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Śledztwo dotyczące śmierci 3-letniego chłopca – kolejne zatrzymania 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna wyjaśnia okoliczności śmierci 3-

letniego Wiktora, który zmarł w miniony czwartek.  34-letnia matka dziecka 

wraz  z 27-letnim znajomym mężczyzną zostali w sobotę aresztowani przez sąd na 

3 miesiące. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5, zaś podejrzanemu 

w wymiarze do lat 12. Wczoraj w godzinach wieczornych został także zatrzymany 

konkubent Agnieszki Sz. O jego dalszym losie do wtorku ma zadecydować 

prokurator. 

 Do zdarzenia doszło 19 września br. przy ulicy Grabowej w Łodzi. Agnieszka 

Sz. zostawiła swojego 3-letniego synka pod opieką 27-letniego Adama M. Opuściła 

mieszkanie po południu w przeddzień śmierci synka, twierdząc że idzie do pracy. Do 

domu wróciła dopiero następnego dnia około godziny 14:00, gdy trwały oględziny 

jego zwłok. Była pod wpływem narkotyków. 

 W piątek przeprowadzono sekcję zwłok chłopca, z której  wynika, że przyczyną 

śmierci 3-letniego Wiktora był rozległy krwiak podtwardówkowy. Jak twierdzi biegły, 

uraz mógł powstać na kilka do kilkunastu godzin przed śmiercią.  

Na ciele dziecka ujawniono również liczne siniaki i otarcia naskórka, które 

wskazują na to, że chłopiec mógł być bity już wcześniej,  

34-letnia kobieta – matka dziecka, została w sobotę aresztowana. Zarzucono jej 

narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia oraz nieudzielanie mu pomocy. Jej 27-
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letniemu znajomemu, który jako ostatni zajmował się dzieckiem przedstawiono zarzut 

spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego dziecko zmarło.  

Prawdopodobne jest również, że chłopiec był już wcześniej ofiarą przemocy. W 

tym również, ze strony konkubenta matki.  

Na jutro zaplanowano jego przesłuchanie w prokuraturze.  

      

   Rzecznik Prasowy 

                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 

 

       Krzysztof Kopania 

 

  


