
Szanowny Panie! Dziękuję za odpowiedź. 12 maja 2014

Niestety nie mogę uznać Pana odpowiedzi za wystarczającą, nie potrafię jej uznać za uczciwą, jest
to odpowiedź wymijająca. Dawniej nazywano to manipulacją, potem falandyzacją prawa, czy teraz
zaczniemy nazywać to Safianizacją ???
Wyjaśniam Panu dlaczego:

1. zarzuca  mi  Pan,  że  nie  wskazałem  podczas  gdy  wskazałem,  wskazałem ustawę  prawo
budowlane  a  gdyby  przeczytał  Pan  dokładnie  stałoby  się  czytelne,  że  z  pośród  wielu
wskazywałem na art. 46 i 90 prawa budowlanego;

2. sednem nie jest i nie może być "niezgodność z Konstytucją konkretnego przepisu ... " - to
byłoby niedopuszczalne spłycenie;

3. w wymaganiach abstraktu brak jest takiego warunku  - nie musiałem więc wskazywać;
4. wskazywanie konkretnego artykułu byłoby bezsensowne wobec postawionej przeze mnie

tezy "Systemowe łamanie Konstytucji" gdzie w podpunktach m/innymi wskazałem na literę,
ducha i stosowanie prawa - więc ograniczanie się na wstępie tylko do litery konkretnego
artykułu,  gdy  cały  system  wymaga  analizy  byłoby  nieuzasadnionym  zniekształcaniem
problemu, tak bardzo, że uzasadniającym podejrzenie o manipulację;

5.
Reasumując: zarzuca mi Pan niewskazanie gdy wskazałem, chociaż nie musiałem a wskazywanie
byłoby w tym przypadku pozbawione logiki.

Po  przemyśleniu  zdecydowałem  się  podtrzymać  sformułowany  poprzednio  zarzut  i  postawić
następny:  zarzucam Panu współsprawstwo "Systemowego łamania Konstytucji  Rzeczypospolitej
Polskiej" oraz przedstawić antycypację i niepokoje związane ze stanem świadomości prawników: 

-  oto  dla  Pana,  jako  pilnego  studenta  prawa,  problem  postawiony  inaczej  niż  w  sposób
ukształtowany  przez  dziesięciolecia  obecności  w  praktyce  prawnej  stalinowskiej  doktryny,
wykładany na Uniwersytetach przez profesorów, którzy podobnie jak mentor pańskiej konferencji
prof.  Safian  nie  zauważyli  konieczności  gruntownego  przewartościowania  dotychczasowej
doktryny i praktyk związanych ze zmianą Konstytucji (może i zauważyli, ale daleko poniewczasie i
bez  refleksji  natury  konstytucyjnej)  przerasta  horyzonty  członka  lub  pretendenta  klanu
prawniczego.
Mówiąc  inaczej,  prawdopodobnie  Panu  również  problem  "Systemowego  łamania  Konstytucji"
wydał się zbyt skrajny i zabrakło Panu zwyczajnie odwagi i energii zmierzenia się z nim. Wobec
problemu najważniejszego dla wszystkich, równoznacznego z etyką czy moralnością wybrał Pan
konformizm: "zaczekam co powiedzą inni". 

To pozwala mi ponowić zarzut stawiany od lat całemu "Wymiarowi Sprawiedliwości": manipulację
prawem  a  Panu  konkretnie  to,  ze  podobnie  jak  stalinowską  doktrynę  stawia  Pan  wyżej
falandyzowanie  nad  uczciwością,  moralnością  czy  etyką  upersonifikowaną  w  pierwszych
rozdziałach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam życzliwe zainteresowanie rezultatami kalekiej, bo nie może być inaczej, lecz idącej we
właściwym  kierunku  konferencji.  Jeszcze  większe  zainteresowanie  przejawiam  w  odwróceniu
patologicznej sytuacji gdy prawo najwyższe jest traktowane niżej niż prawo niższe lub inaczej: gdy
prawo niższe jest traktowane wyżej niż prawo najwyższe.

Z wyrazami szacunku i nadziei

Waldemar deska 



SzanownyPanie, 28  kwietnia  2014

abstrakt zostal odrzucony z powodu niewskazania zadnych konkretnych przepisow ustawy, ktore
bylyby niezgodne z konkretnym artykulem Konstytucji. A to jest podstawa kazdego artykulu, czy
referatu zwiazanego z prawem konstytucyjnym. Innymi slowy brakowalo postawienia tezy, np. ze
art.  87  ustawy  takiej  a  takiej  jest  niezgodny  z  art.  21  Konstytucji,  poniewaz... 

Jednoczesnie  rozumiemy  powage  Panskiego  problemu  oraz  zyczymy  sukcesow  przy  dalszej
dzialalnosci  naukowej. 

Z  wyrazami  szacunku, 
Maciej  Zarzycki

 
Szanowny Panie! Dziękuję za przychylność i czekam bez pośpiechu na odpowiedź. 

