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INFORMACJA PRASOWA

Tymczasowe areszty wobec rodziców zastępczych i ich 20-letniej córki, w związku
z zarzutami znęcania się i pedofilii

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, miejscowy sąd aresztował
na 3 miesiące, 59-letniego mężczyznę i jego 54-letnią żonę, pełniących 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. Do aresztu trafiła również
ich 20-letnia córka, której 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
Prokuraturę Rejonową w Łęczycy, w śledztwie wszczętym po zawiadomieniu
złożonym przez PCPR w związku z informacją uzyskaną od pedagoga szkolnego,
któremu niektóre z dzieci zdecydowały się opowiedzieć o swojej sytuacji.
Zawiadomienie złożyły także osoby, do których, 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 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

2

bili dzieci po twarzy i plecach, pasem i pięściami, ciągnęli dzieci za uszy, wbijali
w ciało paznokcie, zatykali im usta. Gdy były bite, zamykano okna. Podejrzani
stosowali dotkliwe kary polegające między innymi na wielogodzinnym staniu na
baczność, czy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych np. 100 pompek. Dzieciom
ograniczano dostęp do jedzenia. Nie mogły jeść miedzy posiłkami. Gdy rodzice
zastępczy zauważyli, że jedzą w innym czasie spotykała je kara. Używano w stosunku
do nich słów wulgarnych, znieważano. 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. Dzieci bały się także stosowanych kar. Z ich
relacji wynika, ze zakrywały sińce i zadrapania i ze strachu okłamywały osoby
z zewnątrz co do sytuacji w domu. W 2013r. podjęły próbę ucieczki, zostały jednak
odnalezione przez 54-latkę. Spotkały ich za to kary. Ostatecznie postanowiły
poinformować pedagoga, po pobiciu 13-latka. W dniu kiedy PCPR uzyskało
informację ze szkoły, dzieci trafiły do nowej rodziny zastępczej. Jak wynika
z zebranych dowodów, wszystkie z pięciorga pokrzywdzonych dzieci, w tym
3 dziewczynki w wieku 8 i 10, 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. Trwa postępowanie dowodowe w tej sprawie.
Planowane są szczegółowe oględziny domu, w którym przebywały dzieci.
Zabezpieczone zostały elektroniczne nośniki informacji: laptop, tablet, telefony. –
poddane one zostaną szczegółowym oględzinom, mającym na celu ustalenie, czy nie
zapisywano na nich treści pedofilskich. Przewidziane są dalsze, liczne przesłuchania.
59-latek i jego 20-letnia córka, poddani zostaną badaniu sądowo-psychiatrycznemu.
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