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Szanowny Panie Prezydencie,

Piszę do Pana w sprawie, która jest znana w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy 

Kancelarii Prezydenta od początku Pana prezydentury. 

W skrócie, chodzi o fabrykowanie oskarżeń w stosunku do mnie o stosowanie przemocy w 

rodzinie. Proceder ten miał miejsce w sposób zorganizowany, z udziałem sądów, 

prokuratury i policji tak, aby odseparować mnie od dzieci, uniemożliwić normalne 

funkcjonowanie i pozbawić środków do życia. Trwało to od 2005 do 2017 roku i w tym 

czasie byłem regularnie nękany przez policję, zatrzymywany na 48 godzin, wielokrotnie 

przymusowo poddawany badaniom psychiatrycznym i zamykany w zakładzie dla umysłowo 

chorych, mimo dowodów na moje dobre zdrowie psychiczne.  Wielokrotnie byłem też 

zamykany w więzieniu. Pozbawiono mnie dorobku życia. Wyroki zapadały wbrew 

dowodom, w tym wbrew opinii z badania wariografem. 

W trakcie kolejnych procesów jakie mi wytaczano, udało mi się uzyskać opinie sądowo-

psychologiczne oskarżycielki i pozostałych dwóch głównych świadków oskarżenia dla oceny 

ich wiarygodności. We wszystkich trzech przypadkach były one negatywne a główna 

oskarżycielka okazała się psychopatką ze skłonnością do kłamstw i manipulacji. Pozostali 

świadkowie zostali określeni jako ograniczeni i na granicy tępoty umysłowej.  Opinii tych 

nikt nie zakwes7onował, nawet sami zainteresowani. 

Niewiarygodność świadków i fałsz oskarżeń były zresztą ewidentne od samego początku, 

nawet bez pomocy psychologów i wariografu. Miały tam miejsce wielokrotne fałszywe 

zeznania, fałszowanie dokumentów, pozaproceduralne wydawanie spreparowanych 

wyroków a także ciężkie pobicie. W każdym z tych przypadków prokuratura odmawiała 

zajęcia się sprawą. 

Mimo dowodów oszustw, zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Minister 

Sprawiedliwości ostentacyjnie idą w zaparte i odmawiają wniosku o kasację.  Niewątpliwie 

mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością z udziałem instytucji mających 

rzekomo chronić obywateli i dbać o przestrzeganie prawa. Proceder ten jest koordynowany 

na wysokim szczeblu, dlatego w stosunku do żadnego ze skorumpowanych funkcjonariuszy 

nie wyciągnięto konsekwencji.

Poza dokumentami dostarczonymi Kancelarii Prezydenta, duża ich ilość jest dostępna od 

wielu lat na moim blogu bgoczynski.wordpress.com.pl. Jak do tej pory nie otrzymałem 

żadnych oznak zainteresowania ze strony instytucji państwowych a jedyne komentarze 

pochodziły od osób prywatnych. Potwierdza to moją tezę o zorganizowanej przestępczości 

w najwyższych kręgach państwa. 

Panie Prezydencie, mimo wszystko tej sprawy nie daje się zamieść pod dywan a publiczna 

awantura nie służy nikomu, a najmniej Panu samemu, szczególnie w roku wyborów 

prezydenckich. Najwyższy czas to zakończyć, anulować wyroki i naprawić szkody 



wyrządzone w imieniu Państwa. Państwo powinno teraz wziąć na siebie za to 

odpowiedzialność. Jednakże ostatecznie powinno to być wyegzekwowane od oskarżycielek,

komorników i funkcjonariuszy publicznych dopuszczających się bandytyzmu. Jest oczywiste,

że w stosunku do tych ostatnich powinny być wyciągnięte konsekwencje. Prezydent ma ku 

temu możliwości i instrumenty prawne.

Ta sprawa musi być rozwiązana, chociażby dla samej zasady, aby państwo prawa nie istniało

jedynie w sferze propagandy. Chodzi też o umożliwienie mi normalnego życia i odtworzenie

moich relacji z córkami, od których zostałem odizolowany na samym początku tej awantury.

Przede wszystkim jednak Państwo musi odrzucić bandyckie i złodziejskie praktyki, jakie 

stosowało do tej pory. Inaczej wszelkie zapewnienia władz o praworządności i uczciwości 

będą czystą kpiną.

Jestem inżynierem z niezłym dorobkiem życiowym i zawodowym. Swojego czas 

zaproponowałem w pismach do Ministerstwa Energii a także do Kancelarii Prezydenta, 

współpracę w realizacji mojego patentu z energii odnawialnej. Mogłoby to być z pożytkiem 

dla gospodarki kraju. Propozycja ta pozostała bez echa. Wydaje się, że jedyne, gdzie polscy 

urzędnicy są w stanie wykazać inicjatywę, to rzeczy, które opisałem na wstępie.

Będąc człowiekiem praktycznym przystanę na rozwiązanie polegające na formalnym 

anulowaniu wyroków, przeproszeniu i naprawieniu szkód bez rozgłosu i bez kolejnego 

procesu. Będę wdzięczny za inicjatywę Pana Prezydenta i odpowiedź w tej sprawie. 

Z poważaniem

Bogdan Goczyński


