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INFORMACJA PRASOWA 

Oskarżony o brutalne zabójstwo 89- letniej matki 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do Sądu Okr ęgowego  

w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 60 –letniemu mężczyźnie, oskarżając go  

o brutalne zabójstwo 89 –letniej matki. Prokurator przyj ął, że oskarżony działał 

 z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Grozi mu kara pozbawienia 

wolności w wymiarze nie niższym niż lat 12, z dożywociem włącznie. 

 Podejrzany zamieszkiwał w dwupokojowym mieszkaniu wraz ze swoją żoną 

i matką, w bloku na terenie Dzielnicy Łódź – Polesie. Często nadużywał alkoholu. 

Matka zajmowała oddzielny pokój. Zdarzało się, że pomiędzy kobietą, a synem 

dochodziło do nieporozumień między innymi na tle uczestniczenia w kosztach 

utrzymania. Pokrzywdzona niechętnie dawała oczekiwane przez współlokatorów 

pieniądze w kwocie 300 zł. miesięcznie. O przekazanie takiej właśnie sumy, w 

przeddzień zabójstwa podejrzany zamierzał się zwrócić do matki. Do rozmowy na ten 

temat jednak nie doszło. Natomiast wykorzystując nieuwagę staruszki zabrał z jej 

torebki pieniądze w kwocie 140 złotych. Następnego dnia tj. w sobotę obudził się 

przed godziną 5:00 rano, w czasie gdy jego żona wychodziła do pracy.  Dwukrotnie 

wychodził do sklepu i kupował alkohol. Wypił około 200 ml. nalewki. Około godziny 

7:00 poprosił matkę o 300 zł na życie, ta odmówiła i zaczęła mu robić wyrzuty – 

twierdzić, że jest złym synem. Rozmowa miała miejsce w pokoju matki. 60 latek 

poszedł do kuchni, z szuflady wyjął najostrzejszy z noży, a następnie powrócił do 

pokoju. W czasie gdy matka ścieliła łóżko, chcąc pozbawić ją życia zadał jej cztery 

uderzenia, kolejno w plecy i klatkę piersiową. Starał się przy tym ugodzić w serce, nie 

reagując na próbę obrony ze strony ofiary i jej błagania, by jej nie zabijał. Po zadaniu 

ciosów udał się do kuchni, umył nóż i odłożył go na miejsce. Kiedy ofiara  przestała 

dawać oznaki życia, przystąpił do przeszukiwania pokoju. Był bowiem przekonany, że 

matka ukryła znaczną kwotę pieniędzy. Dokładnie przeszukiwał szuflady i wszystkie 

meble znajdujące się w pokoju. 
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 W międzyczasie udał się do sklepu po zakupy. Po powrocie, kontynuował 

przeszukanie rzeczy matki, a następnie położył się spać. Kiedy około szesnastej 

wróciła do domu jego żona, wyszedł do pracy mówiąc, że matka udała się na 

cmentarz. Drzwi pokoju starszej kobiety były w tym czasie zamknięte. Po wyjściu 

oskarżonego, otworzyła je jego żona i odnalazła tam zwłoki teściowej. Pomieszczenie 

było splądrowane, a rzeczy osobiste powyrzucane z szafek. Widoczne były liczne 

ślady krwi. 

 Oskarżony został zatrzymany w drodze do pracy-zatrudniony był jako 

pracownik ochrony. Jak podał w wyjaśnieniach, zamierzał zgłosić konieczność 

znalezienia zmiennika, a następnie wyjechać w okolice Wrocławia na grzyby i tam się 

ukrywać. Był nietrzeźwy-stężenie alkoholu w jego organizmie wynosiło 1.86 promila. 

 W śledztwie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Na wniosek 

prokuratora trafił do tymczasowego aresztu. Biegli psychiatrzy nie dopatrzyli się 

podstaw do kwestionowania jego poczytalności. 

Rzecznik Prasowy 

Prokuratury Okręgowej 

w Łodzi 

Krzysztof Kopania 


