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Podejrzani o stosowanie przemocy i gróźb wobec obywateli Ukrainy,  

ze względu na ich przynależność narodową 

   

Prokurator, w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Łódź 

– Polesie, przedstawił 7 mężczyznom w wieku od 23 do 39 lat, zarzuty stosowania 

przemocy i gróźb bezprawnych wobec obywateli Ukrainy ze względu na ich 

przynależność narodową. Do zdarzenia doszło w dniu 17 stycznia b.r., około 

godziny 18.00. Grupa napastników, która zaatakowała przebywających                

w kwaterach robotniczych obywateli Ukrainy, używając słów wulgarnych i gróźb 

wzywała pokrzywdzonych do opuszczenia terytorium Polski. Podejrzanym grożą  

kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. 

Jak wynika z dokonanych ustaleń, w niedzielę 17 stycznia, w godzinach 

popołudniowych doszło do spotkania podejrzanych. Najstarszy z nich, będący 

najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, zaproponował aby zaatakować obywateli 

Ukrainy, którzy pracują w jednej z miejscowych firm, a zamieszkują w pobliżu,          

w kwaterach pracowniczych. Powodem ataku miał być odwet za rzekome obrażanie 

przez obywateli Ukrainy polskich kobiet. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni 

„podchwycili hasło”, zabierając ze sobą między innymi pałkę teleskopową, 

prawdopodobnie kastet, a prowodyr także nóż, udali się w kierunku budynku 

zajmowanego przez cudzoziemców. Wdarli się do jego wnętrza, a następnie                

w pomieszczeniu kuchennym zaatakowali grupę znajdujących się tam osób, w tym 

dwie kobiety i pięciu mężczyzn. Używając słów wulgarnych, wznosili okrzyki mające 

na celu zmuszenie pokrzywdzonych do powrotu na Ukrainę. Zadawali uderzenia 
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pięściami i kopali. 39 – latek trzymał w ręku nóż – na szczęście nie doszło do jego 

bezpośredniego użycia. Kolejny z młodych mężczyzn wymachiwał pałką teleskopową. 

Napastnicy zdemolowali także meble i wyposażenie kuchni. Zaatakowane osoby nie 

doznały poważniejszych obrażeń ciała. Tylko u jednej z ofiar uderzenie pałką 

spowodowało ranę tłuczoną głowy. Z pomocą pokrzywdzonym przyszło kilkunastu 

innych obywateli Ukrainy, zajmujących ten sam budynek. To spowodowało, że 

przestraszeni napastnicy podjęli ucieczkę. Pokrzywdzeni ujęli jedynie najstarszego        

z mężczyzn, a następnie przekazali go  w ręce policji, która powiadomiona o zdarzeniu 

niezwłocznie podjęła interwencję.  

39 – latek w wyniku zdarzenia także doznał obrażeń ciała i w miejscowym 

szpitalu udzielona mu została pomoc medyczna. Niebawem, zatrzymanych zostało 

sześciu pozostałych napastników. Wszyscy, z wyjątkiem 31 – latka, byli trzeźwi. Przy 

27 – latku zabezpieczono trzy torebki foliowe z zawartością amfetaminy – co także 

ujęte zostało w przedstawionych mu zarzutach.  

Podczas przesłuchania w kutnowskiej prokuraturze, dwaj z zatrzymanych 

przyznali się do przedstawionych zarzutów. Wszyscy poddani zostali policyjnemu 

dozorowi, z obowiązkiem stawiania się w KPP w Kutnie oraz zakazem zbliżania się 

do miejsca pobytu pokrzywdzonych.  
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