
Bogdan Goczyński dnia 10 lutego 2014r.
ul. Majowa 9, Rusiec
05-830 Nadarzyn
email: b.ogczynski@kajetany.net

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
Skr. poczt. P-14
email: nik@nik.gov.pl

Dotyczy podejrzenia korupcji oraz zaburzeń umysłowych w wymiarze 
sprawiedliwości

Niniejszym zwracam się o zbadanie niżej opisanej sprawy w związku z olbrzymim 
nadużyciem publicznych środków i podejrzeniem korupcji praz zaburzeń umysłowych 
wśród urzędników wymiaru sprawiedliwości. 

Ponad osiem lat temu - 21 grudnia 2005r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt IVC 
2888/05) wydał w podejrzanych okolicznościach postanowienie o alimentach na rzecz 
mojej ówczesnej żony w wysokości 7 tys zł. Postanowienie to było rzekomo wydane na 
rozprawie, jednak w aktach sprawy nie ma śladu takowej rozprawy. Wysokość alimentów 
przekraczająca kilkakrotnie średni dochód, została ustalona na podstawie oświadczenia 
zainteresowanej, bez jakiejkolwiek weryfikacji rzeczywistego stanu rzeczy. Do tego 
postanowienia została nadana klauzula natychmiastowej wykonalności z datą prawie rok 
wcześniejszą od samego postanowienia. W owym czasie w rzeczywistości nie 
pracowałem i utrzymywałem się ze skromnych oszczędności. Poza tym powódka - 
Katarzyna Gaworek-Goczyńska, posługiwała się też inną wersją postanowienia z 21 
grudnia 2005r. bez wzmianki o alimentach. Szczegóły tego fałszerstwa są dostępne w 
Internecie pod adresem: 

http://bgoczynski.wordpress.com/2012/12/05/gdy-wariaci-maja-wladze/

Wymienione postanowienie zostało ostatecznie uchylone w dniu 6 października 2006r. 

Podstawą wniosku o rozwód i żądania alimentów było moje rzekome znęcanie się nad 
rodziną czemu konsekwentnie zaprzeczałem a badanie wariograficzne w pełni 
potwierdziło moją wersję. Wielokrotnie też składałem wnioski o badanie psychiatryczne tej 
pani, były one jednak ignorowane lub odrzucane.

Po latach, w jednej z wielu spraw sądowych, jakie ta pani mi wytacza, została ona 
poddana wyczerpującej obserwacji przez biegłą psycholog. W dniu 17 czerwca 2013r. w 
Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, sygn. akt IIIk 1309/07) została złożona Opinia 
Sądowo-Psychologiczna stwierdzająca, że Katarzyna Gaworek-Goczyńska wykazuje 
cechy nieprawidłowej, psychopatycznej osobowości ze skłonnością do kłamstw i 
manipulacji. Opinia ta nie została podważona ani przez prokuraturę ani przez samą 
zainteresowaną.

Pomimo tej jednoznacznej opinii, wciąż toczą się przeciwko mnie sprawy z inicjatywy owej 
zaburzonej psychiczne kobiety. Ani prokuratura, ani sędziowie nie wykazują minimum 
inicjatywy żeby zbadać sensowność zarzutów. Wszczynają procesy bez zastanowienia, na 
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podstawie jednostronnych i absurdalnych oskarżeń, nie tylko niszcząc życie ludzkie, ale 
też generując olbrzymie koszty. 

W szczególności obecnie toczy się egzekucja z mojego majątku na podstawie 
nieaktualnego, uchylonego postanowienia i fałszywych zeznań Katarzyny Gaworek-
Goczyńskiej. Sygnatura akt tej sprawy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia 
to: I Co 720/06. Będę wdzięczny za interwencję dla umorzenia tej absurdalnej sprawy. 
Katarzyna Gaworek-Goczyńska została oficjalnie zdiagnozowana jako osoba z 
zaburzeniami psychicznymi, jednak to, jak się zachowują sądy - manipulacje prawem i 
ignorowanie najbardziej rozsądnych argumentów, wskazuje wyraźnie, że ich motywy też 
mogą mieć podłoże psychiczne. 

Ponad osiem lat „dochodzeń”, rozpraw, tudzież zamykania mnie w więzieniu z oskarżenia 
owej zaburzonej kobiety, pochłonęło olbrzymie środki. Obecnie Rzecznik Praw 
Obywatelskich rozpatruje mój wniosek o kasację od absurdalnych wyroków. W sprawę 
dwukrotnie zaangażowany był Trybunał Konstytucyjny. W sądzie złożony został kolejny 
wniosek o pytanie do TK, kwestionujący usunięcie ławników ze spraw karnych. Pociągnie 
to dodatkowe poważne koszty, oczywiście z kasy publicznej. Lata nękania mnie przez 
wymiar sprawiedliwości spowodowały, że mój stan zdrowia drastycznie pogorszył się a 
leczenie pochłania kolejne środki. 

Należy do tego dodać olbrzymi koszt społeczny. Wskutek licznych procesów musiałem 
zrezygnować z atrakcyjnej pracy i od ponad ośmiu lat nie pracuję. Straty społeczne to nie 
tylko podatki, ale też wartości jakie wytwarzałem jako inżynier. 

Od wielu lat zachowania urzędnicze dokumentuję i informacje na ten temat publikuję w 
Internecie. Nie służy to poprawie nastrojów społecznych i nie mam ochoty tego 
kontynuować. Chętniej zajmę się pracą i wychowywaniem dzieci. Do tego potrzebna jest 
jednak dobra wola wymiaru sprawiedliwości.

W chwili obecnej z inicjatywy Katarzyny Gaworek-Goczyńskiej toczą się przeciwko mnie 
następujące sprawy: 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia; sygn. akt  I Co 720/06

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli; sygn. akt Vk 311/13

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli; sygn. akt IIIk 629/10

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach; sygn. akt IIk 649/11

Sąd  Rejonowy w Tarnowskich Górach; sygn. akt IIk 1061/12

Dodam, że wszystkie wymienione sądy zostały poinformowane o diagnozie 
psychologicznej w stosunku do owej pani. 

W związku z powyższym zwracam się o pomoc w zakończeniu tej farsy, dla dobra 
publicznego, mojego, ale także dla samych urzędników. 

Bogdan Goczyński
Do wiadomości: 

1. Media obywatelskie
2. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. akt I Co 720/06
3. Ministerstwo Sprawiedliwości. 
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