
i od zatrudnienia na UMK nie stanowiły formalnie podstaw do za- 
biegania o sądowe przywrócenie do pracy, zaś mój właściwy zawód  



(a raczej: specjalność)  wyklucza  skorzystanie z pośrednictwa  
pracy, a to na podstawie przepisu § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 zarządze- 
nia nr 11  Ministra  Pracy,  Płac i Spraw Socjalnych (Dz. Urz.  
MPPiSS Nr 7/1978, poz. 10).  
 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 
    Posiadam  wykształcenie średnie ogólne i wyższe uniwersytec- 
kie. W myśl  dyplomu ukończenia  studiów  Nr 1739/MFCh z dnia 
1977-11-24 moim zawodem wyuczonym jest matematyka, a specjalnoś- 
cią wyuczoną ─ matematyka teoretyczna. Dokładniej mówiąc, przez 
pięć (spośród dziesięciu) semestrów studiowałem według indywidu- 
alnego programu studiów specjalizując się w podstawach matematy- 
ki i logice matematycznej. Zgodnie z zawodem wyuczonym pracowa- 
łem w  okresie od dnia 1977-12-15 do dnia 1981-06-10,  wykonując  
wszystkie trzy specjalności tego zawodu nauczane na mojej macie- 
rzystej uczelni, a mianowicie kolejno: teoretyczną, informatycz- 
ną i nauczycielską. W tym okresie  do dnia 1979-10-31 byłem asys- 
tentem-stażystą na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toru- 
niu, następnie do dnia 1980-08-31 UMK zatrudniał mnie jako pro- 
gramistę, natomiast potem przez cały rok szkolny 1980/81  byłem  
nauczycielem  w Zbiorczej Szkole Gminnej w Trąbkach Wielkich w  
moim rodzinnym województwie gdańskim. Tylko pierwsze z w/w sta- 
nowisk było całkowicie zgodne z moimi kwalifikacjami, zaintere- 
sowaniami i predyspozycjami, bowiem  staż asystencki odbywałem w  
Zakładzie (obecnie ponownie zwanym Katedrą) Logiki na Wydziale  
Humanistycznym UMK, gdzie jesienią 1977 r. ogłoszono konkurs, do 
którego mogli przystępować kandydaci posiadający wykształcenie 
wyższe w zakresie matematyki lub filozofii.  
 
     Formalnie obie powyższe zmiany zatrudnienia nastąpiły z mo- 
jej inicjatywy (w drugim przypadku uzyskałem tzw. porozumienie  
między zakładami pracy), jednak faktycznie ta inicjatywa została  
na mnie wymuszona. Od czasu rzeczywiście dobrowolnego odejścia  
od pracy nauczycielskiej w 1981 r. nie zdołałem, pomimo niejed- 
nokrotnych prób, zatrudnić się w jakiejkolwiek specjalności za- 
wodu wyuczonego. Poniżej będę się starał wykazać, że zmiany zat- 
rudnienia w latach 1979-1980 i niemożność powrotu do UMK są spo- 
wodowane zastosowaniem do mnie bezprawnej dyskryminacji o podło- 
żu politycznym.  
 
     W okresie od dnia 1978-01-03 do dnia 1978-12-23 odbywałem  
służbę wojskową, w tym do dnia 1978-06-09 jako słuchacz Szkoły  
Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakieto- 
wych i Artylerii w Toruniu. W dniu 1978-07-26 sekretarz Komitetu  
Partyjnego PZPR przy WSO WRiA [ppłk mgr Jan Kowalski] skierował  
do rektora UMK i "do wiadomości I sekretarza Komitetu Partyjnego 
UMK" pismo, w którym stwierdził o mnie, że:  
 
        "w/w nie spełniał warunków podchorążego, uzyski- 



        wał  oceny niedostateczne za co został zwolniony  
        ze  Szkoły  Oficerów  Rezerwy  i przeniesiony do  
        dalszej  zasadniczej służby wojskowej. W związku  
        z  taką  oceną przyszłego asystenta UMK wątpliwa  
        jest  jego  przydatność  do pracy dydaktycznej w  
        środowisku toruńskim."  
         
(Na piśmie tym  widnieje  odcisk  pieczęci  o treści "03. CZER  
1978".) Uznając  trafność  pierwszego z przytoczonych dwu zdań  
uważam za całkowicie  chybiony i niesłychany wniosek odnoszący  
się do mojego życia  cywilnego. W dniu 1979-05-26 zostałem podda- 
ny nieformalnemu, drugiemu przesłuchaniu przez funkcjonariuszy  
ówczesnej KW MO (pierwsze odbyło się dnia 1979-04-19), podczas  
którego sugerowano mi ewentualność utraty zatrudnienia na UMK 
z powodu mojej postawy obywatelskiej  nie akceptowanej przez tych  
funkcjonariuszy (których tożsamości nie znam). Na początku roku  
akademickiego 1979/80 zostałem wezwany do prorektora UMK d/s or- 
ganizacji i rozwoju uczelni [prof. dra Jerzego Tomali] na rozmo- 
wę, która  odbyła się w dniu 1979-10-10.  Dopiero w czasie tej  
rozmowy zostałem (tylko ustnie) powiadomiony o istnieniu i treś- 
ci w/w pisma ze szkoły wojskowej. Wniosek zawarty w tym piśmie  
został mi przedstawiony jako jedyny powód decyzji (również oz- 
najmionej mi tylko  ustnie)  o nieprzedłużeniu ze mną stosunku  
pracy jako z nauczycielem akademickim.  Jednocześnie prorektor  
przedłożył mi dwie propozycje zatrudnienia na UMK w specjalności  
informatycznej. Po pewnym wahaniu, jeszcze w tym samym miesiącu,  
wybrałem jedną z nich składając odpowiedni wniosek o przeniesie- 
nie mnie na stanowisko programisty w ówczesnej Pracowni Aparatu- 
ry Unikalnej Instytutu Chemii. Byłem wówczas całkowicie nieświa- 
domy co do  ew.  możliwości odwoływania się lub innego rodzaju  
sprzeciwu od takiej  (zwłaszcza ─ ustnie oznajmionej) decyzji,  
chociaż domyślałem się, że opinia pochodząca z wojska jest tylko  
pretekstem służącym do ukrycia  politycznego motywu decyzji, o  
którym prorektor nie wspomniał nawet aluzyjnie.  
 
     W okresie pracy na Instytucie Chemii UMK byłem kilkakrotnie  
poddawany takim czynnościom postępowania karnego przygotowawcze- 
go, jak przesłuchania (już formalne), przeszukania i zatrzymania  
na 48 godzin. Równolegle trwały zabiegi zmierzające do pozbawie- 
nia mnie jakiegokolwiek zatrudnienia na UMK.  W dniu 1980-04-25  
(w którym odbyło się przeszukanie mojego mieszkania, tj. pokoju  
w hotelu asystenckim,  i ─ po raz pierwszy ─ miejsca pracy) Dzie- 
kan Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii UMK [doc. dr Karol Kar- 
piński] skierował do w/w prorektora UMK pismo l. dz. WM-111-
10/80, w którym napisał:  
 
        "W wykonaniu decyzji Obywatela Prorektora zawar- 
        tej  w  piśmie  z  dnia 24.03. br. PR-121/228/80  
        przedkładam  do  zwolnienia  z pracy następujące  
        osoby  [...]  Decyzja  moja została uzgodniona z  
        Dyrektorami Instytutów."  
         



Wśród trzech nazwisk tam wymienionych widnieje też moje. Naza- 
jutrz (dnia 1980-04-26) ówczesny Komendant Wojewódzki MO w Toru- 
niu [płk. mgr Zenon Marcinkowski] skierował do rektora UMK pismo  
l. dz. A-346/80, w którym pisał o mnie następująco:  
 

"[...] od dłuższego czasu wchodzi w skład nieza- 
legalizowanej  grupy, która zajmuje się na tere- 
nie  Torunia  kolportażem  wrogiej  literatury i  
ulotek.  Działalnością  tą  narusza  on przepisy  
art. 271 § 1 kk  w związku z art. 273 § 1 kk.  W  
dniu  25 bieżącego miesiąca podczas przeszukania  
w  miejscu  pracy zakwestionowano u wymienionego  
364  ulotki  o wrogiej treści i 19 różnych mate- 
riałów  nie posiadających debitu komunikacyjnego  
PRL. Okoliczności te dyskwalifikują Konrada 
Turzyńskiego jako pracownika Waszej Uczelni."  

