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INFORMACJA PRASOWA
30-latek oskarżony o zdewastowanie blisko 280 nagrobków i znieważenie w ten
sposób miejsc spoczynku

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko 30-letniemu mężczyźnie, oskarżając go o zdewastowanie blisko 280
nagrobków i spowodowanie w ten sposób strat na łączną kwotę ponad 361 tys. zł.
Ponadto zarzucone mu zostało przestępstwo polegające na znieważeniu miejsc
spoczynku. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Co do
współdziałającego z nim 33-latka konieczne okazało się zawieszenie śledztwa.
Do zdarzeń ujętych w akcie oskarżenia doszło w nocy z 21 na 22 października
2013r. w Łodzi na cmentarzu rzymsko-katolickim pod wezwaniem św. Antoniego
przy ul. Solec. W godzinach rannych 22 października 2013r. stwierdzono tam
dewastację licznych nagrobków. Tablice na grobach były powyrywane, potłuczonych
i uszkodzonych zostało wiele elementów płyt nagrobnych. Podjęte działania
doprowadziły do ustalenia, że zniszczenia dokonane zostały przez oskarżonego,
współdziałających z nim 33-latka i nieletniego. Co do tego ostatniego, materiały
zostały wyłączone i przekazane sądowi dla nieletnich.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, wszyscy oni byli pracownikami jednego
z pobliskich zakładów kamieniarskich. Spotkali się przeddzień około godziny 21:00 na
terenie zakładu. Zamierzali zrealizować wcześniej zaplanowane działanie, polegające
na zniszczeniu nagrobków, by w ten sposób zwiększyć zapotrzebowanie na usługi
kamieniarskie a tym samym zyski zakładu, w którym pracowali i swoje zarobki.
Wspólnie spożywali alkohol. Następnie przeskoczyli przez mur okalający
cmentarz i poruszając się między grobami wyrywali pionowe płyty, rzucali nimi
o inne nagrobki, na ziemię oraz kopali w nie. Łączna wysokość strat poniesionych
przez poszczególnych pokrzywdzonych oszacowana została na 361 912 zł. Skala
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zniszczenia poszczególnych grobów była różna. Niektórzy z pokrzywdzonych
oszacowali straty na kwoty nawet kilku tysięcy zł.
Przesłuchany w śledztwie 30-latek przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia
zgodne z zebranym materiałem dowodowym.
Współdziałającemu z nim 33-latkowi prokurator także przedstawił zarzut. Niestety,
z pozyskanej opinii biegłego wynika, że aktualny stan jego zdrowia psychicznego nie
pozwala na udział w czynnościach postępowania, co zrodziło konieczność
zawieszenia prowadzonego przeciw niemu śledztwa. Stan jego zdrowia będzie
monitorowany i w przypadku jego poprawy, a tym samym ustania przeszkody,
śledztwo zostanie zakończone.
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