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24 – latek oskarżony o brutalne zabójstwo babci 

 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu akt 

oskarżenia przeciwko mężczyźnie w wieku 24 lat, oskarżonemu o zabójstwo 

swojej babci. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia 

wolności.  

Do zbrodni doszło w dniu 14 października 2016 roku w mieszkaniu kobiety. 

Pokrzywdzona praktycznie nie korzystała ze swojego mieszkania, a przebywała 

głównie piętro wyżej u swojego konkubenta. Podejrzany nosił się z zamiarem 

uzyskania zgody babci na to, by jej mieszkanie wynająć zarobkowo, a zwłaszcza by 

urządzić w nim tzw. „pokój zagadek” (escape room). Od około dwóch miesięcy 

próbował przekonać pokrzywdzoną, aby wyraziła na to zgodę. Kobieta sceptycznie 

odnosiła się do zamierzeń wnuka. W dniu 14 października 2016 roku, 24 – latek 

przyszedł do mieszkania babci, aby ponownie porozmawiać z nią na ten temat. W tym 

czasie przebywała ona u konkubenta. Po około 30 minutach zeszli do jej mieszkania. 

Podejrzany nalegał na zgodę babci. Kobieta w dalszym ciągu się opierała. W pewnym 

momencie rozmowa przekształciła się w kłótnię. Oskarżony zaczął szarpać 

pokrzywdzoną za ubranie. Następnie, złapał za rękę w której trzymała nóż, wyrwał jej 
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go i zadał nim cztery ciosy w szyję. Kobieta upadła na ziemię, uderzając głową w 

futrynę drzwi. Na skutek tego zdarzenia straciła przytomność. Oskarżony zdjął z siebie 

koszulkę i przyłożył do jej ciała, próbując zatamować krew. Gdy 69 – latka przestała 

dawać znaki życia, napastnik przeciągnął jej zwłoki do przedpokoju i po odkryciu 

włazu wrzucił je do piwnicy. Tam również ukrył nóż. Następnie posprzątał ślady krwi, 

przebrał się i opuścił mieszkanie zabierając zakrwawione przedmioty.  

Po kilku dniach chciał pozbyć się zwłoki babci. W tym celu ukradł spod 

jednego z marketów wózek transportowy, który przez okno wciągnął do mieszkania. 

Zaniósł tam także koc oraz linę. Podjął próbę wydobycia zwłok z piwnicy, ale była 

ona nieudana. Kolejnych działań w kierunku ukrycia zwłok nie zdążył już podjąć. 

Został zatrzymany. Usłyszał zarzut dokonania zabójstwa. Podczas przesłuchania 

przyznał się do popełnienia zarzucanemu mu przestępstwa. Przedstawił również 

szczegółowo przebieg zdarzeń. Był już wcześniej karany.  

W toku śledztwa prokurator zdecydował  o poddaniu 24 – latka badaniu sądowo 

– psychiatrycznemu. Przeprowadzone badanie pozwoliło stwierdzić, że w czasie 

dokonywania zarzucanego mu czynu nie miał zniesionej ani ograniczonej 

poczytalności. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 
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