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Zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiam, że Jan Kurczak, syna Piotra i Marianny, zamieszkały w miejscowości
Bęczków, ul. Nadrzeczna 11, Gmina Kozienice popełnił w okresie od stycznia 2019 r. do maja 2019 r.
przestępstwo znęcania się nade mną Zdzisławem Kurczak jak również dopuścił się uporczywego
nękania mnie Zdzisława Kurczak stosując przy tym groźby bezprawne na moją szkodę Zdzisława
Bień, zamieszkałego w Bęczków przy ul. Nadrzecznej 11 w ten sposób, że odnosi się do mnie w
sposób wulgarny, ośmiesza, wielokrotnie używał słów obraźliwych, doprowadzając przy tym do
zatrucia wody pitnej, utraty zdrowia przeze mnie, tj. z art. 207 § 1 k.k., 190 k.k., 190 a k.k. Tym
samym wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego.

Uzasadnienie
Jan Bień jest współwłaścicielem nieruchomości położonej w Bęczków przy ul. Nadrzecznej 11,
Gmina Kozienice Co za tym idzie mieszkamy w jednym domu, stanowiącym spadek po naszych
rodzicach – Piotra i Marianny. Niestety jesteśmy w konflikcie wywołanym wiele lat temu przez Jana
Bień.
Postępowanie Jana Kurczak jest skrajnie niewłaściwe i utrudniające zamieszkiwanie na
nieruchomości, do której mamy takie samo prawo. Przejawia się ono w ciągłym nękaniu mnie,
zastraszaniu, grożeniu i werbalnym znieważaniu. Jan Kurczak używa wobec mnie słów uważanych
powszechnie za obelżywe, budzi mnie w nocy, puszczenie gazu w domu, poniżanie mnie wobec
innych mieszkańców. W dniu 30 kwietnia 2019 r. zgłosiłem interwencje do Państwowej Straży
Pożarnej w Kozienicach, która po przyjeździe na posesję stwierdziła utopienie dwóch kotów w studni.
Efektem tego zabroniono korzystania z wody pitnej z tejże studni z uwagi na jej zatrucie. De facto
osobą, która to mogła zrobić jest jedynie Jan Kurczak, którego działanie wielokrotnie prowadziło do

uporczywego nękania mnie. Jan Kurczak dąży do siłowego przejęcia nieruchomości w ten sposób
abym samodzielnie ją opuścił. Okoliczność tą potwierdzą zeznania świadków Genowefa Kłos adres:
ul. Kościelna, Bęczków oraz Stanisława Murawska ul. Piaski, Brzóza, 26 – 903 Kozienice, o których
przesłuchanie wnoszę.
Dowód: zeznania świadków, potwierdzenie PSP Kozienice z 30.04.19r., wyjaśnienia zgłaszającego na
okoliczność znęcania się nade mną, uporczywego nękania oraz stosowania przy tym gróźb karalnych.
Ponadto Jan Kurczak wielokrotnie groził mi, że w końcu doprowadzi do wyrzucenia mnie z domu.
Jest to psychiczna przemoc, w celu zastraszenia mnie. Z uwagi na nie uleganie temu, konflikt eskaluje
coraz mocniej. Boje się o własne życie, gdyż Jan Kurczak jest człowiekiem impulsywnym, a jego
zachowanie budzi uzasadnione obawy nie tylko u mnie, ale i u sąsiadów, wobec których również
zachowuje się karygodnie. Jego działanie przejawia się również w zakłócaniu porządku domowego i
relacji sąsiedzkich, o które z pokolenia na pokolenia zawsze dbaliśmy. Pomimo, prób dojścia do
porozumienia, Jan Kurczak w dalszym ciągu nie zmienia swojego postępowania.
Dowód: wyjaśnienia Zdzisław Kurczak, zeznania Genowefy Kłos, Stanisławy Murawskiej na
okoliczność uporczywego nękania i stosowania gróźb przez Jana Kurczak.
Dowodem potwierdzającym powyższe jest z całą pewnością treść testamentu notarialnego nr Rep.
2155/1992 naszej matki – Marianny Kurczak z dnia 6 marca 1992 r., w którym wydziedziczyła
(pozbawiając zachowku) syna Jana Kurczak albowiem tenże uprawniony wbrew jej woli postępuje
uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (mieszkając w jednym domu jest
narażona na ciągłe kłótnie, niezgodę), dopuszcza się wobec niej rażącej obrazy czci, używając
obelżywych słów, wyzwisk, znęca się fizycznie (pobicia) i psychicznie, posądzając o kradzieże,
alkoholizm, prostytucję, wnosząc skargi do Sądu i Prokuratury oraz uporczywie nie dopełnia wobec
niej obowiązków rodzinnych jak opieka i pielęgnacja w chorobie.
Dowód: kserokopia testamentu notarialnego z 6 marca 1992 r.
Na uwagę zasługuje również fakt, że następstwem postępowania Jana Kurczak jest utrata przeze mnie
zdrowia. Narażenie na ciągły stres spowodowało, że w okresie 29.11.2015 do 5.12.2015 r
przebywałem na Oddziale Chirurgii w SPZZOZ w Kozienicach, gdzie stwierdzono u mnie obawy
zapalenia otrzewnej i podejrzenie pęknięcia wrzodu dwunastnicy, po przebytej operacji wypisany do
domu z zaleceniami. Z kolei w dniu 4 czerwca 2018 r. zostałem przyjęty ponownie do SPZZOP w
Kozienicach, gdzie stwierdzono u mnie wymioty i ból brzucha.
Dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 4.12.2015 r., karta informacyjna leczenia
szpitalnego z dnia 4.06.2018 r.,
Należy wskazać, że czyn z art. 207 § 1 k.k. polega na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub
dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się w czasie albo jednorazowym, lecz intensywnym i
rozciągniętym w czasie. (tak uchwała SN z 9.06.1976 r., VI KZP 13/75)
Przyjmuje się, że Forma groźby nie ma znaczenia. Groźba może być wyraźna lub dorozumiana.
Grozić można słowem, gestem lub innym zachowaniem się, które w zamiarze grożącego ma być
zrozumiane jako groźba popełnienia przestępstwa i w rzeczywistości może być tak zrozumiana
(Spotowski, Groźba [w:] System, 1989, s. 30). Jak zaznaczył SN w wyroku z 26.01.1973 r., III KR
284/72, „Wzbudzenie obawy w zagrożonym należy oceniać subiektywnie, nie zaś z punktu widzenia
obiektywnego niebezpieczeństwa realizacji groźby”.

Jak wyraził się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 19.02.2014r., II AKa 18/15 O uporczywym
zachowaniu się sprawcy świadczyć będzie z jednej strony jego szczególne nastawienie psychiczne,
wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i
upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych
zachowań, z drugiej natomiast strony - dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje.
Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia
zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o podjęcie postępowania w tym przedmiocie.
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