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WPADŁ MALARZ – „LUBIEŻNIK”
Data publikacji 22.10.2010

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 47-latka,
który malował i wystawiał w Internecie obrazy o tematyce pornograﬁcznej z udziałem dzieci.
Artysta – malarz usłyszał prokuratorskie zarzuty i został objęty dozorem policyjnym.

Działając operacyjnie kryminalni uzyskali informację o mieszkańcu Łodzi, który w swojej pracowni przy ul. Piotrkowskiej
malował obrazy przedstawiające pornograﬁę z udziałem dzieci. Mężczyzna swoje prace prezentował na stronie
internetowej oraz oferował do sprzedaży na jednym z portali aukcyjnych. Zebrany materiał został przedstawiony
Prokuraturze Rejonowej Łódź – Śródmieście, która wydała postanowienie o zatrzymaniu 47-latka.
20 października policjanci weszli na poddasze jednej z kamienic przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie mieściło się
mieszkanie i pracownia malarska podejrzewanego mężczyzny. Mieszkaniec Łodzi został zatrzymany. Po przeszukaniu
pomieszczeń stróże prawa zabezpieczyli 20 obrazów o tematyce pornograﬁcznej z udziałem dzieci. 47-latek traﬁł do
policyjnego aresztu.
Jak ustalili policjanci, zatrzymany - absolwent Akademii Sztuk Pięknych, pracował jako graﬁk komputerowy w jednej z
łódzkich drukarni, a w czasie wolnym tworzył „lubieżne” obrazy. Inspiracji dla swoich dzieł poszukiwał w mediach – w
mieszkaniu znaleziono wycinki prasowe donoszące o zatrzymaniach osób podejrzanych o pedoﬁlię – to właśnie na ich
podstawie mężczyzna tworzył obrazy przedstawiające treści opisane w mediach. Głównymi postaciami jego prac były
dzieci uczestniczące w czynnościach seksualnych z dorosłymi. Namalowane obrazy mężczyzna prezentował na stronie
internetowej, której był administratorem i wystawiał do sprzedaży na jednym z portali aukcyjnych. Wartość każdego
obrazu szacowana była na około 5 tysięcy złotych. Dodatkowo ustalono, że 47-latek napisał także wiersz o charakterze
pedoﬁlskim, który zaprezentował w Internecie.
21 października prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź Śródmieście przedstawił podejrzanemu trzy zarzuty. Mężczyzna
odpowie karnie za publiczne propagowanie i pochwalanie treści o charakterze pedoﬁlskim, publiczne prezentowanie
treści pornograﬁcznych oraz produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie i posiadane treści
pornograﬁcznych przedstawiających wytworzone albo przetworzone wizerunki małoletnich uczestniczących w
czynnościach seksualnych. Czyny te zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2

lat.
(KWP w Łodzi / mw)

