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WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w V Wydziale Karnym
w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Adam Kulesza
Protokolant: Jowita Jeruzal

przy udziale oskarżyciela prywatnego :Przemysława Wiktora  Radzika  
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 czerwca 2022 roku ,01 lipca 2022 roku, 09 września 2022
roku, 
Michała Romanowskiego , syna Stefana i Krystyny z domu Świderskiej urodzonego dnia 01 stycznia
1970 roku w Warszawie, 
oskarżonego o to, że:

I) w dniu 4 maja 2021 r. w Warszawie, działając w zamiarze bezpośrednim, w wysłanym do
Wiceprzewodniczącej  Komisji  Europejskiej   Věry  Jourovej  liście  z  tego  dnia  pomówił
Przemysława W. Radzika o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej lub
narazić  na  utratę  zaufania  potrzebnego  dla  wykonywania  zawodu  sędziego  oraz  funkcji
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, poprzez zawarcie w nim
twierdzeń o rzekomym wywieraniu przez pokrzywdzonego presji na sędziów orzekających w
sprawach Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyi, jak również podniósł nieprawdziwe twierdzenie,
jakoby: 
- pokrzywdzony zażądał od Sądu Rejonowego w Bydgoszczy natychmiastowego przekazania
akt sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna, w której zapadło orzeczenie nakazujące przywrócenie
tego sędziego do orzekania;
- pokrzywdzony żądał (skutecznie) przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego zawieszenia
sędziego  Juszczyszyna  za  wypowiedzenie  wojny  swojemu  Państwu,  czego  celem  jest
doprowadzenie  do  przedstawienia  zarzutu  popełnienia  przestępstwa  sędziemu  Pawłowi
Juszczyszynowi, tj. o czyn  z art. 212 § 1 k.k.

II) w  dniu  5  maja  2021  r.  w  Warszawie,  publicznie  za  pośrednictwem  środków  masowego
komunikowania  na  stronie  internetowej  Kancelarii  Romanowski  i  Wspólnicy  sp.k.  pod
adresami:
http://romanowski.eu/wp-content/uploads/2021/05/2021.05.04_European-Commission_PL.pdf
oraz  http://romanowski.eu/wp-content/uploads/2021/05/2021.05.04_European
Commission_Eng.pdf, działając w zamiarze bezpośrednim, pomówił Przemysława W. Radzika
o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania
potrzebnego  dla  wykonywania  zawodu  sędziego  oraz  funkcji  Zastępcy  Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, poprzez opublikowanie w języku polskim i
angielskim własnego listu do Wiceprzewodniczącej  Komisji  Europejskiej  Věry Jourovej,  w
którym  zawarł  on  twierdzenie  o  rzekomym  wywieraniu  przez  pokrzywdzonego  presji  na

http://romanowski.eu/wp-content/uploads/2021/05/2021.05.04_European-Commission_PL.pdf
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sędziów orzekających w sprawach Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyi, jak również podniósł
nieprawdziwe twierdzenie, jakoby:
- pokrzywdzony zażądał od Sądu Rejonowego w Bydgoszczy natychmiastowego przekazania
akt sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna, w której zapadło orzeczenie nakazujące przywrócenie
tego sędziego do orzekania; 
- pokrzywdzony żądał  skutecznie przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego zawieszenia
sędziego  Juszczyszyna  za  wypowiedzenie  wojny  swojemu  Państwu,  czego  celem  jest
doprowadzenie  do  przedstawienia  zarzutu  popełnienia  przestępstwa  sędziemu  Pawłowi
Juszczyszynowi, tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k. 

oskarżonego Michała Romanowskiego uniewinnia  od popełnienia zarzucanych mu w punkcie I
i II czynów. 
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