         
W dniu 1980-05-19 [dr Eugeniusz Myśliński] mój bezpośredni prze- 
łożony (kierownik PAU) skierował do "Dyrekcji ICh" negatywną 
ocenę mojej osoby jako pracownika, pisząc:  
 
        "Niewątpliwie  zmiana charakteru pracy stanowiła  
        całkowite »novum«, stąd też bez kursów dokształ- 
        cających  i  przy  mało aktywnym zaangażowaniu w  
        minionym  okresie, osiągniętymi wynikami nie ro- 
        kuje sprostaniu w nałożonych obowiązkach służbo- 
        wych, nie przestrzegając przytym ogólnie przyję- 
        tych zasad dyscypliny pracy."  
         
Ponieważ jednak byłem jeszcze wówczas objęty obowiązkiem prze- 
pracowania trzyletniego okresu  w jednostkach gospodarki uspo- 
łecznionej określonym w art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  
dotyczącej zatrudnienia absolwentów szkół wyższych  (Dz. U. Nr  
8/1964, poz. 48), dla usunięcia mnie z UMK był niezbędny współu- 
dział Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych UW w Toruniu. Do  
tego organu w/w prorektor skierował pismo l. dz. PR-121-284/80 z  
dnia 1980-05-26, w którym wnosił o przeniesienie mnie do innego  
zakładu pracy uzasadniając to następująco:  
 
        "Mgr Konrad Turzyński w okresie zatrudnienia nie  
        sprawdził  się  na stanowisku nauczyciela akade- 
        mickiego,  a  ostatnio  na stanowisku pracownika  
        inżynieryjno-technicznego  Uczelni i dalsze jego  
        zatrudnienie w Uczelni jest niemożliwe."  
         
Ten sam  prorektor  w  piśmie  l. dz.  PR-121/341/80  z  dnia  
1980-06-03 do dyrektora Instytutu Chemii, z odpisem przeznaczo- 
nym dla mnie "do wiadomości i wykonania", prosił o wydelegowanie  
mnie do w/w  Wydziału UW  "w sprawach zatrudnienia".  Zgodnie z  
treścią tego pisma w  dniu  1980-06-06  odbyłem w siedzibie tego  
organu rozmowę z osobami, które starały się mnie przekonać o ce- 
lowości znalezienia sobie innego miejsca pracy i domagały się,  



bym dokonał tego w ciągu dwóch tygodni. Ponieważ jednak grałem  
na zwłokę,  w dniu  1980-08-11  inny  prorektor UMK, d/s nauki  
[prof. dr Wiesław Domasłowski], skierował do tegoż Wydziału UW  
pismo l. dz. PR-180/59/80,  które stanowiło ponaglenie w tej sa- 
mej sprawie. Ostatnie zdanie tego pisma brzmi:  
 
        "Uprzejmie  proszę o poinformowanie mnie w jakim  
        terminie  możemy  oczekiwać  realizacji  naszego  
        wniosku,  ponieważ dalsze zatrudnienie mgr Konra- 
        da Turzyńskiego  staje się  bardziej  kłopotliwe  
        ponadto zbliża się początek roku akademickiego, w  
        którym nie powinien już być pracownikiem Uczelni."  
         
Odpisy tego pisma zostały przesłane do wiadomości "Komitetu Wo- 
jewódzkiego", "Komendanta Wojewódzkiego MO" i "Komendanta Miej- 
skiego MO" w Toruniu.  
 
     Wniosek o przyjęcie do pracy  w Szkole w Trąbkach Wielkich  
złożyłem w dniu  1980-08-15, fakt istnienia i treść wszystkich  
w/w pism (oprócz tego z dnia 1980-06-03) naocznie miałem sposob- 
ność poznać dopiero w dniu 1980-08-30 załatwiając w Dziale Spraw  
Pracowniczych formalności związane z odejściem z UMK. Pomimo wy- 
raźnych starań o ukrycie politycznego motywu dyskryminacji można  
zauważyć znamienne cechy przytoczonych dokumentów.  
 
     Pismo z WSO WRiA do UMK oraz ponaglenie z UMK do Urzędu Wo- 
jewódzkiego zostały  w  odpisach przesłane do instancji PZPR,  a  
drugie z nich  także do Komend MO, chociaż treść tych dwu pism  
nie zawiera żadnych informacji należących do zakresu zaintereso- 
wania tych ubocznych adresatów. Pretekst dotyczący przebiegu mo- 
jej służby wojskowej został mi oznajmiony z bardzo wielkim opóź- 
nieniem (nawet licząc  tylko od chwili mojego powrotu do życia  
cywilnego).  Zbieżność dat przeszukania i dwu pism dotyczących  
mojej osoby (1980-04-25/26) jest tak wymowna, że nie wymaga ko- 
mentarza.  
 
    Zarzuty dotyczące mojej pracy  w  Pracowni Aparatury Unikal- 
nej zostały sformułowane dopiero w trzy i pół tygodnia po piśmie 
dziekana proponującym zwolnienie z pracy ─ w zakresie dotyczącym 
dyscypliny pracy nie znajdują potwierdzenia w innych moich aktach  
osobowych, a co do nienależytej wydajności pracy brzmią nieprze- 
konywująco właśnie ze względu na owo wymuszone "novum". Jak wi- 
dać, niezależnie od stopnia trafności tych zarzutów, głównym ce- 
lem pisma kierownika PAU było utworzenie kolejnego niepolitycz- 
nego pretekstu do zwolnienia mnie z pracy.  
 
    Natomiast powód polityczno-policyjny został użyty (w piśmie  
KW MO) w sposób niedopuszczalny. Nazwy takie jak "wroga litera- 
tura i ulotki" lub "ulotki o wrogiej treści"  to wyrażenia tak  
niedookreślone  oraz  tak zależne od względnego i zmiennego w cza- 
sie rozumienia przymiotnika "wrogi", że roztrząsanie ich znacze- 
nia należy pozostawić satyrykom. "Debit komunikacyjny" jest po- 



jęciem prawnym,  ale  jego zastosowanie  w danym przypadku było  
całkowicie nietrafne, bowiem chodziło o materiały nie pochodzące  
zza granicy.  Zarzut popełniania przestępstwa (jako nie udowod- 
niony sądownie) stanowi naruszenie zasady domniemania niewinnoś- 
ci ustanowionej w odpowiednich przepisach kodeksowych i trakta- 
towych. Co więcej, pomimo prokuratorskiego nakazu przeszukania  
(z którym w  dniu 1980-04-25 zetknąłem się po raz jedyny w do- 
tychczasowym życiu) prokurator nigdy nie przedstawił mi formal- 
nie zarzutu ani oskarżenia o przestępstwo wskazane w cytowanym  
piśmie lub o jakiekolwiek inne. Najwidoczniej miał powody oba- 
wiać się, że nie zostały przeze mnie wyczerpane takie dyspozycje  
cytowanego przepisu karnego  jak  "fałszywe  wiadomości"  albo  
"wyrządzanie poważnej szkody interesom PRL".  
 
     Tak więc zarówno podpułkownik WP w 1978 r. jak też pułkow- 
nik MO  w 1980 r.  w  konkluzjach swoich pism wywarli skuteczny  
(jak się okazało) wpływ na poczynania UMK w sprawach personal- 
nych (a konkretnie ─ w mojej sprawie), co stanowi nieformalny i  
dlatego niedopuszczalny sposób wyręczania sądu, który jako jedy- 
ny jest władny orzec ważny zakaz zajmowania określonego stano- 
wiska lub wykonywania określonego zawodu jako tzw. karę dodatko- 
wą.  
 
