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Trzech mężczyzn oskarżonych o pobicie i znieważenie z powodu przynależności 

narodowej i wyznaniowej obywatela Pakistanu 

 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do sądu akt oskarżenia 

przeciwko trzem mężczyznom w wieku 25, 29 i 37 lat, oskarżając ich o pobicie  

i znieważenie z powodu przynależności narodowej i wyznaniowej 44 – letniego 

obywatela Pakistanu. Ponadto, 29 – letni mężczyzna oskarżony jest  

o kradzież telefonu pokrzywdzonego o wartości 1200 złotych. Grozi im kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.  

 Ujęte w akcie oskarżenia zarzuty dotyczą wydarzeń, które miały miejsce  

w nocy z 2 na 3 stycznia br około północy.  44 – latek i jego kolega zakończyli pracę 

w jednej z placówek gastronomicznych w Ozorkowie. Następnie się rozstali. 

Pokrzywdzony skierował się do znajdującego się nieopodal salonu gier 

zręcznościowych. Po około godzinie wyszedł stamtąd, udając się do pobliskiego 

sklepu nocnego celem zakupu papierosów. Przy okienku, przez które prowadzona była 

sprzedaż został zaczepiony przez czterech napastników, w tym oskarżonych. 

Wznoszone przez nich okrzyki i zadawane pokrzywdzonemu pytania wskazują, że 

atak mógł mieć tło „rasistowskie”. 44 – latek był bity pięściami po głowie, a gdy 

upadł, kopany po całym ciele. W wyniku zdarzenia odniósł obrażenia w postaci 

złamania nosa, wybicia zębów, ogólnych obrażeń głowy i klatki piersiowej. 
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Skutkowały one naruszeniem narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Utracił także 

telefon komórkowy. Personel sklepu powiadomił policję, napastnikom jednak udało 

się zbiec. Pokrzywdzony przewieziony został do szpitala w Zgierzu, gdzie udzielono 

mu pomocy medycznej.  

 W wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali trzech mężczyzn  

w wieku od 25 do 37 lat. Dwaj z nich byli w stanie nietrzeźwości – stężenie alkoholu 

w ich organizmach przekraczało nieznacznie 1 promil.  

 Podejrzani usłyszeli zarzut pobicia obywatela Pakistanu oraz znieważenia  

z powodu przynależności narodowej i wyznaniowej. Ponadto, 29 – letniemu 

mężczyźnie zarzucono również kradzież telefonu komórkowego pokrzywdzonego.  

Podczas przesłuchania w prokuraturze, 37 – letni mężczyzna przyznał się do 

popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego 

oraz wypowiadał do niego obraźliwe słowa, nawiązujące do jego wyznania. 29  - latek 

przyznał się jedynie do zarzutu kradzieży telefonu, a 25 -  letni podejrzany nie 

przyznając się wyjaśnił, że był jedynie świadkiem szarpaniny z udziałem 

pokrzywdzonego. Podejrzani byli już wcześniej karani. Wobec dwóch z nich sąd 

zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.    
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