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r., IPN Sz 0012/20 t.3 s.109-114 (pdf, 3.11
MB)
Notatka służbowa Wydziału IV MO w
Goleniowie z dn. 16 VI 1983 r. dot.
wyjazdów mieszkańców Goleniowa i
okolicznych parafii na spotkania z
Papieżem w Częstochowie i Poznaniu, IPN
Sz 0012/220 t.3 s.141-142 (pdf, 1.01 MB)
Meldunek operacyjny naczelnika
Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 16
VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza”
dot. różnych form działalności
antysocjalistycznej związanej z
przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek
i innych nielegalnych treści, organizacji
wyjazdów, dekorowania budynków,
spotkań osób zaangażowanych w
działalność opozycyjną, tematów
bieżących dyskusji i nastrojów
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społecznych, IPN Sz 0012/220 t.3
s.167-171 (pdf, 2.37 MB)
Meldunek operacyjny naczelnika
Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 18
VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza”
dot. różnych form działalności
antysocjalistycznej związanej z
przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek
i innych nielegalnych treści, organizacji
wyjazdów, dekorowania budynków,
spotkań osób zaangażowanych w
działalność opozycyjną, komentarzy na
temat przebiegu wizyty papieskiej i
nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220
t.3 s.149-153 (pdf, 2.29 MB)
Meldunek operacyjny naczelnika
Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 20
VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza”
dot. różnych form działalności
antysocjalistycznej związanej z
przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek
i innych nielegalnych treści, organizacji
wyjazdów, dekorowania budynków,
spotkań osób zaangażowanych w
działalność opozycyjną, komentarzy na
temat przebiegu wizyty papieskiej i
nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220
t.3 s.187-188 (pdf, 873.78 KB)
Ocena z dn. 27 VI 1983 r. przygotowań i
przebiegu operacji krypt. „Zorza” na
terenie woj. Koszalińskiego, IPN Sz
443/62 s.338-345 (pdf, 4.39 MB)
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