     Natomiast wniosek prorektora UMK do Wydziału Zatrudnienia  
UW zawiera poświadczenie nieprawdy w stwierdzeniu, jakobym nie  
sprawdził się jako pracownik. Jest to nieprawdą przynajmniej w  
odniesieniu do mojej pracy w Zakładzie Logiki.  Zaś ponaglenie  
drugiego prorektora odwołujące się do coraz bardziej kłopotliwe- 
go dla uczelni zatrudnienia mnie i bliskiego  początku roku aka- 
demickiego, w którym nie powinienem już pracować na UMK (a prze- 
cież charakter mojej pracy wówczas już nie zależał od rytmu za- 
jęć dydaktycznych), jest  zrozumiałe  tylko przy założeniu, że  
chodziło o oddzielenie mnie od środowiska akademickiego jako ta- 
kiego.  
 
     Po "dobrowolnym wystąpieniu ze służby" nauczycielskiej (jak  
to określono w świadectwie pracy) zawarłem na czas nieokreślony  
umowę o pracę z MKZ NSZZ "Solidarność"  w Toruniu  na stanowisku  
redaktora biuletynu związkowego. Umowę zawarłem w dniu  1981-06-24  
z ważnością od dnia 1981-07-15. Tymczasem w wyniku wyborów do 
władz związkowych w regionie toruńskim tymczasowy organ, którym 
był MKZ, ustąpił miejsca organowi statutowemu ─ Zarządowi 
Regionu.  Nowe kierownictwo miało odmienne koncepcje dotyczące  
prasy związkowej w Toruniu i dlatego moja umowa o pracę stała  
się  niewykonalna ─ obowiązki zbliżone do przewidzianych umową 
powierzono mi dopiero w październiku 1981 r., gdy już wiedziałem 
o nowym konkursie na asystenta w Zakładzie Logiki UMK i przystąpi- 
łem doń składając wniosek o przyjęcie do pracy z dnia 1981-10-
25. Byłem jedynym kandydatem w konkursie, cieszyłem się poparciem 
kierownika Zakładu, prof. Leona Gumańskiego, jednak w marcu 
1982 r.  przebywając jako internowany w ośrodku odosobnienia  



w Potulicach (woj. bydgoskie) zostałem zawiadomiony przez dzie- 
kanat  o  unieważnieniu konkursu.  Przyczyna tego unieważnienia  
miała, co prawda, charakter  polityczno-personalny, ale nie re- 
presyjny, i w ogóle nie dotyczący mojej osoby, a w każdym razie  
ta  okoliczność  wystarczała  do unieważnienia konkursu.  O tej  
przyczynie dowiedziałem się dopiero w rok później, tymczasem po  
okresie internowania (od  1982-01-03  do 1982-11-17) zastępczy  
pracodawca wypowiedział mi zatrudnienie z powodu likwidacji zak- 
ładu pracy. Okres wypowiedzenia, zgodnie z prawem, upłynął z dniem 
1982-12-31. Dokładnie przez pierwsze półrocze 1983 r. dobrowol- 
nie pozostawałem bez pracy, m. in. w (nie osiągniętym zresztą) 
celu skorzystania z uprawnień określonych przepisem § 7 rozpo- 
rządzenia Rady Ministrów z  dnia  15 października 1982 r. (Dz. 
U. Nr 34/1982, poz. 226) w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały  
nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. (Mon. Pol. Nr 
21/1981, poz. 195).  
 
     Od tej pory pozostaję bezrobotny  na przemian w dwóch zna- 
czeniach tego słowa: albo pozostaję poza wszelkim zatrudnieniem,  
albo doznaję ukrytego bezrobocia w takim sensie, który określił 
prof. Józef Kaleta  w wywiadzie  dla tygodnika "ITD" (nr 11(1349)  
z  dnia 1987-03-15, str. 18-19), tzn.  wykonuję z konieczności  
pracę jakąkolwiek, tzn. nie mającą nic wspólnego z moimi kwali- 
fikacjami. Za każdym razem samo uzyskanie takiego zatrudnienia w  
obcym mi zawodzie  wymagało  tylko średniego wykształcenia, ale  
bardzo dużo wysiłku, nieudanych prób, stressów, a na ogół także  
sporo czasu. W większości wypadków  odchodziłem od wykonywania  
tych zawodów niedobrowolnie, wskutek zrozumiałej i praktycznie  
nieuchronnej niezdolności przystosowania się do obowiązków nie  
odpowiadających moim predyspozycjom i umiejętnościom.  Ogólnie  
mówiąc, okazywałem się niedostatecznie wydolny w różnych odmia- 
nach tzw. pracy biurowej, a byłem kolejno księgowym, referentem  
administracyjnym, referentem handlowym, referentem technicznym i  
magazynierem. Za pierwszym razem  sam wypowiedziałem (z końcem  
drugiego miesiąca) umowę o pracę zawartą na trzymiesięczny okres  
próbny, za drugim zawarłem porozumienie stron, potem następowały  
[złożone przez pracodawców] wypowiedzenia (przedostatnie milczą- 
co wycofane na rzecz porozumienia między zakładami pracy). Po- 
czucie winy, które wzmagało się we mnie z powodu tych częstych  
zmian zatrudnienia, rozładowała dopiero niedawno wypowiedź jed- 
nego z członków Rady Konsultacyjnej (tu i w następnych cytatach  
z tego źródła podaję w nawiasach kolejno trzy liczby: nr spec- 
jalnego wydania "Rady Narodowej", nr stronicy i nr szpalty):  
 
        "Osoba  nie nadająca się do jednych funkcji może  
        być  świetna gdzie indziej. [...] Zainteresowany  
        jest  spalony  na  stanowisku, którego nigdy nie  
        należało  mu powierzać. Skutki takiego błędu po- 
        winny  obciążać  sumienie służb kadrowych, a nie  
        tego pracownika."  (prof. Andrzej Tymowski, 6/17/4) 
         
     O ile jednak zatrudnić się w obcym zawodzie było (i powinno  



być) mi trudno, to zatrudnienie w specjalnościach zawodu wyuczo- 
nego  okazało się  ─ jak  dotychczas ─  niewykonalne.  W latach  
1983-1987 otrzymałem dwie ustne odmowy zatrudnienia na stanowis- 
ku nauczyciela w szkołach podstawowych: Chełmża, wrzesień 1983  
r. (bez podania przyczyny) i Toruń, październik 1987 r. (z poda- 
niem przyczyny nieprzekonywującej), a także co najmniej kilka- 
naście odmów w specjalności informatycznej, w tym większość us- 
tnych (Toruń, lata 1983-1984, przyczyna: brak wolnych etatów) i  
cztery pisemne (Toruń, lata 1986-1987). Wśród ostatnich czterech  
przypadków były trzy odmowy będące odpowiedziami na skierowania  
do pracy wydane przez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych UM  
w Toruniu (w tym raz nie podano żadnej przyczyny, a dwa razy po- 
wołano się  na brak dostatecznej praktyki ze strony kandydata),  
zaś jeden raz zakład pracy po wypowiedzeniu mi umowy o pracę na  
stanowisku referenta d/s technicznych  i  otrzymaniu  następnie  
wniosku o zastąpienie  tego  wypowiedzenia tzw. wypowiedzeniem  
zmieniającym (przenoszącym mnie do komórki informatycznej) powo- 
łał się na aktualny i przewidywany brak zapotrzebowania na pra- 
cowników tej specjalności.  
 
