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Specyfika wojskowych służb wywiadowczych w Polsce Ludowej oraz charakter wykonywanych przez nie zadań
powodowały, że dokumenty tam wytworzone zawsze wzbudzały duże zainteresowanie. Do 1990 r. stanowiły one
jednak tajemnicę państwową, a informacje w nich zawarte były dostępne jedynie dla ograniczonej liczby osób.
Ze względów oczywistych nie podawano, gdzie i jak przechowywane są akta Zarządu II. Dopiero po przekazaniu
archiwaliów wywiadu wojskowego do Instytutu Pamięci Narodowej historycy uzyskali możliwość gruntownego
zbadania dziejów wojskowych służb wywiadowczych w PRL.
Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
(s. 9–49)
Służba Bezpieczeństwa – jeden z filarów Polskiej Rzeczpospo litej Ludowej – na przestrzeni dziesięcioleci
swojego istnienia gromadziła informacje na temat milionów obywateli Polski. Czyniła to dzięki inwigilacji
społeczeństwa zarówno przy pomocy swoich funkcjonariuszy, jak i różnego rodzaju tajnych współpracowników
oraz metod technicznych. Pozyskane informacje wykorzystywano do bieżących potrzeb (choćby do walki z

przeciwnikami politycznymi), następnie przekazywano do archiwum SB, czy li Biura „C” w centrali Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych (od 1960 r.) oraz wydziałów „C” w województwach. Pierwszą analizę dotyczącą
elektronicznego przetwarzania informacji w MSW opracowano w roku 1967. Była ona zatytułowana „Projekt
wstępny elektronicznego przetwarzania informacji w MSW”. Wkrótce zaczęto przekuwać słowa w czyn. Oto
bowiem dwa lata później 15 stycznia 1969 r. powołano Ośrodek Elektronicznego Przetwarzania Informacji przy
Zakładzie Techniki Specjalnej MSW. Zadaniem nowej jednostki organizacyjnej była opieka nad całokształtem
prac związanych z „elektronicznym przetwarzaniem informacji w resorcie spraw wewnętrznych”. W ciągu
kolejnych dwóch lat uruchomiono pierwszy komputer ZA M-41 oraz rozpoczęto projektowanie systemów:
PESEL, EPIW, ZSKO, SPD-2, CARMEN i AKORD.
Zarys historii Zintegrowanego (Zautomatyzowanego) Systemu Kartotek Operacyjnych resortu spraw
wewnętrznych (s. 79–116)
Względne i krótkotrwałe złagodzenie życia społeczno-politycznego zapoczątkowane w 1956 r. zaktywizowało
środowiska inteligencji katolickiej. Ukształtowały się wówczas różnorodne formy działalności katolików
świeckich. Niezwykłe zaniepokojenie władz komunistycznych wzbudzały duszpasterstwa zawodowe, które
według
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istotnych„elementów programu współczesnej działalności Kościoła”, a także „instrumentem odzyskiwania przez
kler utraconych wpływów etyczno-moralnych oraz politycznych na masy wiernych”. W grudniu 1960 r. Wy dział
III Komendy MO m.st. Warszawy założył sprawę obserwacji operacyjnej o kryptonimie „Pallotyni” na grupę
prawników -katolików, „przejawiającą wrogą działalność przeciwko PRL”. Protestowali oni przede wszystkim
przeciwko próbom ograniczenia uzyskanych w 1956 r. elementów samorządu adwokackiego.
Sprawa kryptonim „Pallotyni”. Służba Bezpieczeństwa wobec warszawskiego duszpasterstwa prawników
(1960–1965) (s. 221–253)
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