Jednak dodał Pan jeden niemerytoryczny element: nerwy! Zapewniam Pana, że nie kierowałem się
emocjami, wszystko co napisałem jest przemyślane, oparte na faktach i logicznie wyprowadzanych
z nich wnioskach. Nawet te z pośród moich najbardziej ryzykownych tez. 

Oczekuję od Pana odpowiedzi merytorycznej, emocje proszę zostawić na boku. 

Ponieważ dostrzega Pan u mnie "silny gniew" tam gdzie ja działam chłodno i z rozmysłem proszę
więc o dodatkowe wyjaśnienie: w których słowach jest gniew przy braku merytorycznych racji?

Odpowiedź  jest  ważna,  chciałbym  dowiedzieć  się  gdzie  leży  prawdziwa  przyczyna:  w  moich
błędach, w braku odwagi spojrzenia prawdzie w oczy czy gdzieś indziej.

Ponieważ to nie jest korespondencja prywatna pozwoli Pan, że ją również upublicznię.

Przesyłam Panu prywatnie, jako miłośnik Boba Marleya pozytywne wibracje. Publicznie oczekuję
merytorycznej  dyskusji  a  w  przyszłości  sprzymierzonych  działań  w  kierunku  przywrócenia
Konstytucji należnego szacunku.

Z poważaniem 

Waldemar Deska

W dniu 2014-04-24 07:40:54 użytkownik konferencjalodz <konferencjalodz@onet.pl> napisał:
Panie Waldemarze, 

 
z przyjemnością ustosunkuję się do Pańskiego referatu. Tylko po konferencji. 

 
Na marginesie chciałbym dodać do siebie, że nie odrzuciliśmy Pańskiego abstraktu, żeby zrobić Panu na 
złość. Bo widzę, że gniew jest w Panu silny. 

 
Z wyrazami szacunku, 
Maciej Zarzycki

 
W dniu 2014-04-23 11:26:12 użytkownik wdeska1 <wdeska1@op.pl> napisał:
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Szanowny Panie. 23 kwietnia 2014

Proszę o zarzuty do mojego odrzuconego abstraktu. 
Zapowiadam, że nie zadowoli mnie odpowiedź a la min. 
Zdrojewski: "poziom innych abstraktów był wyższy". Wobec 
powagi problemu oczekuję merytorycznych powodów.

Bo z punktu widzenia problemu najwyższego: "doktrynalnego 
łamania przepisów KRP " gdzie doktryna stalinowska nadal 
traktowana jest nad Konstytucją nadrzędnie, nie można 
zadowalać się próbami spóźnionymi, zalęknionymi i w gruncie 
rzeczy fałszującymi i legalizującymi bezprawie.

I taki zarzut stawiam Wam, organizatorom. Upublicznię go w 
najbliższym czasie na stronie: http://wdeska.wordpress.com/ ... 
dobrze byłoby razem z waszymi zarzutami jako polemiką.

Kto, jeśli nie młodzi mieliby zdobyć się na odwagę zerwania 
kleszczy starego systemu? Starsi i zasłużeni prawnicy już nie, o 
czym najlepiej świadczy preambuła Mentora waszej konferencji 
prof. Marka Safiana, cyt: "“Jeszcze dziesięć lat temu ... ...nie 
odczuwałem żadnej potrzeby odnoszenia się do reguł 
ponadkodeksowych. ..."

Już w pierwszym zdaniu otrzymaliśmy kwintesencję problemu 
lekceważenia najwyższego prawa ... podkreślmy: w sytuacji gdy
Konstytucja obowiązuje od lat siedemnastu a nie dziesięciu! ... a
w dalszej części mamy inne dowody braku refleksji profesora 
nad duchem i literą oraz hierarchią prawa konstytucyjnego. 
Szkoda, że jeszcze jako Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie 
odczuwał potrzeby "odnoszenia się" do Konstytucji (dowody 
przedstawię).

Profesor Ewa Łętowska powiedziała o mnie: "on ma rację, ale 
czy uda mu się to udowodnić przed sądem? ... ... musiałyby 
spełnić się brzegowe warunki: natrafić na odważnego i 
uczciwego Sędziego".

I chociaż końcowa refleksja waszego mentora zawarta w 
ostatnim zdaniu ("Ocena konstytucyjności prawa ... ... nie 
powinna być wyłącznym zadaniem sądu 
konstytucyjnego ...") idzie w dobrą stronę należy jednocześnie 
dobitnie stwierdzić: ona jest wysoce niewystarczająca a w 
gruncie rzeczy aktem podważenia mocy prawnej Konstytucji RP

http://wdeska.wordpress.com/


(rozwinięcie do dyskusji).

Proszę potraktować mój głos jako zarzut, polemikę oraz ofertę 
dyskusji i próby spojrzenia na polskie prawo już po zerwaniu 
pozostałości PRL-wskiej doktryny prawnej.
"Prawo konstytucyjne z punktu widzenia Konstytucji a nie 
Systemu"

Z poważaniem
Waldemar Deska

 
W dniu 2014-04-20 12:46:37 użytkownik konferencjalodz <konferencjalodz@onet.pl> napisał:

Szannowni doktoranci, studenci i miłośnicy Konstytucji!