     Zapewne nie w każdym przypadku, ale niewątpliwie w niektó- 
rych spośród nich padałem ofiarą nieujawnionej dyskryminacji po- 
litycznej, bowiem nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć takiej  
bezwyjątkowej prawidłowości,  a raczej nieprawidłowości,  kolej-
nych odmów. Do tych moich doświadczeń doskonale pasują wypowie- 
dzi różnych członków Rady Konsultacyjnej, które niżej przytoczę. 
Jest tak zarówno w opisie faktów  (w których pominę konkretne,  
imienne i bezimienne  przykłady),  jak też w wątku normatywnym 
tych wypowiedzi. Dowiedziawszy się o pierwszych tego rodzaju  
wystąpieniach (z posiedzenia Rady Konsultacyjnej w dniu 1987-
02-27) oraz o dwóch konkursach na asystentów ogłoszonych przez 
władze UMK, kolejno do tych konkursów przystępowałem: we wrześniu 
(Instytut Matematyki) i grudniu (Katedra Logiki) ubiegłego roku, 
za każdym razem  znów jako jedyny kandydat. Wrześniowy konkurs 
(pisemną odmowę otrzymałem jeszcze w tym samym miesiącu) nie 
spowodował objęcia wolnego etatu przez kogokolwiek, jednak nie 
mam wiadomości pozwalających twierdzić, że tym razem przyczyną 
była dyskryminacja polityczna. Pomimo tego, przystępując potem 
do następnego (a w moim życiu już czwartego) konkursu 
poprosiłem o pomoc prof. Janusza Bieniaka, który jest członkiem 
Rady Wydziału Humanistycznego UMK i który zarazem na forum Rady 
Konsultacyjnej dał się poznać jako jeden z orędowników  osób 
dyskryminowanych zawodowo z przyczyn politycznych ─ może dlatego, 
że w latach 1951-1958 sam doznał dyskryminacji zawodowej również 
z przyczyn pozamerytorycznych, mających jako ostateczne podłoże 
właśnie polityczne wynaturzenia epoki stalinowskiej.  
 
     W dniu 1988-01-05 Rada Wydziału uchwaliła, że aprobuje moją  
kandydaturę pod warunkiem, że to samo uczyni wydziałowa instan- 
cja partyjna, tj. OOP PZPR. Ulegając prywatnym sugestiom (czego  
bym nie uczynił, gdybym istotnie trwał w postawie ekstremistycz- 
nej przypisanej mi przez sam fakt internowania ─ w myśl tego, co  



przewodniczący WRON oświadczył proklamując stan wojenny) odbyłem  
rozmowę  z I sekretarzem OOP [drem Jerzym Włodowskim], a gdy po  
pewnym czasie to okazało się niewystarczające ─ także z I sekre- 
tarzem KU PZPR na UMK [drem Marianem Urbańskim]. Obaj sekretarze  
rozmawiali ze mną życzliwie, zapewniając o swej dobrej woli do- 
pomożenia   mi, jednak   potem,    na  następnym  posiedzeniu  
Rady Wydziału w dniu 1988-02-16  I sekretarz OOP ─ cytuję pro- 
tokół posiedzenia ─  
 
        "[...]  wyjaśnił powody niezatrudnienia mgra Tu- 
        rzyńskiego,  podkreślając,  iż nie grały tu roli  
        względy  wyłącznie  polityczne. Zaliczyć do nich  
        należy  również wiek kandydata (34 lata), wielo- 
        krotne  zmiany  pracy,  niezajmowanie się logiką  
        przez dłuższy czas, niewykazywanie zainteresowa- 
        nia  pracą naukową, wreszcie uczestnictwo w nie- 
        legalnych strukturach (choć temu ostatniemu kan- 
        dydat  zaprzeczył  w rozmowie z przedstawicielem  
        władz  politycznych). Być może rozwiązania prob- 
        lemów  kadrowych  Katedry Logiki należy szukać w  
        zatrudnieniu adiunktów z innych ośrodków."  
         
I rzeczywiście, zatrudniono wkrótce potem, nie ogłaszając nowego  
konkursu  (do  którego  mógłbym, o zgrozo, znów przystąpić), o  
cztery lata młodszego ode mnie [mgra Andrzeja Koczorowskiego],  
świeżego absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego; naturalnie jako  
asystenta, nie  jako adiunkta.  Prof. Bieniak, który i w lutym  
1987 r., i w styczniu 1988 r. na forum Rady Konsultacyjnej pod- 
kreślał, że zgodnie z poczuciem moralnej powinności szczególnie  
pragnie przyczynić się do naprawienia krzywd wyrządzonych w śro- 
dowisku UMK, okazał  się  bezsilny  słysząc  przytoczone słowa  
przedstawiciela PZPR.  
 
     Kierownik Katedry, prof. Gumański, nigdy nie miał obiekcji  
co do mojego wieku, a przed zarzutem licznych zmian zatrudnienia  
bronił mojej kandydatury na styczniowym posiedzeniu Rady Wydzia- 
łu, gdyż przeżył podobną przymusową wędrówkę po obcych sobie za- 
wodach w latach 1950-1957.  I wiedząc, jak bardzo taka przerwa  
wyjaławia naukowo, nie on był tym, który przesądził na "nie".  
Rada Wydziału została powiadomiona o decyzji negatywnej, której  
podmiot pozostał formalnie nieujawniony. Domyślam się, że tym  
podmiotem  była  instancja partyjna, a nie dziekan lub rektor.  
Zastrzeżenia natury pozapolitycznej wypowiedziane z nieoczekiwa- 
nej (bo wręcz z niepowołanej do tego) strony i przesunięcie za- 
rzutu dotyczącego zagadkowych "nielegalnych struktur" na ostat- 
nie miejsce stanowią moim zdaniem próbę zamaskowania faktu, że  
dyskryminacja polityczna była ─ i to nie równorzędnym, ani nawet  
nie głównym, lecz jedynym ─ rzeczywistym powodem odrzucenia mo- 
jej  kandydatury. Z tego najnowszego doświadczenia wywnioskowa- 
łem, że dyskretne, gabinetowe zabieganie jest w takiej sytuacji  
przeciwskuteczne, tzn., że powinienem był już wtedy liczyć nie  
na ustne deklaracje dobrej woli, lecz na nadanie swojej sprawie  



wymiaru publicznego, bo przecież w ostatecznym rozrachunku pub- 
liczną jest  także przyczyna zaistniałego problemu, a jest nią  
to, co potocznie, choć nieściśle, bywa nazywane systemem nomen- 
klatury politycznej.  
 
     Podobnie, jak  w latach 1979-80,  ów akt dyskryminacji ma  
swoje aspekty prawne.   Obawiam się, że zarzut "uczestnictwa w  
nielegalnych strukturach" (tj. przestępstwa przeciw art. 276 § 1  
albo art. 278 § 1  Kodeksu karnego) wygłoszony w danych okolicz- 
nościach naruszył:  
- zasadę domniemania niewinności  zawartą w przepisach art. 14  
  ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-  
  nych (Dz. U. Nr 36/1977, poz. 167)  i  art. 3 § 2 i 3 Kodeksu  
  postępowania karnego (Dz. U. Nr 13/1969, poz. 96 z późn. zm.),  
- moje dobra osobiste  chronione  przepisami  art. 23  Kodeksu 
  cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z późn. zm.) i art. 178 
  § 2 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 13/1969, poz. 96 z późn. zm.),  
a ponadto świadczył o:  
- pozasądowym czyli nielegalnym  wymierzeniu mi "kary" przewi-  
  dzianej przepisem art. 38  pkt 3 Kodeksu karnego (Dz. U. jak  
  wyżej).  
 

