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11 listopada w czasach PRL

Kolejne obchody rocznicy święta 11 listopada 1918 r. poddawane były systematycznej
kontroli operacyjnej ze strony SB. Interesowano się szczególnie osobami uchodzącymi w
świetle ustaleń SB za organizatorów ww. wydarzeń, a także samymi uczestnikami
uroczystości, zaangażowanymi w to święto poznaniakami. Sam udział w obchodach dla
wielu poznaniaków był nie tylko świadectwem pamięci o jednym z najważniejszych
wydarzeń w historii Polski, lecz także świadectwem oporu wobec niedemokratycznej
władzy.

1–7: IPN Po 08/982 – dokumentacja sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kret” dot.
kontroli operacyjnej Aleksandry Bessert, zatrzymanej za naklejanie na ścianach budynków
ulotek nawiązujących w treści do 59. rocznicy odzyskania niepodległości. Materiały z 10–11
listopada 1977 r., zatrzymanie Bessert i Macieja Pstrąg-Bieleńskiego naklejających ulotki w
formie klepsydr w rejonie ul. Ratajczaka i 27 Grudnia.

8–11: IPN Po 08/1677 – dokumentacja SOR kryp. „Hazardziści” dot. kontroli operacyjnej
Restytuta Staniewicza, materiały związane z zabezpieczeniem 60. oraz 61. rocznicy
odzyskania niepodległości, analiza nastrojów społecznych w Poznaniu w przededniu i w
czasie święta niepodległości w 1978 r.

12–18: IPN Po 0186/99 – dokumentacja SOR krypt. „Rocznica” dot. kolportażu rocznicowych
ulotek sporządzonych z okazji 61. rocznicy odzyskania niepodległości, ujawnienie ulotek
przez SB w dniach 21–23 listopada 1979 r. Jedną z ulotek naklejono na drzwiach
wejściowych do biura Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, w
Biurze Pośrednictwa Pracy, w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa
Rolniczego oraz w PDT „Okrąglak” na stoisku „Peweksu” w Poznaniu.

19: IPN Po 1046/880 – zbiory biblioteki Kórnickiej PAN, uchwała ZR Małopolska NSZZ
„Solidarność” z 13 października 1981 r. w sprawie obchodów święta niepodległości.

20: IPN Po 1046/632 – zbiory biblioteki Kórnickiej PAN, plakat o treści: Pamiętaj! Święto
Niepodległości 11 listopada ’81 „Solidarność”. Druk Zarządu Regionu Małopolska NSZZ
„Solidarność”.

21: IPN Po 06/267, t. 29 – informacja podziemnej „Solidarności” Wielkopolska z 1982 r. o
planowanych uroczystościach święta 11 listopada 1918 r. w Poznaniu, spotkanie przy
Poznańskich Krzyżach, powyżej informacja o planowanym strajku w dniu 10 listopada 1982
r. w Poznaniu.

22: IPN Po 06/267, t. 29 – informacja KPN z 1988 r. o obchodach święta odzyskania



niepodległości w Poznaniu, o godz. 17 zaplanowano mszę świętą w intencji odzyskania
niepodległości w kościele Ojców Jezuitów na rogu ul. Szewskiej i Dominikańskiej w
Poznaniu.

23: IPN Po 06/267, t. 29 – komunikat poznańskiej opozycji solidarnościowej z okazji 70.
rocznicy odzyskania niepodległości, o godz. 17 zaplanowano mszę świętą w kościele Ojców
Jezuitów przy ul. Dominikańskiej, a następnie pochód z pochodniami oraz wiec uczestników
wydarzenia.

24–25: IPN Po 06/267, t. 29 – „Obserwator Wielkopolski” z listopada 1988 r., relacja z
obchodów 70. rocznicy odzyskania niepodległości, informacja o zablokowaniu przez władzę
planowanego marszu z pochodniami, brutalna interwencja ZOMO, odnotowano przypadki
pobicia uczestników (m.in. opozycjonistki Ewy Zydorek i Michała Downarowicza pobitego w
milicyjnej nysce).

26: IPN Po 1046/836 – zbiory biblioteki Kórnickiej PAN, plakat rocznicowy z okazji 70.
rocznicy odzyskania niepodległości.

27: IPN Po 704/12, t.3 – zgoda władz Urzędu Miasta w Turku na przemarsz ulicami miasta
uczestników obchodów święta niepodległości zorganizowanego przez tzw. Komitet
Organizacyjny Obchodów Święta Niepodległości w Turku.

Oprac. dr Tomasz Ceglarz
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