
 dnia 14 listopada 2010r. 
Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie  
ul. Kościuszki 18 
96- 200 Rawa Mazowiecka 

        Szanowny Pan 
Tadeusz Kwiatkowski 
Minister Sprawiedliwości 
Al. Ujazdowskie 11 
00-959 Warszawa 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 

Uprzejmie prosimy o pilną pomoc w odtworzeniu kontaktu naszego 
członka Bogdana Goczyńskiego z jego małoletnimi dziećmi Aleksandrą i Anną 
Goczyńskimi. Bogdan Goczyński już od pięciu lat nie ma praktycznie żadnego 
kontaktu z córkami mimo swoich usilnych zabiegów. Dzieje się tak wskutek 
destrukcyjnych działań matki dzieci i sądów. W sprawie tej było już kilka 
postanowień sądów i wszystkie były wydawane ewidentnie w złej wierze tak aby 
do spotkań nie doszło. Kwestia ta była prowadzona przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie sygn. akt IVC 2888/05 i przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, 
sygn. akt Nsm 578/8.  

Postanowieniem z dnia 11 marca 2009r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich 
Górach dał prawo do spotkań raz na dwa tygodnie w ośrodku Terenowego 
Oddziału Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Ośrodek jednak odmówił takiej 
możliwości i postanowienie stało się niewykonalne. Owo niewykonalne 
postanowienie zostało podtrzymane przez sąd drugiej instancji.  

 W dniu 24 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostało 
złożone pismo o umożliwienie spotkań w szkole, do której uczęszczają córki 
Pana Goczyńskiego. Pismo to pozostało bez odpowiedzi. 

 Zgodnie z prawem (artykuł 113 k.r.o.) rodzice i dzieci mają prawo i 
obowiązek utrzymywana ze sobą kontaktów. Obejmuje to w szczególności 
zabieranie dzieci poza ich miejsce zamieszkania. Tak więc sądy działają 
ewidentnie w złej wierze.  

 Znając przywiązanie Pana Ministra do praworządności, ufamy, że sprawa 
zostanie pilnie rozwiązana a córki Pana Goczyńskiego przyjadą wkrótce do ich 
domu rodzinnego. Pan Goczyński ma w domu wszelkie warunki do pobytu dzieci, 
o czym sądy były w pełni poinformowane.  

W załączeniu przedstawiamy pismo do sądu Okręgowego w Warszawie z 
dnia 24 sierpnia 2010r. oraz wykaz pism w sprawie dzieci, złożony do apelacji 5 
listopada 2008r. W tej samej sprawie kierowane były już wcześniej bezskuteczne 
pisma do ministra sprawiedliwości, między innymi z datą 4 lipca 2008r. oraz 21 
listopada 2008r.   

Pan Bogdan Goczyński ma pełnię władzy rodzicielskiej i pod względem 
formalnym nie ma przeszkód aby jego córki przyjechały do swojego domu 
rodzinnego. Szczegółowych informacji mona zasięgnąć bezpośrednio od Pana 



Goczyńskiego pod telefonem kom. 603 787 387,  email: 
b.goczynski@kajetany.net, lub listownie (listem zwykłym) na adres: ul.Majowa 9, 
Rusiec, 05-830 Nadarzyn. 

 Porozumienie Rawskie jest stowarzyszeniem zorganizowanym przy biurze 
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego i działa na rzecz równego prawa obojga 
rodziców do wychowywania dzieci. Z przyjemnością poinformujemy opinię 
publiczną o działaniu Pana Ministra na rzecz wspierania praworządności.  

 
 
 
 
 
Rafał Dobrowolski 
Prezes Porozumienia Rawskiego 

 