Aby nie było żadnej wątpliwości, z naciskiem oświadczam, co nas- 
tępuje. Żaden sąd nigdy dotychczas nie wydał wyroku skazującego  
mnie (por. art. 360  § 2 Kodeksu postępowania karnego ─ Dz. U.  
Nr 13/1969, poz. 96 z późn. zm.)  za jakiekolwiek przestępstwo,  
nigdy nie byłem  nawet o takowe podejrzany lub oskarżony (por.  
art. 61 § 1  tejże  ustawy). Pełna analogia dotyczy wykroczeń:  
przed żadnym kolegium nie byłem o takie czyny obwiniony (art. 29  
Kodeksu  postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia  ─ Dz. U. Nr  
12/1971, poz. 116 z późn. zm.) i żadne kolegium nie wydało więc  
orzeczenia o ukaraniu mnie (por. art. 59 § 1 tej ustawy). To w  
szczególności dotyczy  przestępstw  z art. 271  § 1 kk w zw. z  
art. 273  § 1 kk (a takie przypisał mi explicite Komendant Woje- 
wódzki MO osiem  lat temu) albo z art. 276 § 1 kk lub art. 278  
§ 1 kk (a takie implicite przypisał mi niedawno I sekretarz OOP).  
Żadne postępowanie  karne  nie było prowadzone przeciwko mnie,  
a ilekroć w takowym uczestniczyłem, występowałem nieod- 
miennie jako świadek. Toteż nigdy nie było sposobności do wymie- 
rzenia mi  kary dodatkowej  polegającej na zakazie wykonywania  
określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska.  Zatem  
opisane wyżej próby przedstawienia mnie jako przestępcy 

(politycznego lub jakiegokolwiek) oraz faktyczne uniemożliwianie  
mi  na takiej podstawie  wykonywania  mojego zawodu wyuczonego  
traktuję jako bezprawie  omijające ustawowe procedury, a także  
jako niezasłużoną krzywdę, która w swoich skutkach trwa już nie- 
mal dziewięć lat,  co jest porównywalne z czasem trwania podob- 
nych dyskryminacji w oficjalnie potępionym okresie "błędów i wy- 
paczeń" stalinowskich.  
 
     Mój jednostkowy przypadek jest jednak tylko ilustracją ca- 
łego zjawiska społecznego, o którego istnieniu świadczą nastę- 
pujące wypowiedzi członków Rady Konsultacyjnej przy Przewodni- 



czącym Rady Państwa:  
 
        [...]  w długim czterdziestoleciu zawsze znajdo- 
        wała  się jakaś kategoria ludzi, przeważnie ucz- 
        ciwie  pracujących,  których postawa była jednak  
        nie na rękę jakimś bieżącym zamierzeniom władzy.  
        W  związku z tym ukułem niegdyś termin: "lojalni  
        zwalczani  obywatele". [...] Postawa takich oby- 
        wateli    nie   podlegała   kodeksowi   karnemu,  
        znajdowano   więc  na  nich  haczyki pozaprawne.  
        Sądzę, że  autorytet prawa podniesie się,  kiedy  
        wyłącznie ono będzie regulować odpowiednie przy- 
        padki ludzkie.  
         
        Na  to, [...],  aby realnie pomóc lub zaszkodzić  
        koledze obecnie zaangażowanemu partyjnie, trzeba  
        dużej grupy głosujących.  Jeden głos [...] tylko  
        wyjątkowo  mógłby  się  stać głosem decydującym.  
        Los  natomiast  dawnych działaczy "Solidarności"  
        wciąż  łatwo rozstrzyga opinia nawet jednej oso- 
        by.  [...] nie powinno być restrykcji w stosunku  
        do  osób,  które  uczestniczyły w "Solidarności"  
        czy  w  innych   ruchach ówczesnych, obecnie zaś  
        nie  prowadzą  działalności  politycznej,   bądź  
        chcąc  ją  prowadzić szukają prawdziwego porozu- 
        mienia z władzą państwową. [...]  Uwolnienie lo- 
        sów  ludzi pracujących czy zabiegających o pracę  
        od  czyichkolwiek kaprysów  wymaga przede wszys- 
        tkim  uporządkowania  norm.  Chodzi o stworzenie  
        jawności  przewodów  przyjmowania  do pracy oraz  
        awansowych.  Ewentualne veto partyjne, jak długo  
        jego stosowanie będzie uważane za potrzebne, po- 
        winno  więc być formułowane na piśmie i zawierać  
        konkretne  uzasadnienie.   Uzasadnienie to winno  
        być  dostępne zainteresowanemu, który miałby wo- 
        bec  niego  prawo  do  odpowiedzi  i  do obrony.  
        (prof. Janusz Bieniak, 2/19/3-4 i 6/25/1-2)  
         
        Sprawa  dyskryminacji  ludzi  pracy z tytułu ich  
        uprzedniej działalności społecznej jest w Polsce  
        wciąż  aktualna [...] Trudno jest określić, ilu,  
        [...] ale w całej Polsce to są tysiące.  
         
        Moim  zdaniem, niezbędne jest również stwierdze- 
        nie najbardziej autorytatywne [...], że nie wol- 
        no jest  dyskryminować nikogo  z tytułu dawniej- 
        szej działalności związkowej.  
         
        Dyskryminacja  z tytułu dawniejszej działalności  
        związkowej zdarza się, niestety,  ciągle jeszcze  
        w terenie, przy czym jest to rzecz trudna do us- 
        talenia przez władze wyższego szczebla, bo oczy- 



        wiście jest przeważnie ukrywana przez dykryminu- 
        jących. [...] Istnieje jeszcze inna  i to wysoce  
        niedopuszczalna  forma dyskryminacji, [...] Oto,  
        gdy  ktoś politycznie nie podobający się dostaje  
        pracę,  zjawia  się  przedstawiciel Urzędu Spraw  
        Wewnętrznych i poleca zwolnić go.  To jest prak- 
        tykowane nie tylko w urzędach państwowych, ale i  
        w  przedsiębiorstwach  oraz prywatnych zakładach  
        pracy.  [...]  to  jest rzecz wybitnie szkodliwa  
        politycznie. (mec. Władysław Siła-Nowicki, 2/8/3,  
        5/8/4 i 6/13/2-3)  
         
        [...] nie powinny mieć miejsca fakty zwalniania z  
        pracy ludzi jedynie za ich polityczne wcześniej- 
        sze  czy nawet dzisiejsze zaangażowanie. Jest to  
        oczywiście   naganne.   (prof. Janusz Kuczyński,  
        5/10/1)  
         
        Była  już tutaj mowa o osobach [...] które dzia- 
        łały  w "Solidarności". To byli często działacze  
        szeregowi.  Dzisiaj oni mają rozmaite trudności,  
        natrafiają  na  różne  przeszkody  w powrocie do  
        pracy,  to w utrzymaniu pracy zgodnej z ich kwa- 
        lifikacjami.   Mówię o tym dlatego, że to nie są  
        przypadki odosobnione.  
         
        [...] stosunek aparatu władzy do pewnych ludzi w  
        Polsce  budzi  stanowczy  sprzeciw. [...] Mam na  
        myśli odmowę pracy w zawodzie danego pracownika,  
        czyli  uniemożliwienie  wykonywania  zawodu.  To  
        niestety  wciąż  ma  miejsce, wbrew temu, co pan  
        przewodniczący  Rady Państwa wielokrotnie zapew- 
        niał.  [...]  ci  co  jak ja sam, pracują i mogą  
        pracować  w  swym zawodzie, muszą czuć się źle i  
        niepewnie, gdy wiedzą, że innym ich zawodu w oj- 
        czyźnie wykonywać się nie pozwala. Choćby ci in- 
        ni  w  skali ogółu byli statystycznie nieliczni.  
        (prof. Krzysztof Skubiszewski, 2/16/2 i 5/4/3-4)  
         
        [...] pracownika nie chcą przyjąć w tym miejscu,  
        gdzie  był  on  bardzo zaangażowanym działaczem.  
        [...] Natomiast w innym miejscu dyrekcja boi się  
        zbędnych  jej  zdaniem  kłopotów. (prof. Andrzej  
        Święcicki, 2/11/4)  
         
        Myślę  tu o służbach min. Kiszczaka i ich związ- 
        kach  ze  służbami kadrowymi, o częstym łączeniu  
        stanowisk w dwóch instytucjach [...] To faktycz- 
        ne łączenie stanowisk powoduje, iż niestety, nie  
        względy  merytoryczne, lecz postulaty i sugestie  
        resortu MSW przeważają w pracach służb kadrowych  
        i w praktyce w małym stopniu są "zmącane" wzglę- 



        dami merytorycznego doboru kadr. Np. w szkolnic- 
        twie  wyższym [...] i w pionie PAN [...] jest to  
        ciągle  weryfikacja  polityczna,  a w minimalnym  
        stopniu merytoryczna. [...] Rozumowanie odmawia- 
        jących  jest  proste: słuszna jest polityka zat- 
        rudniania  tych  ludzi,  ale  dlaczego "u mnie"?  
        (prof. Andrzej Tymowski, 6/17/4)  
         
