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Ko
y&odzimiefrz Urbański członek wywiadu w Grudziądzu. J
Okres przedwojenny.Urodził się w Radzyniu pow.Grudziądz 23 lutego 1917r. 
jako syn Tomasza i Anastazji z d.Szpręglewska.Mieszkfcł w Grudziądzu przy 
ul.Kościuszki 39.Chodził w Grudziądzu do gimnazjum razem z Lackowskim i Waw- 
rzynkowskim.Odbył służbę wojskową i uzyskał stopień ppor.rez.Sierosławskie
go również znał sprzed wojny.
Okres okupacji .Pracował jako gonieś w zarządzie niemieckiego garnizonu w 
Grudziądzu.W Kontakcie z adwokatem Ciarkowskim zbierał informacje o ruchach 
Wehrmachtu,przejazdach przez Grudziądz,dla "Stanisława"^ którym był w kon
takcie Ciarkowski.10 czerwca 1944r.został aresztowany i przebywał w aresz
cie Gestapo w Grudziądzu razem z Robertem lurczykiem.Został skierowany do 
do Stutthofu.Pg powrocie do Grudziądza Burczyk mówił,że obawia się Sieros
ławski ego, który może wydać go NKWD za pracę w AK,
Okres powojenny.Mieyzkał na terenie Warszawy,ukończył wydział prawa,był 
urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Zeznawał w powojennych proce- 
cesach.

Załącznik dokumentacyjny .Akta prokuratury Sądu Okręgowego w Grudziądzu 
w sprawie śmierci Józefa Sierosławskiego znak I DS 450/48 -archohtwum 
GŁłwnej Komisji Badania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu- Warszawa
Kartoteka Fundacji Archiwum Pomorskie AK w Toruniu

wyk.dr.TJ
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Tag Opr. biogr 4 s.l ♦
Urbański Włodzimierz (1917 - . ..), żołnierz wywiadu AK Garn, 
Grudziądz
Ur. £3 II 1917 r. w Radzyniu pow.‘ Grudziądz, syn Tomasza i 
Anastazji z d. Szpręglewskąl Ukończył gimnazjum w  Grudziądzu, 
odbył służbę wojskową i uzyskał stopień ppor. rez.
W czasie okupacji pracował jako goniec w zarządzie niemieckiego 
garnizonu w Grudziądzu. Do wywiadu został zwerbowany przez 
4v Władysława Ciarkowskiego, zbierał informacje o ruchach 
wojsk niemiecki cli przez Grudziądz, które Ciaarkowski dostarczał 
Józefowi Grussowi, szefowi wywiadu K O. 10 czerwca 1944 r. 
Urbański został aresztowany i przebywał w areszcie Gestapo w 
Grudziądzu razem z ,Robertem Burczykiem. Po przeprowadzonym 
śledztwie został osadzony w obozie Stuttliof, który przeżył."
Po wojnie mieszkał w Warszawie, ukończył studia prawnicze i był 
urzędnikiem Hin. Spraw Zagranicznych. Zeznawał w powojennych 
procesach.

Akta prok. S.O. Grudziądz, Arcli. GKBZ Wwa, APAK kartoteka insp. 
Grudziądz
EZ 3 Tadeusz Jaszowki
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Urbański Włodzimierz,1917 - żołnierz wyw.AE w Grudziądzu. ^
Ur.2 3 II 1917r.w Radzyniu pow.Grudziądz,s,Tomasza i Anastazji z d.
Sspręglewska.Miesjskał w Grudziądzu,gdzie ukończył gimn.Znał Lackows- 
kiego^Sierosławskiego i Wawrzynkowakiego*Odbył sł.wojsk.i ozyskał sto
pień ppor.rez.
W czasie okupacji pracował Jako goniec w zarzędzie niemieckiego gar

nizonu w Grudziądzu.Do wywiadu zwerbował go adw.Wł.Ciarkoekitdla które
go zbierał informacje o ruchach Wehrmachtu.Ciarkowski przekazywał te 
dane J.Grussowi ps."Stanisław".10.VI.1944r.Wł.Urbański został areszto- 
«ąny i po przeprowadzonym śledztwie osadzony w Stutthofie,ktćry prze
żył.Po wojnie mieszkał w Warszawie i po ukończeniu prawa pracował w 
MSZ.

APAK Dok.Insp.Grudziądz.

T.Jaszowski

6



7



Urbański Włodzimierz (1917-. . ..), żołnierz wywiadu Gam. AK Grudziądz.
Ur. 2 3 I I 1917 r. w Radzyniu, pow. Grudziądz, syn Tomasza mistrza rzeźnickiego i Anastazji 

z d. Szpręglewskiej. Ukończył gimnazjum w Grudziądzu, odbył służbę wojskową i uzyskał 
stopień ppor. rez.

W czasie okupacji pracował jako goniec w zarządzie niemieckiego garnizonu w Grudziądzu. 
Do wywiadu został zwerbowany przez Władysława Ciarkowskiego; zbierał informacje o 
ruchach wojsk niemieckich przez Grudziądz, które Ciarkowski dostarczał Józefowi Grussowi, 
szefowi wywiadu KO.
10 V I1944 r. Urbański został aresztowany i przebywał w' areszcie gestapo w Grudziądzu razem 
z —̂ Robertem Burczykiem. Po przeprowadzonym śledztwie został osadzony w obozie Stutthof, 
który przeżył.

Po wojnie mieszkał w Warszawie, ukończył studia prawnicze i był urzędnikiem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Zeznawał w powojennych procesach.

AP AK: kartoteka Insp. Grudziądz; Akta prok. S. O. G ru d z iąd z ; A GKBZ Warszawa.

Tadeusz Jaszowski
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