
Wypis najważniejszych faktów z akt TW „Grab”

IPN Po 0031/46/1
Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Grab”
dot. Ryszard Grabowski, imię ojca: Franciszek, ur. 14-03-1950

nr ewidencyjny: 10 890
nr archiwalny: 5133/I

Z kwestionariusza:
imiona rodziców: Franciszek, Joanna zd. Michalak
urodzony: 14-03-1950 w Poznaniu
wzrost: 178
oczy: niebieskie
włosy: blond
wykształcenie: średnie, technik ekonomista

(wielokrotnie w aktach błędnie określane jako wyższe)
miejsce pracy: Oddział Automatyki i Telekomunikacji,

Odcinek Łączności Radiowej PKP, Leszno
Kierownik Działu Instruktorskiego,

Komenda Chorągwi Leszczyńskiej ZHP

adres zamieszkania:Leszno, ul. NRD 18/10
poprzednio Włoszakowice, ul. Dworcowa 1

Rodzina:
żona: Henryka Róża, c. Teodora Michalaka,

ur. 5-04-1949 w Mękoszycach
nauczycielka w Z.Sz.E. w Lesznie

dzieci: Błażena, ur. 20-10-1976
Arleta, ur. 14-08-1977

ojciec: Franciszek, zam. Kożuchów, ul. Nowosolska 2,
zatr. w Fabryce Budowy Nadwozi Samochodowych
FSO „POLMO”

matka: Joanna, emerytka

Zaangażowanie polityczne:
aktywny członek PZPR, uczestnik kursu dla kadry kierowniczej ZHP
w ramach Szkoły Aktywu Młodzieżowego w Mińsku (1983 r.)

Odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi (1978)
Krzyż Za Zasługi dla ZMP (1982)



Wcześniejsza współpraca z organami wywiadu lub kontrwywiadu:
od 8-12-1975 do 15-03-1978 TW na kontakcie Wydz. II SB,
WUSW Leszno
materiały w Wydz. „C” WUSW Leszno, nr rej. 1812,
nr arch. 282/I,
wykorzystywany do zabezpieczenia i kontroli ruchu radioamatorskiego
(sprawa obiektowa „Fala”), do zabezpieczania i kontroli osobowego
ruchu międzynarodowego, realizacji zadań po problematyce pionu
III MSW a także do kontroli figuranta (w ramach sprawy operacyjnego
sprawdzenia „Anoda”);
przekazywał informacje prawdziwe i wiarygodne, nie stwierdzono
dwulicowości;
wyeliminowany z czynnej sieci TW ze względu na ograniczenie
możliwości operacyjnego wykorzystania (figurant, na którego donosił,
wyprowadził się do innego województwa), zaniechano też prowadzenia
sprawy obiektowej „Fala” (dot. krótkofalowców - decyzja Dep. II MSW);
istotne także było wstąpienie TW „Grab” do PZPR (1977 r.);
pomimo eliminacji TW „Grab” utrzymywano z nim kontakt na zasadzie
kontaktu operacyjnego do bieżącej kontroli ruchu krótkofalarskiego

Z opinii oficera pozyskującego, kpt. Grzegorza Kowalskiego:
wykazuje zrozumienie poruszanych problemów i potrzebę działań SB;
cechuje go pozytywny stosunek do aktualnej rzeczywistości i organów
SB i MO;
rozumie zasadność i konieczność działań Służby Bezpieczeństwa;
postanowiono wykorzystać ponownie TW „Grab” jako osobowe źródło
informacji (stąd ponowne pozyskanie TW „Grab”).

Motywy pozyskania:
na zasadzie dobrowolności i obywatelskiej odpowiedzialności
za bezpieczeństwo PRL

Pozyskanie:
22-12-1987 w pomieszczeniach hotelowych Zajazdu „U Henryka”
w Lipnie,
TW „Grab” potwierdził podczas pozyskana swoje możliwości
na odcinku rozpracowania środowiska krótkofalarskiego i zagrożeń
z tego wynikających, w pełni zaakceptował potrzebę niejawnego
kontaktu z SB; potwierdził możliwości w zakresie kontroli, zachowań,
zainteresowań i planów figuranta materiałów wstępnych „Graf”
(nr rej. 9815, Czesław Grycz, były uciekinier, aktualnie przebywający
na paszporcie konsularnym w Berlinie Zachodnim);
posiada również możliwość kontroli osób uczestniczących w osobowym
ruchu międzynarodowym;



kandydat sporządził własnoręcznie zobowiązanie (do współpracy),
obierając sobie pseudonim „Grab”;
uzgodniono z pozyskanym sposób nagłego nawiązywania kontaktu,
omówiono warunki współpracy (spotkania w każdy pierwszy czwartek
miesiąca),
po sprawdzeniu pozyskany zostanie wprowadzony na lokal konspiracyjny;
pozyskanie zatwierdzone przez z-cę naczelnika Wydz. II WUSW
w Lesznie

W trakcie pozyskania TW „Grab” przekazał informacje, dotyczące:
- Piotra Wietrzykowskiego, inżyniera z Oddziału Automatyki

i Telekomunikacji PKP
- Jana Palcata, SP3OTN, pracownika Odcinka Łączności Radiowej

PKP Leszno
- Czesława Grycza, krótkofalowca niemieckiego, byłego mieszkańca

Włoszakowic
- brata Czesława Grycza, Jerzego Poczekaja z Włoszakowic

W aktach informacja o wynagrodzeniu (5.000 zł), wypłaconym TW „Grab”
(grudzień 1988 r.); w aktach również własnoręcznie napisane pokwitowanie
powyższego wynagrodzenia, podpisane: „Grab”

Współpracy z TW „Grab” zaniechano na podstawie zarządzenia 043/90 MSW.
Zaznaczono: źródło może być przydatne do dalszego wykorzystania.

===

IPN Po 0031/46/2
Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Grab”
dot. Ryszard Grabowski, imię ojca: Franciszek, ur. 14-03-1950

nr ewidencyjny: 10 890
nr archiwalny: 5133/I

W okresie od 22-12-1987 do 5-03-1990 odbyto z TW „Grab” 25 spotkań,
na ich podstawie sporządzono 25 raportów (wszystkie zawarte w tej teczce).

wypis sporządził: SP3ELD, 2022 r.


