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„Pogromcy Enigmy” – 90 lat od złamania szyfru.
Uroczysta premiera wystawy elementarnej „Złamanie
szyfru Enigmy” – Poznań, 25 stycznia 2023

Naczelnik OBEN Marta Szczesiak-Ślusarek rozpoczyna wydarzenie. Fot. Tomasz Cieślak
Zgromadzona publiczność, m.in. kierownik Centrum Szyfrów Enigma Piotr Bojarski oraz
przedstawiciele rodzin kryptologów. Fot. Tomasz Cieślak
Fragment wystawy „Złamanie szyfru Enigmy”. Fot. Tomasz Cieślak
Fragment wystawy „Złamanie szyfru Enigmy”. Fot. Tomasz Cieślak
Wystąpienie Naczelnik OBEN Marty Szczesiak-Ślusarek. Fot. Tomasz Cieślak
Wykład Witolda Sobóckiego „Bez Kalkulatora i komputera. Jak łamano szyfr Enigmy”. Fot.
Tomasz Cieślak
Zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma. Na pierwszym planie widoczna Janina Sylwestrzak –
córka Mariana Rejewskiego. Fot. Łukasz Gdak/PCD
Zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma. Maria Bryschak (siostrzenica Henryka Zygalskiego)
wraz z mężem Gerhardem przyglądają się pamiątkom dotyczącym Henryka Zygalskiego.
Fot. Łukasz Gdak/PCD
Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego na tle zdjęcia matematyków poznańskich.
Pierwszy od prawej: Marian Rejewski.
Maria Bryschak, siostrzenica Henryka Zygalskiego na tle jego postaci wraz z pozostałymi
„pogromcami Enigmy”.
Pracownicy OBEN wraz z przedstawicielami rodzin kryptologów. Fot. Łukasz Gdak/PCD

Bezprecedensowe złamanie szyfru niemieckiej maszyny Enigma, zapoczątkowane przez
poznańskich matematyków: Mariana Rejewskiego w grudniu 1932 roku, wspomaganego
następnie przez Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego zmieniło losy świata.
Metody dekryptażu wraz z wynalazkami pomagającymi w analizie algorytmu szyfrującego
maszyny w lipcu 1939 zostały przekazane brytyjskim oraz francuskim służbom
kryptologicznym. Wgląd w niemieckie tajemnice podczas II wojny światowej przyczynił się
do skrócenia konfliktu oraz klęski III Rzeszy.
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Złamanie Enigmy ma nie tylko związek z globalnym konfliktem. Wprowadzenie przez
Polaków do kryptologii matematyki, konstruowanie urządzeń, które stawiały czoła
niemieckiej maszynie, działalność ośrodków kryptologicznych przyczyniły się do narodzin
informatyki i rozwoju kryptografii.

25 stycznia 2023 r. w Dniu Kryptologii Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w
Poznaniu otworzyło wystawę elementarną „Złamanie szyfru Enigmy”. W wydarzeniu wzięli
udział uczniowie wielkopolskich szkół wraz z nauczycielami oraz osoby zainteresowane
historią II wojny światowej, polskiej nauki czy kryptologii.

Premierę wystawy uświetnili wyjątkowi goście: Janina Sylwestrzak – córka Mariana
Rejewskiego oraz Maria Bryschak – siostrzenica Henryka Zygalskiego. Obecny był także
Piotr Bojarski – kierownik Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu oraz metodycy z
wielkopolskich ośrodków doskonalenia nauczycieli. Premierę wystawy prowadziła Naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu Marta Szczesiak-Ślusarek.
Wprowadzający w tematykę wykład „Bez kalkulatora i komputera. Jak łamano szyfry
Enigmy” wygłosił pracownik OBEN w Poznaniu Witold Sobócki. Po zapoznaniu się z
ekspozycją uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.
Wydarzenie cieszyło się także dużym zainteresowaniem mediów.

Autorami wystawy są: Julia Kilanowska, dr Izabella Kopczyńska oraz Witold Sobócki.
Kompozycję graficzną opracowała dr Karolina Zielazek-Szeska.

Wystawa jest częścią projektu „Pogromcy Enigmy”, realizowanego przez Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Oprócz wystawy elementarnej, która od dziś dostępna
jest do pobrania, organizowane są warsztaty dla uczniów „Krótki kurs szyfrowania”,
szkolenia dla nauczycieli oraz zaprojektowana została z tej okazji koszulka przedstawiająca
sylwetki trzech matematyków i przypominająca ich dokonania.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/wystawy-o-regionie/wystawy-do-pobrania/177967,Zlamanie-szyfru-Enigmy.html

