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Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłam pisma Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratury Krajowej 

ponownie odmawiające wniesienia kasacji od wyroków Sądu Rejonowego w 

Pruszkowie sygn. akt V K 151/09 oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. 

akt II K 856/07. Zachowanie się obu instytucji w tej sprawie, manipulowanie 

dowodami oraz chronienie notorycznych oszustów i złodziei, przy jednoczesnym 

zasłanianiu się prawem i procedurami, potwierdza moją tezę, że instytucje te idą w 

zaparte i że mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością, która przejęła 

struktury państwowe. 

Powtórzę moje argumenty - badanie wariografem przez biegłego sądowego 

zaprzeczyło całkowicie oskarżeniom w obu procesach a opinie sądowo-

psychologiczne obu oskarżycielek - Katarzyny Gaworek-Goczyńskiej i jej matki Zofii 

Bachonko wskazały na ich niewiarygodność, w tym u pierwszej z nich stwierdzono 

psychopatyczne zaburzenie osobowości ze skłonnością do kłamstw i manipulacji a u 

jej matki również skłonność do kłamstw w połączeniu z tępotą umysłową. Podobnie 

negatywną opinię uzyskał inny świadek oskarżenia w sprawie w Tarnowskich Górach 

- Marek Kleta, całkowicie uzależniony od psychopatki. Opinie zostały sporządzone 

przez trzech różnych biegłych psychologów dla każdego świadka osobno.

Brak wiarygodności świadków i zaburzenie psychiczne Katarzyny Gaworek-

Goczyńskiej były oczywiste z przebiegu procesów bez potrzeby opinii biegłych. Te 

oskarżenia były spreparowane i dlatego w obu sprawach odrzucono mój wniosek o 

poddanie oskarżycielek badaniu psychiatrycznemu i odmówiono uwzględnienia 

badania wariografem. Wspomniane opinie sądowo-psychologiczne uzyskałem 

później w innych sprawach, jakie mi wytoczono. 

W obu sprawach obdukcje lekarskie są kompletnie niewiarygodne. W pierwszej  (V K 

151/09) mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi zaświadczeniami lekarskimi – ze 

szpitala i obdukcją lekarza bez uprawnień biegłego. Zaświadczenie ze szpitala mówi o

pogryzieniu przez psa a „obdukcja” mówi o pobiciu. W drugiej sprawie (II K 856/07) 

akt oskarżenia wskazuje na tępotę autora i sądu, który akt ten przyjął. Jest tam 
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stwierdzenie, że szarpałem i biłem Zofię Bachonko po klatce piersiowej, wskutek 

czego doznała ona zasinienia i obrzęku stawu skokowego, obrzęku i otarcia kolana i 

wylewów w okolicy stawy skokowego, co spowodowało rozstrój zdrowia poniżej 7 

dni. Nawet dziecko zrozumiałoby bezsens takiego sformułowania. 

Przy całym bezsensie obu „obdukcji”, zarzuty kwalifikowały się do oskarżenia 

prywatnego a prokuratura wykazała nadzwyczajną gorliwość angażując się w obie 

sprawy. Na to, że sprawy były ustawione wskazuje wskazuje również wybiórcze 

traktowanie dowodów i ustawianie zeznań policjantów w sprawie VK 151/09 w 

Pruszkowie oraz utrudnianie apelacji przez sąd w Tarnowskich Górach przez 

„zgubienie” mojego wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku.

Natomiast, gdy to ja zostałem ciężko pobity przez Marka Kletę przy aktywnej 

zachęcie jego przyjaciółki psychopatki - Katarzyny Gaworek-Goczyńskiej, prokuratura 

odmówiła zajęcia się sprawą. Podobnie było w przypadku fałszowania postanowienia

sądowego i wielokrotnych fałszywych zeznań przez tą samą panią, jej matkę i córkę.

