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Kara śmierci i wiezienie 15 do 3 lat 
Wyrok w procesie lubelskim 

Wojskowy Sąd Rejonowy w Lubli-
nie wydał wyrok w sprawie 7-miu  
oskarżonych, w procesie Śmiecha i 
Kwaśniewskieg. 
Wyrokiem Sądu oskarżony Józef 
Śmiech pseud. „Ciąg” został skazany 
na łączną karę 15-tu lat więzienia i 5 
lat pozbawienia praw publicznych, o-
skarżony Stefan Kwaśniewski, pseud. 
„Wiktor” — na 12 lat więzienia i 5  
lat pozbawienia praw. Oskarżony 
Zygmunt Charewicz — dezerter Wo-
jewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Lublinie, skąd ucieka-
jąc zrabował około 80 tys. zł, szereg 
kosztowności i broń oraz po ucieczce 
przed wstąpieniem do WiN należał  
do bandy rabunkowej, został wyro-
kiem Sądu skazany na karę śmierci,  
pozbawienie praw obywatelskich i ho 
norowych oraz konfiskatę mienia. 
Piątkowski  Jan,  współredaktor  pra-
sy WiN został skazany na 10 lat wię 
zienia i 5 lat pozbawienia praw. Ka-
źmierczak Janusz — szofer i tłumacz 
Selby'ego za kilkakrotne skontakto-
wanie Selby'ego z nielegalnymi or-
ganizacjami został skazany, na 8 lat 
 

więzienia i 4 lata pozbawienia praw. 
Urszula Grabowska —- administra-
torka Władzina, na którego terenie 
odbyło się spotkanie Selby'ego z 
przedstawicielami WiN, „Azja" i 
przedstawicielami UPA, skazana 
została na 5 lat więzienia i 3-lata po-
zbawienia praw. Barbara Kurnatow-
ska, która nawiązała kontakt między 
Selby'm a „Azją” została skazana na 3 
lata więzienia i 2 lata pozbawienia 
praw.  

Sąd stosunkowo niski wymiar w 
stosunku do Śmiecha (15 lat więzie-
nia) uzasadnił jego bojową działalno-
ścią za czasów okupacji niemieckiej w 
szeregach AK, gdzie oskarżony został 
dwukrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Brał on również udział w 
1943 r. w odbiciu więźniów z wię-
zienia biłgorajskiego. W stosunku do 
Kwaśniewskiego, niski wymiar kary 
(12 lat więzienia)  Sąd  uzasadnił jego 
całkowitym przyznaniem się do winy, 
pełną skruchę oraz wydanym zakazem 
nieuprawiania dywersji na podległym 
mu terenie, zależnym od niego 
ludziom. 


