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Szanowny Panie,

Piszę w sprawie Katarzyny Gaworek-Goczyńskiej, osoby, o której ekscesach 
zawiadamiałem prokuraturę wielokrotnie na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Pani ta znana 
jest w sądach (w Warszawie i w Tarnowskich Górach) z wielu procesów jakie wszczynała. 
Przedstawia się ona jako ofiara przemocy domowej i wpływa na prokuraturę oraz sądy aby 
uzyskać korzystne wyroki. Motywacja jej działań jest zwykle finansowa. Od kilku pani ta lat 
jest też mediatorem w sprawach karnych z listy Sądu Okręgowego w Katowicach. Swoimi 
działaniami powoduje chaos i kompromitację instytucji państwowych z Trybunałem 
Konstytucyjnym włącznie. 

W jednej ze spraw jakie wszczęła (Sąd W-wa Wola, sygn akt IIIk 1309/07), powołana 
została biegła psycholog dla oceny jej wiarygodności.  Wydana Opinia Sądowo-
Psychologiczna nie pozostawia wątpliwości i stwierdza, że Katarzyna Gaworek-Goczyńska 
"wykazuje cechy nieprawidłowej, psychopatycznej osobowości. Z powyższymi cechami 
związana jest skłonność do manipulacji i kłamstwa."

Pani ta dość dobrze poznała system wymiaru sprawiedliwości i bardzo skutecznie 
dopuszcza się manipulacji, nie mając najmniejszych zahamowań przed składaniem 
fałszywych zeznań czy wręcz fałszowania dokumentów. Z moich wieloletnich obserwacji 
jest oczywiste, że prokuratorzy i sędziowie nie są przygotowani aby radzić sobie z takimi 
przypadkami. Dlatego dopiero po wielu latach został uwzględniony mój wniosek o 
poddanie oskarżycielki obserwacji. 

Obecnie z inicjatywy Katarzyny-Goczyńskiej prowadzone są następujące sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie: sygn. akt IVc 2888/5
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia sygn akt. ICo 720/06
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, sygn. akt IIIk 1309/07 oraz IIIK 629/10 

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, sygn akt II k 1061/12 oraz IIK 649/11

Dlatego zwracam się, aby tym razem potraktować tę sprawę poważnie i zapobiec dalszym 
nadużyciom. Dodam, że w kwestii tej pani byłem wielokrotnie przesłuchiwany i nie ma 
potrzeby czynienia tego powtórnie. Wystarczy odszukać wcześniejsze protokoły. Poza tym 
lata nękania doprowadziły mnie do skraju wyczerpania nerwowego i mam zalecenie 
lekarza by unikać sytuacji stresujących. 
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