        Oczywiście,  zwłaszcza w zakresie nauki polityka  
        kadrowa  państwa i władz politycznych [...] musi  
        być  równoważona przez opinię środowiskową, co w  
        nauce jest istotne. Wspomniane tu różnego rodza- 
        ju  zjawiska dyskryminacyjne muszą ustąpić zgod- 
        nie  z  oceną  talentu,  z oceną przydatności, z  
        oceną tego, co człowiek może jeszcze uczynić dla  
        dźwignięcia swego zawodu. (prof. Aleksander Gie- 
        ysztor, 2/9/3)  
         
Pomimo pewnej swoistości, nietypowości własnych przeżyć (m. in.  
oportunistycnego współdziałania w stopniowym odchodzeniu z UMK)  
widzę w tych przytoczeniach dość wierny opis moich doświadczeń i  
towarzyszących im przemyśleń.  A oto,  jak na te słowa odpowie- 
dział gen. Wojciech Jaruzelski, przewodniczący Rady Konsultacyj- 
nej:  
 
        W  najbliższych tygodniach, a może nawet dniach,  
        wszyscy  ci, przede wszystkim ostatnio amnestio- 
        nowani,  którzy  obecnie pracy jeszcze nie mają,  
        otrzymają  propozycje zgodne z ich kwalifikacja- 
        mi.  Podkreślam:  zgodne  z  ich kwalifikacjami.  
        (2/23/3)  
         
        Zasada generalna pozostaje niezmienna. Nie pyta- 
        my, skąd kto przychodzi.  Indywidualne przykłady  
        [...]  nie  mogą  więc być traktowane jako prze- 
        kreślenie  zasady,   lecz jedynie jako przypadki  
        jej naruszania.  Każdy taki przypadek jest i bę- 
        dzie badany. (5/23/3)  
         
        Chodzi  o  przypadki  tzw.  dyskryminacji byłych  
        działaczy "Solidarności".  [...]  Oczywiście nie  
        zamierzam  usprawiedliwiać  decyzji krzywdzących  
        ludzi. Będziemy je zawsze naprawiać. [...] W tym  
        kontekście  nadal  potwierdzam,  że  nie pytamy,  
        skąd kto przychodzi. Wszelkim odchyleniom od tej  
        zasady będziemy uporczywie przeciwdziałać. (6/28/4) 
          
Pozwolę  sobie jeszcze przypomnieć, co na ten temat powiedział  
papież Jan Paweł II podczas  trzeciej  pielgrzymki  po  Polsce  
(cytuję za "Więzią" nr 348-350 i za "Tygodnikiem Powszechnym" nr 1982):  
 
        Jakże istotne jest dla życia społeczeństwa, aże- 



        by człowiek  nie stracił zaufania do swojej pra- 
        cy,   aby nie odczuwał zawodu,  jaki ta praca mu  
        sprawia.   Żeby był w niej i poprzez nią on sam,  
        jako człowiek, afirmowany. On, jego rodzina, je- 
        go  przekonania.  (Warszawa, Zamek Królewski; W  
        str. 119)  
         
        Mamy  wielu  bardzo  zdolnych młodych ludzi, nie  
        brak  talentów w pokoleniu współczesnych studen- 
        tów,  młodych pracowników nauki, któ[rzy] zalud- 
        niają  nasze  uczelnie  akademickie.   Czy  mają  
        wszystkie  warunki  potrzebne  do  tego, aby ich  
        studia  przyniosły pełny owoc?  Tu, na ziemi oj- 
        czystej? [...]  Nie możemy dopuścić do tego, aby  
        nie widzieli oni dla siebie przyszłości we włas- 
        nej Ojczyźnie. (Lublin, aula KUL; W str. 83)  
         
        Właśnie  z  punktu widzenia wspólnoty społecznej  
        musi być dość przestrzeni dla każdego.  Jednym z  
        ważnych zadań Państwa jest stwarzanie tej przes- 
        trzeni, tak, aby każdy mógł przez pracę rozwinąć  
        siebie, swoją osobowość, swoje powołanie.  [...]  
        Codziennie  [...]  modlę się  za to  szczególne,  
        wielkie   dziedzictwo  polskiej  "Solidarności".  
        Modlę  się  za  ludzi,  którzy są związani z tym  
        dziedzictwem;  w szczególny sposób za tych, któ- 
        rym  wypadało, czy wypada, ponosić ofiary z tego  
        powodu.  I modlić się nie przestanę, bo wiem, że  
        to  jest sprawa wielka. (Gdańsk-Zaspa; W str. 55  
        i 59)  
         
        Pragnę przywołać w tym Apelu Jasnogórskim wszys- 
        tkich Braci i Siostry [...] którzy nie mają pra- 
        cy  lub pracy  odpowiadającej ich kwalifikacjom,  
        którzy nie mogą zrealizować swoich planów życio- 
        wych,  słusznych aspiracji i rozwinąć swoich ta- 
        lentów.  (Częstochowa  ─  Jasna Góra; TP str. 8,  
        szpalta 4)  
         
Sporo jest tych cytatów (wszystkie podkreślenia w nich pochodzą  
ode mnie), a przecież tak bardzo są jednomyślne. Nic dodać, nic 
ująć. Przytaczam je nie dlatego, bym uważał je za najważniejszy  
rodzaj argumentacji w niniejszym uzasadnieniu.  Za taki uznaję  
wcześniejszy wywód, odwołujący  się do norm prawnych i  w moim  
przekonaniu w zupełności wystarczający. Pragnę jednak w jednym  
miejscu zebrać zacytowane słowa różnych znaczących i najbardziej  
znaczących osób, aby uwydatnić  doniosłość problemu i upewnić  
każdego,  kto będzie czytał  niniejszy wniosek, że to nie jest  
tak, iż jeden (a może jedyny) niezadowolony obywatel PRL dowol- 
nie (a jako nie-prawnik może nawet błędnie) interpretuje na swo- 
ją korzyść przepisy  ustaw  polskich  i umów międzynarodowych.  
Oczekuję, że również niekatolicy, a w szczególności marksiści,  



nie zrażą się przywoływaniem "konfesyjnego" autorytetu w osobie  
Jana Pawła II ani modlitewnymi wątkami w przytoczonych tu wypo- 
wiedziach papieskich, skoro przecież to właśnie marksistowskie  
środowisko opiniotwórcze wyraża papieżowi-Polakowi szacunek jako  
partnerowi I sekretarza PZPR, a nawet poparcie jako pielgrzymowi  
piętnującemu zło społeczne w państwach o innym ustroju niż PRL.  
Ale zarazem chcę powiedzieć, że czytając słowa papieża Jana Paw- 
ła II oraz członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej doz- 
naję mieszanych uczuć. Z jednej strony jest to ulga i satysfak- 
cja  z  tego, że podobne do mojego problemy są w tych wypowie- 
dziach dostrzegane, doceniane i traktowane zgodnie z poczuciem  
sprawiedliwości. Z drugiej strony jednak odczuwam gorzkie roz- 
czarowanie, skoro widzę, że i autorytet moralny (papież) i auto- 
rytet polityczny (przywódca rządzącej partii i głowa państwa w  
jednej osobie) nie wystarczają do tego, by uczyniono zadość mo- 
jemu pragnieniu powrotu do własnego zawodu. (Czy więc jako wie- 
rzący powinienem odwołać się aż do Sądu Ostatecznego?) Przecież  
nie tzw. niskie pobudki materialne podtrzymują mnie w tym prag- 
nieniu, skoro jako pracownik naukowy zarabiałbym podobnie mar- 
nie, jak zarabiałem  w pięciu obcych mi zawodach.  I także nie  
względy prestiżowe, przecież wątpliwe w sytuacji, gdy ranga za- 
wodu  naukowca znacznie obniżyła  się w oczach znacznej części  
społeczeństwa. Nie domagam się więc w ten sposób przywileju ma- 
terialnego lub niematerialnego. Chcę tylko (tak jak chyba każdy)  
czuć się potrzebnym w społeczeństwie, a to jest niemożliwe, je- 
żeli nie mogę żyć z tego, co umiem robić, i dlatego pozostaję w  
niestabilnej sytuacji zawodowej.  
 
