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Rodzice zastępczy i ich 20-letnia córka, podejrzani o znęcanie się nad pięciorgiem 

podopiecznych, a dwoje z nich także o pedofilię 

 

 

 Na polecenie prokuratora zatrzymani zostali, 59-letni mężczyzna i jego    

54-letnia żona, pełniący rolę rodziny zastępczej dla sześciorga dzieci w wieku od 

5 do 13 lat. Oboje usłyszeli zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad 

pięciorgiem z podopiecznych. 59-latek także dotyczące wykorzystywania 

seksualnego dzieci. Ponadto ich 20-letniej córce zarzucono przestępstwo znęcania 

się nad dziećmi oraz pedofilii na szkodę jednej z dziewcząt. Podejrzanym, którym 

przedstawiono także zarzuty pedofilii grozi kara pozbawienia wolności 

w wymiarze do lat 12, natomiast 54-latce kara pozbawienia wolności w wymiarze 

do lat 5. 

 Przedstawione w tej sprawie zarzuty to efekt ustaleń poczynionych przez jedną 

z prokuratur w okręgu łódzkim, w śledztwie wszczętym po zawiadomieniu złożonym 

przez pedagoga szkolnego, któremu niektóre z dzieci zdecydowały się opowiedzieć 

o swojej sytuacji. Zawiadomienie złożyła także placówka, do której, po odebraniu 

wszystkich dzieci rodzicom zastępczym, trafiła jedna z dziewcząt. Następnie na 

wniosek prokuratora, miejscowy sąd przesłuchał pięcioro dzieci w wieku od 8 do 13 

lat. Zebrane dowody są porażające. 
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 Wskazują, że wszystkie podopieczne dzieci – z wyjątkiem najmłodszej,            

5-letniej dziewczynki -  były co najmniej od października 2012roku, ofiarami 

przemocy psychicznej i fizycznej. Dochodziło do sytuacji, że opiekunowie bili dzieci 

po twarzy i plecach, pasem i pięściami, zatykali im usta, stosowali kary polegające 

między innymi, wielogodzinnym staniu na baczność. Dzieciom ograniczano dostęp do 

jedzenia i kontakt z rówieśnikami. Używano w stosunku do nich słów wulgarnych.  

54-latka zastraszała podopiecznych, groziła im, że w sytuacji, gdy wyjdą na jaw 

informacje, co dzieje się u nich w domu, zostaną rozdzieleni i trafią do domu dziecka. 

Jak wynika z zebranych dowodów, wszystkie z pięciorga pokrzywdzonych dzieci, 

w tym 3 dziewczynki w wieku 8 i 10 lat i dwaj chłopcy w wieku 11 i 13 lat, były 

wielokrotnie molestowane seksualnie przez 59-latka. Innych czynności seksualnych na 

szkodę jednej z 10-letnich dziewcząt, dopuściła się także 20-latka. 

 59-latek i jego żona nie przyznają się do zarzutów. Do popełnienia zarzucanych 

przestępstw przyznała się 20-latka. Wobec podejrzanych do miejscowego sądu 

skierowane zostały wnioski o tymczasowe aresztowanie.  
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