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Warszawa, 16 sierpnia 2021 r. 
 
Małgorzata Manowska 
neo I Prezes Sądu Najwyższego,  
uczestnik gry rządzących 
Plac Krasińskich 2/4/6, Warszawa 
 

List Otwarty/II wezwanie przedegzekucyjne 
 
w imieniu Pawła Juszczyszyna wzywam panią do wykonania wyroku Sądu Okręgowego w 
Olsztynie z 30.07.2021 r. (sygn. I C 593/21). Sąd uznał, że orzeczenie tzw. ID  SN nie jest 
orzeczeniem SN. Sąd nakazał usunięcie ze zbioru orzeczeń SN uchwały tzw. ID SN 
odsuwającej od orzekania sędziego Juszczyszyna. Bezprawnie odmawia pani wykonania 
orzeczeń sądu z Olsztyna. Dopuszcza się pani swoistej recydywy.  Ostentacyjnie i z 
premedytacją niszczy pani nie tylko rządy prawa, ale konkretnego człowieka. Stan bezprawia 
wobec Pawła Juszczyszyna trwa już ponad 550 dni.  
 
Fakty są takie jakie są: 
 

1) już ponad 3 m-ce odmawia pani wykonania postanowienia SO w Olsztynie z 10.05.2021 
r. nakazującego pani opatrzenie tzw. uchwały ID SN w sprawie sędziego Juszczyszyna 
wzmianką, że jej skuteczność jest zawieszona; 
 

2) niewykonuje pani wyroku SO w Olsztynie z 30.07.2021 r.  (sygn. I C 593/21); 
 

3) odmraża pani częściowo zamrożone działanie tzw. ID SN bezpośrednio po orzeczeniach 
TSUE i ETPCz z 14, 15.07 i 22.07 br., zgodnie z którymi ID SN nie jest sądem, a 
neoKRS nie daje gwarancji niezależności od władzy wykonawczej; 
 

4) uzależnia pani odpowiedź na pozew o ochronę dóbr osobistych Pawła Juszczyna od 
stanowiska rządu RP wobec orzeczeń TSUE i ETPcz. W ten sposób składa pani akt 
serwilizmu neo I Prezesa SN wobec PiS. Arystoteles i Monteskiusz przewracają się w 
grobie; 
 

5) w odpowiedzi z 26.07. br. na pozew złożony przeze mnie w imieniu sędziego 
Juszczyszyna, a więc znając orzeczenia TSUE z 14 i 15.07. br. oraz ETPCz z 22.07. br., 
grozi pani postępowaniem dyscyplinarnym sędziemu Juliuszowi Ciejkowi, który 
orzeka w tej sprawie. Sędzia nie przestraszył się. Wydał wyrok. Grozi pani jako neo I 
Prezes SN niezawisłemu i bezstronnemu sędziemu! Tak dzieje się tylko w państwach 
totalitarnych. Ma pani kwalifikacje, aby być szefem SN na Białorusi, w Rosji, Chinach, 
Turcji, Egipcie, Syrii itp. Międzynarodowa kariera w państwach depczących rządy 
prawa stoi przed panią otworem. Przeszła pani do światowej historii serwilizmu neo I 
Prezes SN wobec władzy wykonawczej!  
 
Pani groźby wobec sędziego Ciejka skomentuję słowami prof. Władysława 
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Bartoszewskiego: „Żadne pogróżki nie wpłyną na moje wystąpienia publiczne, ich plan 
jest powszechnie znany i na pewno się nie przestraszę, choćby wytoczyli przeciwko mnie 
armaty. Przeżyłem Hitlera, Stalina i szereg różnych wstrząsów, to przeżyję też 
„Prawdziwych Polaków”; 
 

6) niby zamraża pani działanie tzw. ID SN podżegając de facto do dalszego 
mobbingowania i deptania godności sędziów Juszczyszyna i Tuleyi jako sędziów 
wyklętych przez władzę wykonawczę. ID SN nadal orzeka i planuje orzekanie!; 
 

7) podżega pani do wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów 
powołujących się na orzeczenia TSUE i ETPC w sprawie niezawisłości sędziowskiej; 
 

8) domyka pani kontrolę nad „starymi” sędziami SN. Nie-sędziów z tzw. ID chce pani 
delegować do Izby Karnej SN! 

 
Pod rządami bezprawia i nieprzyzwoitości uzyskała pani nominację na neo I Prezes SN i 
neosędziego SN.  Jako adwokat sędziów Juszczyszyna i Tuleyi obserwuję pani „serwilistyczne 
politycznie” podejście do prawa.  
 
Tym, którzy ulegają pokusie, aby uznać panią za ofiarę ostatnich „ataków” ministra Ziobry 
dedykuję słowa prof. Władysława Bartoszewskiego: „Jeśli polityka ma polegać na wielkim 
kłamstwie, to ja będę mówił, że do Oświęcimia wpakowali mnie Francuzi”.  
 
Tym, którzy widzą w pani „twarz” kompromisu w sprawie sądownictwa dedykuję aforyzm 
satyryka Janusza Wasylkowskiego „Cóż z tego, że uchylili przyłbicę, kiedy nie mają twarzy”.  
 
Pisarka Veronica Roth pisze„Ci, którzy chcą władzy i ją osiągają, żyją w ciągłym strachu, że 
ją stracą”. Chciała pani władzy, a teraz pani boi się jej utraty. Grożąc okazuje pani strach.  
 
Kolaboruje pani z politykami w sprawie zmian w sądownictwie zakładających, że neoKRS i 
nominowani przez neoKRS neosędziowie są niezawiśli od rządu. Istotą rzeczywistej zmiany 
jest przywrócenie niezależnej od rządu KRS i usunięcie neosędziów z ich stanowisk. Tzw. ID 
SN i nie-sędziów w niej zasiadających , a także neosędziów, w świetle prawa nie ma. 
 
Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera! 
 
 

prof. dr hab.  Michał Romanowski 
adwokat 

 