     Wobec powyższego widzę siedem następujących wariantów pos- 
tępowania:  
 

1. Negacja Byłby to powrót do postawy, do której zostałem nie- 
jako zepchnięty w dniu 1981-12-13, a która polega na wyznawaniu,  
głoszeniu i stosowaniu poglądu, że PRL była jest i będzie reży- 
mem pełnym wszelkiej niepraworządności, a także na nieliczeniu  
na nic. Taki wybór byłby jednak anachronizmem nawet z punktu wi- 
dzenia tych osób w Polsce, które uchodziły w oczach władz za li- 
derów tzw. anarchii, a które obecnie usilnie poszukują jakiegoś  
legalistycznego modus vivendi będącego do przyjęcia dla możliwie  
jak największej ilości obywateli tej Rzeczypospolitej. 
 

2. Rezygnacja Zajmowałem taką postawę w odniesieniu do mojego  
wyuczonego zawodu teoretycznie przez cztery lata (1983-1987), a  
praktycznie przez pięć (1983-1988), tzn. nie upierałem się przy  
zamiarze podjęcia pracy w którejś ze specjalności mojego zawodu  
wyuczonego, ażeby mieć jakiekolwiek zatrudnienie i nie być paso- 
żytem w oczach rodziny ani w oczach władz. Przez większość tego  
czasu nie próbowałem,  uznając to za nierealne z różnych wzglę- 
dów, powrócić do pracy na uniwersytecie. Jednak pięć różnych za- 
wodów i  miejsc pracy oraz pięć okresów bezrobocia sensu stricto w 
ciągu minionych lat to wyraźny znak tego, że pozostając przy ta- 
kim nieupieraniu się mogę do osiągnięcia wieku emerytalnego w ro- 
ku 2018 zaliczyć jeszcze po trzydzieści dalszych takich przygód.  



 

3. Wegetacja  Mogę  spróbować wyłudzić prawo do renty zdrowot- 
nej, by na stałe zapobiec zarzutowi uchylania się od pracy i za- 
rabiac (nawet  niemało) udzielaniem korepetycji. Mogę otworzyć  
np. kiosk z warzywami (do czego nie potrzeba nawet średniego wy- 
kształcenia) i przy moim talencie handlowym zostać wkrótce nie- 
wypłacalnym jako podatnik. Mogę, dzieląc czas między pracę za- 
robkową, życie rodzinne i odpoczynek dokonywać osiągnięć nauko- 
wych (by uniknąć powtórzenia zarzutu niezajmowania się logiką od  
kogoś, kto też  się nią nie zajmuje) w oczekiwaniu na kolejny  
konkurs na asystenta, podczas gdy niektórzy moi rówieśnicy będą  
już docentami. Mogę naliczyć nie trzy, ale np. trzydzieści potę- 
pień  Berufsverbot'u  ze strony  przewodniczącego Rady Konsultacyj- 
nej. Mogę dowolnie długo pokutować za to, że w październiku 1979  
r. tak naiwnie potraktowałem słowa prorektora UMK, albo za to,  
że w dwa  lata  później byłem dziennikarzem zatrudnionym przez  
"Solidarność".  
 

4. Migracja  To, że taki pomysł mija się z celem, zostało dos- 
tatecznie objaśnione w przytoczonych słowach prof. Święcickiego.  
Ponieważ w Toruniu  nie  ma innych uczelni wyższych, w których  
mógłbym być zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami, dochodzi jesz- 
cze  kontrargument w postaci trudności mieszkaniowych (a także  
meldunkowych, np. w  stolicy),  i nawet zamiana mieszkań łatwo  
mogłaby się okazać niewspółmiernie wielką ceną za wątpliwą ko- 
rzyść. W połowie 1987 r. prywatnie (tj. nie składając formalnego  
wniosku o przyjęcie do pracy) zapytywałem Zakład Logiki IFiS PAN  
w Łodzi i Oddział IM PAN w Toruniu o możliwość podjęcia tam pra- 
cy. Okazało się to niemożliwe m. in. dlatego, że nie mieszkam w  
Łodzi, a wśród toruńskich matematyków z PAN nie ma żadnego po- 
tencjalnego opiekuna naukowego dla mnie jako dla młodego stażem  
adepta logiki.  
 

5. Emigracja Mogłem to wybrać już w 1982 r. jako (były) inter- 
nowany, a kierując się względami tylko praktycznymi, zapewne wy- 
brałbym Republikę Federalną Niemiec. I ze względu na tamtejszy  
poziom dobrobytu, i dlatego, że znam język niemiecki najdłużej  
(choć nie: najlepiej) ze wszystkich języków obcych. A powołując  
się na miejsce i czas urodzenia wszystkich znanych mi przodków  
(od obojga rodziców poczynając), którzy byli poddanymi monarchii  
Hohenzollernów,  ew.  także  na  niemiecką narodowość  ojca mojej  
matki itp. okoliczności, bez trudu uzyskałbym obywatelstwo RFN i  
wszystkie korzyści z tym związane.  Ale  to nie  "Deutschland"  lecz  
"Polska" jest imieniem  tego  jedynego kraju na świecie, wobec  
którego mogę mieć jakieś moralne powinności, ale zarazem ─ i to  
chcę tu  zaakcentować ─ jedynego kraju na świecie, w którym ja  
mam prawo czegoś domagać się dla siebie. Chcę tu, w swojej oj- 
czyźnie, mieć tę przestrzeń, o której mówił papież, a nie szukać  
"Lebensraum" w państwie cudu gospodarczego. Z różnych względów, 
nie tylko tych wzniosłych, patriotycznych. 
 

6. Prowokacja Są w Polsce ludzie, których nazwisk nie wymienię  
(bowiem ta ani żadna inna część niniejszego wniosku nie jest po- 
myślana jako imienny donos na kogokolwiek), którzy nie od dziś  



publicznie demonstrują swoją opozycyjną (głównie pro-solidar- 
nościową) postawę, ale którym to nie przeszkadza być nauczycie- 
lami akademickimi. Co  więcej, publikowanie tekstów, zuchwale  
podpisanych własnymi nazwiskami,  na łamach prasy podziemnej nie  
przeszkadza im [np. Andrzejowi Zybertowiczowi z UMK] w otrzymy-
waniu paszportów służbowych (!)do wyjazdów na Zachód,  a udzie-
lanie przez telefon wywiadów Radiu Wolna Europa nie przeszkadza 
[np. Januszowi Onyszkiewiczowi z UW] należeć do uczelnianych se- 
natów. Są to i tacy ludzie, którzy ze swej publicznej działal- 
ności są znani w całej Polsce, jak i tacy, których tego rodzaju 
sława ogranicza się tylko do jednego ośrodka akademickiego. Skoro 
tak  jest,  to może powinienem naśladować tych działaczy i w 
ten sposób sprowokować kompetentne czynniki na UMK do zgody na 
moje zatrudnienie, łącząc przyjemne (sławę) z pożytecznym (pracą 
naukową). Jednak, powtarzam, nie życzę sobie przywileju, łaski z 
jakiegokolwiek względu, w tym również z powodu pozazawodowej, 
np. politycznie uwarunkowanej, popularności, która dziś może być 
powodem do dania takiej łaski, a jutro ─ do jej odebrania. Doma- 
gam się tylko tego, do czego mam prawo, tj. do cofnięcia skutków 
dyskryminacji. 
 

