
Wspólny komunikat prasowy Prokuratury w Gießen oraz Policji we Friedbergu 
  
Cold Case – Prokuratura oraz Policja proszą o wskazówki na temat tożsamości nieznanej martwej 
osoby 
  
Rosbach v. d. Höhe (powiat Wetterau): 
  
Po południu, dnia 21 czerwca 1988 roku pracownicy leśni odkryli w lesie miejskim w Rosbach, 
niedaleko autostrady federalnej A5, na obszarze miejsca wjazdu na autostradę we Friedbergu, w 
kierunku jazdy Frankfurt nad Menem, w rowie drenażowym zwłoki w postaci szkieletu. Okoliczności 
odnalezienia wskazują bez wątpienia na zabójstwo, pomimo tego, iż nie udało się ustalić konkretnej 
przyczyny śmierci ze względu na zaawansowany rozkład, także w ramach dokonanej wówczas 
obdukcji. Początkowo nie można było też jednoznacznie określić płci. Nie udało się ustalić osób 
podejrzanych o popełnienie niniejszego czynu karalnego. 
  
Policja Kryminalna we Friedbergu oraz Prokuratura w Gießen wznowiła w roku 2017 czynności 
dochodzeniowe i zleciła kilku specjalistom przeprowadzenie obszernych badań. W związku z tym 
Instytutowi Medycyny Sądowej w Gießen udało się pozyskać DNA z kła zwłok. Wynik: Chodzi tutaj o 
kobietę! Chodzi tu o kobietę, która zgodnie z dalszymi badaniami Instytutu Medycyny Sądowej w 
Innsbrucku musiała być pochodzenia europejskiego. W celu uzyskania jeszcze bliższych informacji na 
temat pochodzenia i życia zmarłej, lekarze Instytutu Medycyny Sądowej z München [Monachium] z 
udziałem specjalistów Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie sporządzili na podstawie czaszki, 
zębów oraz włosów zmarłej tak zwaną ekspertyzę z przeprowadzonych badań izotopowych. 
Ponieważ ludzka tkanka organizmu zawiera odpowiednio z jej wykształceniem informacje 
geograficzne z różnych faz życia osoby od jej dzieciństwa aż do śmierci. Za pomocą takiej analizy 
izotopowej udało się ustalić, że zmarła o nieustalonej dotychczas tożsamości najprawdopodobniej 
musiała dorastać w regionach górskich w południowo-wschodniej Polsce lub na terenach 
przygranicznych Ukrainy. W okresie dojrzewania mogło dojść do zmiany miejsca zamieszkania w 
południowe regiony alpejskie, na przykład do Szwajcarii lub Północnych Włoch. W ostatnim etapie 
życia kobieta ta mogła natomiast nie przebywać na terenie Europy, ponieważ spożywane podczas 
trwania tej fazy jedzenie przemawia za pobytem w Indiach lub innych, południowo-azjatyckich 
regionach znajdujących się blisko morza. Dopiero kilka tygodni przed jej śmiercią zmarła mogła 
powrócić do Europy Środkowej / Niemiec. Poprzez badania toksykologiczne włosów dało się ponadto 
ustalić, iż kobieta ta nie zażywała środków odurzających. 
  
W toku dalszych czynności dochodzeniowych biegli Wyższej Szkoły w Mittweida dokonali ponadto 
komputerowej rekonstrukcji tkanek miękkich twarzy zmarłej o nieustalonej dotychczas tożsamości.  
  
Podsumowując wynika z tego następujący profil osoby: 
  

- szczupła kobieta w wieku 25 – 35 lat, urodzona pomiędzy latami 1953 a 1963 
- średnio brązowe, kręcone włosy 
- ostatnio osoba nosząca kolczyk koloru złotego  
- około 1,65 m wzrostu 
- rozmiar buta: 34-35 
- 17 plomb dentystycznych (przeważnie srebrny amalgamat) 
- wydatny zgryz przedni 
- grupa krwi A 
- dorastała w regionach górskich w południowo-wschodniej Polsce lub na terenach 

przygranicznych Ukrainy 
- w okresie dojrzewania ewentualnie zmiana miejsca zamieszkania w południowe 

regiony alpejskie, np. Szwajcaria lub Północne Włochy 



- przez dłuższy czas mieszkała w Indiach lub innych południowo-azjatyckich regionach 
znajdujących się blisko morza 

- powrót do Europy Środkowej / Niemiec w połowie roku 1988 
- nie była konsumentką narkotyków 

  
Policja oraz Prokuratura zwracają się teraz z zapytaniem: 
  
Kto zna opisaną osobę i może udzielić informacji na temat jej tożsamości?   
  
W celu udzielenia wskazówek prosimy zwracać się do Policji we Friedbergu, numer telefonu:  
049 6031- 601 – 0. 
  
Prawo udzielania dalszych informacji prasowych zastrzega sobie Prokuratura w Gießen  
(0641-934-3215). 
  
  
  
 


