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REPRESJE ZATRZYMANI

UKARANI  
PRZEZ KOLEGIUM  
DS. WYKROCZEŃ

SKAZANI 
PRZEZ SĄDY

ZWOLNIENI  
Z PRACY

654 osoby

 194 osoby

55 osób

939 osób

233 osoby

20 osób

Tryb natychmiastowy (z czego w Zakładach 

Metalowych im. Gen. Waltera – 360 osób)

z czego 6 dyscyplinarnie

tryb natychmiastowy

Ukarano administracyjnie (nagany, upomnienia, 

pozbawienie premii): 717 osób

 212 osób  249 osób

131 osób 7 osób

10 osób  33 osoby

RADOM
URSUS
PŁOCK

PROKURATURA WOJEWÓDZKA 
I PROKURATURA REJONOWA 
W RADOMIU POSTAWIŁY PRZED SĄDEM 
255 OSÓB. 

•  67 spośród nich oskarżono o czyn z art. 275 kodeksu 
karnego (przewidywał on karę do 5 lat więzienia 
za udział w nielegalnym zbiegowisku publicznym, 
którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się 
gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, a do 10 
lat – jeżeli następstwem zbiegowiska była śmierć, 
ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia 
albo szkoda w mieniu w znacznych rozmiarach). 
Pozostałym przedstawiono zarzuty m.in. z art. 
208 kk (kradzież szczególnie zuchwała), 199 par. 1 
kk (zagarnięcie mienia społecznego i 234 par 1 kk 
(czynna napaść na funkcjonariusza MO). 51 osób 
odpowiadało w trybie przyśpieszonym.

SPOŚRÓD OSKARŻONYCH:
•  249 osób uznano za winne zarzucanych im czynów
•  4 osoby uniewinniono
•  sprawę 1 osoby umorzono.

WŚRÓD SKAZANYCH:
•  129 osób ukarano karą bezwzględnego 

pozbawienia wolności (do 10 lat)
•  108 karami pozbawienia wolności w zawieszeniu
• pozostałych innymi karami (samoistna grzywna, 

ograniczenie wolności itp).

SUMUJĄC: sądowym trybem postępowania objęto 
40 proc. ogółu spośród 654 zatrzymanych, a jeśli wziąć 
pod uwagę także osoby ukarane przez kolegia do spraw 
wykroczeń (212) to ok. 80 proc. Dla porównania: po 
czerwcu 1956 r. w Poznaniu na ławach oskarżonych 
zasiadło 22 spośród 802 zatrzymanych.

UKARANI PRZEZ WYDZIAŁ  
DLA NIELETNICH SĄDU REJONOWEGO 
W RADOMIU: 59 OSÓB.