W tych samych kategoriach należy widzieć egzekucje z mojego majątku na rzecz 

psychopatki na podstawie spreparowanego postanowienia sądowego i fałszywych 

zeznań a także kilkanaście lat nękania mnie, ciągania do psychiatrów, zamykania w 

zakładzie psychiatrycznym oraz wielokrotne areszty i więzienia. Do tego należy 

dodać oszustwa w celu niedopuszczenia mnie do jakiegokolwiek kontaktu z córkami. 

Jako przykład podam, że były one przez dwa lata ukrywane przede mną i nie 

posyłano ich nawet do szkoły, podczas gdy sądy „procedowały” i wydawały 

„postanowienia o kontaktach”. Ja w tym czasie byłem nękany przez policję, 

zamykany w zakładzie psychiatrycznym oraz zarzucany korespondencją i wzywany do

sądów, do których nie trafiały żadne zdroworozsądkowe argumenty.

Poza tym ani Prokuratura Krajowa ani RPO odrzucając prośby o kasację, nie zadali 

sobie trudu rozważenia zaburzenia osobowości Katarzyny Gaworek-Goczyńskiej, a 

jest to rzecz kardynalna dla zrozumienia tej sprawy. Te wszystkie działania przeciwko 

mnie nie były dziełem przypadku lecz skoordynowanym działaniem i dlatego sprawa 

jest obecnie tuszowana.

Przy całej propagandzie medialnej na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, we 

wspomnianych instytucjach państwowych niewiele się zmieniło. Wciąż dominuje 

tam poczucie złodziejskiej solidarności i intelektualny poziom prymitywnych 

krętaczy. Należałoby się zastanowić nad mentalnością kadr tej instytucji i czy 

zaburzenie osobowości podobne do oskarżycielki nie jest tam nagminne.

Mimo wszystko, tej sprawy nie daje się zamieść pod dywan i czas najwyższy ją 

wyjaśnić. Jednak nie zrobią tego instytucje, które do tej pory trudniły się 

bandytyzmem, jak prokuratura, czy robieniem ludziom wody z mózgu, jak Rzecznik 

Praw Obywatelskich. Sprawami takimi jak ta, powinny zająć się osoby o normalnej, 

ludzkiej psychice, spoza obecnej przestępczej sitwy prawniczej. Kancelaria 

Prezydenta ma możliwości sprawcze, żeby tę sprawę wyjaśnić.

Przy postawie prokuratury negującej rzeczy oczywiste, w piśmie zasugerowano 
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jednak abym złożył ponownie wniosek o wznowienie postępowania w sprawie II K 

856/07 (Sąd w Tarnowskich Górach). Chciałbym wyjaśnić, że wbrew sugestiom 

prokuratury, że nie uzupełniałem braków formalnych i dlatego wniosek mój został 

odrzucony,  wezwania do uzupełnienia braków formalnych nie otrzymałem. 

Kilkakrotnie dzwoniłem jednak do Sądu Okręgowego w Gliwicach, aby dowiedzieć 

się o bieg sprawy. Uzyskałem jedynie potwierdzenie, że sprawa jest prezesowi sądu 

znana. Prawdę mówiąc jednak to sąd i prokuratura, w obliczu nowych faktów 

powinny załatwić sprawę z urzędu bez nękania mnie sztucznymi problemami 

prawnymi. Mam nadzieję, że Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej pomoże mi w 

tym względzie w obliczu zachowania się prokuratury. 

Osobiście nie mam już siły ani środków aby angażować się w kolejne procesy 

sądowe. Jestem wyczerpany nerwowo i każdy kontakt z „organami” powoduje 

pogorszenie tego stanu. Dodatkowo, wskutek ogólnego osłabienia, kilka miesięcy 

temu złamałem rękę, która goi się bardzo powoli i mam trudności z pisaniem nawet 

na komputerze. Jeśli władze państwowe były bardzo aktywne w inicjowaniu 

postępowań przeciwko mnie, to w obliczu ich oczywistych błędów powinny teraz tę 

sprawę naprawić.

Z poważaniem       

Bogdan Goczyński

W załączeniu:

1. pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich

2. Pismo prokuratury Krajowej

Do wiadomości publicznej
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