7. Apelacja  We wrześniu 1980 r. ktoś usilnie namawiał mnie do  
tego, bym zażądał od władz UMK natychmiastowego przywrócenia do  
pracy w Zakładzie Logiki, a  to na podstawie punktu czwartego  
protokołu porozumienia z dnia  1980-08-31,  które  zakończyło  
strajk w Gdańsku. Nie uległem chcąc być lojalnym wobec aktualne- 
go pracodawcy (szkoły w Trąbkach Wlk.), a zarazem nie chcąc do- 
konywać nieuchronnego (jak sądziłem) w takiej sytuacji porzuce- 
nia  pracy. (Nie znałem bowiem wtedy takich przepisów, jak np.  
pismo okólne nr 54 prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1967  
r. ─ Mon. Pol. Nr 45/1967, poz. 230.) Nie powoływałem się na Po- 
rozumienie Gdańskie również po legalnym zakończeniu pracy w tej  
szkole, lecz podjąłem próbę powrotu do UMK dopiero, gdy jesienią  
1981 r. dowiedziałem się o sposobności, jaką był nowy konkurs na  
asystenta  w  Zakładzie Logiki. Podobnie postąpiłem dwa razy w  
1987 r. i tak samo zamierzam uczynić obecnie wybierając niniej- 
szy wariant. Decyduję się mianowicie na próbę uruchomienia pro- 
cedury interwencyjnej ze świadomością, że z początkiem roku aka- 
demickiego 1988/89 na UMK przynajmniej jeden etat nauczyciela  
akademickiego będzie mógł zostać objęty przez matematyka-teore- 
tyka zajmującego się podstawami matematyki i logiką. W tym celu  
w odpowiednim czasie złożę odnośny wniosek (lub wnioski) o przy- 
jęcie do pracy, pozostając w przekonaniu, że  dla pomyślnego 
skutku tego przedsięwzięcia będzie niezbędna interwencja Rzecz- 
nika  Praw Obywatelskich, o którą niniejszym się ubiegam. 
 

     W ten sposób dokonuję jeszcze jednego aktu samoogranicze- 
nia. Jestem bowiem  przekonany, że same powołane wyżej względy  
moralne (por. cytaty) powinny wystarczyć dla zadośćuczynienia mi  
za doznaną dyskryminację, bez względu na finansową i kadrową sy- 
tuację UMK. Do  takiego  stanowiska zachęca mnie przykład doc.  
Stefana Kurowskiego, który  na str. 3  "Życia Gospodarczego" z  
dnia 1988-06-12 upomniał się o naprawienie mu krzywd wyrządzo- 



nych  w okresie minionego ćwierćwiecza. Jednak wbrew tej natu- 
ralnej skłonności rewindykacyjnej kieruję się względami realizmu  
i legalizmu. Realizmu, bo pragnę skorzystać z okazji w postaci  
spodziewanego wolnego stanowiska pracy. Legalizmu, bo odwołując  
się przede wszystkim do przepisów obowiązującego prawa pokazuję,  
że  motywem do przedstawienia  tego długiego i zawiłego wywodu  
jest coś więcej, niż tylko chęć dania publicznego wyrazu subiek- 
tywnemu (z konieczności) poczuciu krzywdy. Wierzę, że tym moty- 
wem jest także racja obiektywna, umocowana w owych normach praw- 
nych.  
 
     Wybierając taką właśnie  drogę  walki o swój zawodowy los 
świadomie  ignoruję obawę tego rodzaju jak ta, którą dr hab. 

Jerzy Kwaśniewski wyraził w artykule pt. "Ministerialny folwark?" 
(por. "Przegląd Tygodniowy"  nr 7(307)  z dnia 1988-02-14) pisząc:  
"Mój przypadek jest mi najlepiej znany, spośród bardzo wielu 
podobnych. Poza tym nikogo w ten sposób nie narażam na 
przykrości. Nie licząc siebie samego, oczywiście."  Tym samym 
wyrażam zaufanie tym wszystkim, od których nie słów, ale 
zachowań, zależy to, czy  Polska Rzeczpospolita Ludowa  jest 
(albo raczej: staje się) państwem  praworządnym. Praworządność 
uznaję bowiem za oczywiste minimum  wymagań  każdego  
człowieka  wobec państwa, na obszarze którego  ten  człowiek  
przebywa.  A w moim konkretnym przypadku probierzem tej 
praworządności uczyniłem możność skorzystania z tych  praw,  o 
które upominam się w osnowie niniejszego wniosku. Są to prawa 
do "wykorzystania swoich umiejętności i zdolności w [...] 
pracy, bez względu na [...] poglądy polityczne" (Konwencja nr 
122  MOP),  do ochrony przed "dyskryminacją z takich względów 
jak [...] poglądy polityczne lub inne [...] lub jakiekolwiek 
inne  okoliczności" [(Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 
Politycznych)] oraz do "zatrudnienia na warunkach zapewniających 
jednostce  korzystanie  z  podstawowych  wolności politycznych 
i gospodarczych" (Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecz- 
nych i Kulturalnych). Tym bardziej, że w moim przypadku dyskry- 
minacja dotyczy bardziej żywotnego interesu niż tylko awans za- 
wodowy, o którym  jest  mowa  m.  in. w dwóch w/w publikacjach  
(Kurowskiego i Kwaśniewskiego) lub w pewnych głosach z Rady Kon- 
sultacyjnej.  
 
     Skutek wybranego przeze  mnie  wariantu postępowania będę  
traktował jako pouczający,  bowiem wybierając "apelację" czyli  
wyrażając zaufanie do praworządności PRL  postąpiłem albo roz- 
tropnie, albo nieroztropnie. Jeżeli zachodzi ta druga ewentual- 
ność, to po przekonaniu się o tym powinienem zastanowić się nad  
celowością wybrania innego  spośród  owych  siedmiu wariantów,  
zwłaszcza spośród tych, których dotychczas nie praktykowałem. W 
przedsiębranym wariancie upatruję  instruktywność nie tylko na 
własny, lecz także na publiczny użytek. Mianowicie kopie niniej- 
szego wniosku posyłam do wiadomości różnych instytucji, m. in. 
do redakcji prasowych. Czynię to nie z obawy o to, że w 
przeciwnym  razie  mój  wniosek pozostałby nie zauważony wśród 



wielkiej liczby  innych  wniosków  kierowanych  do  Obywatelki  
Rzecznik. Owszem, sądzę, że ewentualne poparcie ze strony 
ubocznych adresatów tego wniosku może zwiększyć 
prawdopodobieństwo pozytywnego skutku interwencji Rzecznika 
Praw Obywatelskich. W szczególności upoważniam (i zachęcam) 
redakcje prasowe do potraktowania tego wniosku zgodnie z 
przepisami art. 250  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jednol.: Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z późn. zm.) i 
art. 5 ust. 1 Prawa prasowego (Dz. U. Nr 5 z 1984  
r., poz. 24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        (Konrad Turzyński) 
 
                                        .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razem z oryginałem  niniejszego  wniosku przesyłam osiemnaście  
(tj. wszystkie, jakich sporządzenie było dla mnie możliwe) kopii  
dokumentów potwierdzających opisane powyżej fakty. Natomiast 
kopie samego wniosku przesyłam:  
1. Rektoratowi UMK na ręce prof. dra Jana Kopcewicza  
2. Radzie Konsultacyjnej przy przew. Rady Państwa, na ręce prof.  
   J. Bieniaka  
3. Komisji "Iustitia et Pax" Episkopatu Polski, na ręce bpa M.  
   Przykuckiego  
4. Społecznemu Komitetowi Praw Człowieka, na ręce prof. K. Bu- 
   chały  
5. Komisji Interwencji i Praworządności [NSZZ "Solidarność"], na  
   ręce dra Zb. Romaszewskiego  
6. redakcjom wybranych tygodników o zasięgu ogólnopolskim  
   [a) "Tygodnik Powszechny"  
    b) "Ład"  
    c) "Odrodzenie"  
    d) "Przegląd Tygodniowy"  
    e) "Prawo i Życie"  
    f) "Polityka"] 
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                             Uwaga!  
 
W całym powyższym tekście w nawiasach prostokątnych znajdują 
się słowa, których zabrakło w maszynopisie i jego kopiach 
sporządzonych w 1988 r.  W tym ─ nazwiska pewnych osób i 
tytuły gazet będących  ubocznymi  adresatami  wniosku zostały 
wówczas pominięte umyślnie, pozostałe słowa ─ na ogół przez 
niedopatrzenie.  
  
 
 