 
Wasze abstrakty nie zostały zakwalifikowane do wygłoszenia w trakcie Konferencji: "Prawo Konstytucyjne
jako fundament innych dziedzin prawa".

 
Po pierwsze z tego powodu, że poziom abstraktów był bardzo wysoki. Po drugie, wpłynęło ich do nas 
ponad 70. Po trzecie, jeśli będziecie chcieli indywidualnie usłyszeć konkretne zarzuty do Waszych 
tekstów, to napiszcie mejla i chętnie Wam je przedstawimy. Nie odrzuciliśmy żadnego abstraktu z 
powodu niedochowania terminu.

 
Oczywiście zapraszamy do udziału w konferencji w charakterze słuchacza, co potwierdzimy stosownym 
certyfikatem.

 
Liczymy, że nie zniechęci to Was do udziału w kolejnych konferencjach, lecz da impuls to jeszcze lepszej 
pracy.

 
Z wyrazami szacunku,
przewodniczący Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego,
mgr Maciej Zarzycki



"Prawo konstytucyjne jako fundament innych dziedzin prawa" 
- jednak wcześniej proponuję podjąć następujące tezy:
A. "Systemowe Łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" 

- Konstytucja a system prawny ( WSA w Lublinie, E. Łętowska, J. Stępień, Safian)
- ciągle (15 lat) utrzymująca się nadrzędność PRL-wskiej doktryny prawnej nad Konstytucją
- litera i duch prawa a stosowanie przepisów Konstytucji
- brak aparatu pojęciowego (brak procedur czy wymówka?) umożliwiającego: 

a. rozumienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
b. stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
c. ogląd prawa z punktu widzenia człowieka i hierarchii wartości konstytucyjnych

- brak reakcji nauki na pojawienie się Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Przedstawię dowody i analizę
A także: 

6. ideologie totalitarne w dziedzinie prawa w III RP gdzie Trybunał Konstytucyjny jako organ
ideologii totalitarnej a prawnicy to sekta

7. ideologie  totalitarne  w  dziedzinie  architektury  i  ładu  przestrzennego:   Ustawa  "Prawo
Budowlane"  jako narzędzie  totalitarnej  ideologii  i  uprzywilejowania  określonej  warstwy
zawodowej kosztem najuboższych oraz kosztem hierarchii wartości konstytucyjnych1 

oraz postulaty de lege ferenda:

B. "Nowe Odczytanie Konstytucji"
- hierarchia wartości konstytucyjnych
- Konstytucja RP fundamentem ducha, litery i stosowania prawa
- upowszechnienie Konstytucji/ złamanie monopolu prawników

C. "Wezwanie do usunięcia powszechnego naruszenia prawa ..." 
- jako propozycja próby naprawienia sytuacji systemowego łamania Konstytucji RP przez

organy, w tym Sądy.

-  referat  obejmie wszystkie  wskazane w regulaminie konkursu kategorie,  opierać się  będzie na
moich  praktycznych,  kilkuletnich  (wdeska.wordpress.com)  doświadczeniach  polegających  na
niemożliwości  wymuszenia na organach i  Sądach III  RP praktycznego zastosowania przepisów
Konstytucji RP. Przedstawię dowody i analizę w oparciu o: orzeczenia TK, NSA, WSA w Lublinie,
Sądu Rejonowego w Puławach, Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w oparciu o: postanowienia
Nadzoru  Budowlanego,  Rady Miasta  w Kazimierzu  Dolnym,  Wojewody Lubelskiego,  Starosty
Puławskiego,  Policji,  SARP,  innych  organizacji  społecznych.  Z  bardziej  bulwersujących  lecz
powszechnych,  cyt:  "Nas  obowiązują  przepisy  a  nie  Konstytucja"  -  Woj.  Lubelski,  Starosta
Puławski, Policja, Radni Miasta Kazimierz Dolny i wielu innych. A Sędzia NSA: "Konstytucja to
beletrystyka". Wyśmiewanie się z Konstytucji: Sędziowie NSA oraz WSA w Lublinie. Nieuznanie
przez  Prezesa  NSA  za  powód  wyłączenia  Sędziów  dopuszczających  się  łamania  przepisów
Konstytucji  z  dalszego  orzekania  w  sprawach  dotyczących  konstytucyjnych  wolności  i  praw
człowieka. Itd. "Przepisy Konstytucji zastosujemy wtedy gdy to będzie możliwe" - Sędzia Sądu
Rejonowego w Puławach oraz wiele innych wypowiedzi i orzeczeń.
- analiza wybranych przepisów Konstytucji RP, w tym: 5, 7, 8, 13, 30, 31, 32, 37, 64, 87 ...

Waldemar Deska

1-  "Etyczny Wymiar Ładu Przestrzeni Jako Podstawa Rewitalizacji -  Koncepcje Studialne" ref. na
ogólnopolskiej  konferencji  naukowej  "Rewitalizacja  i  kultura  przestrzeni  w rozwoju  lokalnym"
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 15 listopada 2013 r:


