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Warszawa, 14 października 2022 r. 
 
Pani Joanna Przanowska-Tomaszek  
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie 
Sąd Okręgowy w Warszawie 
Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa  
(„Dłużnik”) 
 
 

adwokat prof. dr hab. Michał Romanowski  
z Kancelarii M. Romanowski i Wspólnicy sp. k.,  
ul. F. Klimczaka 1, Royal Wilanów, recepcja F,  
02-797 Warszawa 
kancelaria@romanowski.eu  

 
ÓSME (OTWARTE) WEZWANIE  

W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA DO ORZEKANIA PANA SĘDZIEGO IGORA TULEYI  
 
Właśnie upływa 100 dni sprawowania przez Panią urzędu publicznego prezesa Sądu 
Okręgowego w Warszawie. Nie jest to urząd ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale 
urząd publiczny w rozumieniu art. 231 Kodeksu karnego.  
 
W tym dniu wzywam Panią po raz Ósmy do niezwłocznego wykonania prawomocnego 
postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych z 21 marca 2022 r. (sygn. akt VII Pz 48/21) i dopuszczenia Pana 
Sędziego Igora Tuleyi do orzekania.  
 
Pan Sędzia Tuleya jest niedopuszczany do orzekania już 695 dni! Za cały ten okres 
bezprawnego niedopuszczania Pana Sędziego Tuleyi do orzekania odpowiedzialność ponoszą 
p. Schab i p. Radzik. Pani ponosi odpowiedzialność od chwili nominacji na prezesa Sądu 
Okręgowego w Warszawie! Licznik czasu odpowiedzialności prawnej dla Pani bije, wciąż bije 
i będzie bił! W dniu 12 października 2022 r. odmówiła Pani dopuszczenia do orzekania także 
Pana Sędziego Piotra Gąciarka! Stała się Pani recydywistką bezprawia!  
 
Polecam Pani na weekend, acz z dużym wahaniem, lekturę dzieła Monteskiusza „O duchu 
praw”. Polecam Pani tę lekturę z dużym wahaniem, bo: „Umysł jest jak spadochron. Nie działa, 
jeśli nie jest otwarty” (Frank Zappa).   
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Nie oczekuję sięgnięcia przez Panią po dzieło Monteskiusza. Proponuję, aby oddała się Pani 
refleksji nad jedną z myśli Monteskiusza, która stanowi o DNA każdego sędziego. Monteskiusz 
pisał:  
 
„Kiedy, w jednej i tej samej osobie, lub w jednym i tym samym ciele, władza prawodawcza 
zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ można się lękać, aby ten sam 
monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. 
Nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i 
wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością 
obywateli byłaby dowolna […]. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby 
mieć siłę ciemiężyciela”.  
 
Dołączyła Pani do grupy sędziów, którzy wielokrotnie odmawiali i nadal odmawiają 
respektowania prawomocnych orzeczeń polskich sądów, czyli: Małgorzaty Manowskiej, Piotra 
Schaba, Przemysława Radzika i Macieja Nawackiego. Dołączyła Pani do grona ciemiężycieli, 
o których pisał Monteskiusz.  
 
Rządy prawa przegrywają z rządami ludzi tylko wtedy, gdy sędzia staje się ciemiężycielem. 
Słynny amerykański prawnik i senator z przełomu XIX i XX w. Boies Pensrose opisywał ten 
mechanizm obrazowo: 
 
„Urząd publiczny bywa ostatnim schronieniem łajdaka”.  
 
Mam świadomość, że moje rekomendacje mogą okazać się dla Pani nadmierne. Alternatywnie 
polecam refleksję na słowami, które skierował prof. Albus Dumbledore (uczciwy, przyzwoity 
i mądry człowiek) do ministra magii Korneliusza o ratowaniu świata przed złym Voldemortem: 
 
„Jesteś ślepy, Korneliuszu, zaślepiła cię miłość do urzędu jaki piastujesz! […] Nie potrafisz 
zrozumieć, że nie jest ważne, kim kto się urodził, ale czym się stał! Twój dementor właśnie 
wykończył ostatniego potomka najstarszego rodu czystej krwi.”(Harry Potter i Czara Ognia). 
  
Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera! Jako adwokat i profesor prawa ślubowałem 
pilnować, aby prawo nigdy nie umarło! 
 
 
 
 
 

___________________________ 
prof. dr hab. Michał Romanowski 

adwokat 


