




W grudniu roku 2017, przypada 85. rocznica złamania przez Polaków kodów
maszyny szyfrującej Enigma. Rok jubileuszowy stanowi bardzo dogodny czas na to,
by stworzyć wokół polskich kryptologów możliwość do propagowania wiedzy o tych
zapomnianych przez lata bohaterach.

Inicjatywą upamiętniającą sukces kryptologiczny jest projekt zrealizowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z 8 partnerami pn. „Śladami
pogromców Enigmy - promocja sukcesu kryptologicznego w związku z 85-rocznicą
złamania przez Polaków szyfrów Enigmy”, który otrzymał dofinansowanie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017” –
komponent: „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej
2017”.

Idea projektu



dr Marek Grajek - kryptolog, ekonomista, historyk, pisarz i
dziennikarz. Autor i współautor ponad 10 książek, m.in.
poświęconych historii kryptologii: „Enigma bliżej prawdy”
(Książka Historyczna Roku 2008) oraz „Nie tylko Enigma. Ryba,
która przemówiła” (Nagroda Złotej Róży dla najlepszej książki
popularno-naukowej 2014).

Szymon Dąbrowski – autor gier miejskich
poświęconych Enigmie i kryptologom
oraz międzynarodowej Gry Internetowej
„Codebreakers.eu”, kurator muzeum w
organizacji: Centrum Szyfrów Enigma.

Eksperci



1. Warsztaty dla partnerów projektu 23-24 sierpnia 2017 r., w którym uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich współpracujących samorządów i instytucji

2. Cykl 8 wydarzeń „Dni z Enigmą” w  samorządach zaangażowanych w projekt, w 

których udział wzięło ponad 500 uczestników.

3. Dedykowana strona internetowa: www.enigma.umww.pl

4. Scenariusze lekcji pokazowej, które udostępnione zostaną na stronie 

internetowej 

5. Konferencja podsumowująca projekt

Zrealizowane działania

http://www.enigma.umww.pl/


Zrealizowane działania
Cykl 8 wydarzeń „Dni z Enigmą” w  samorządach zaangażowanych w projekt 

26 września 2017 r. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach (46 uczestników Dnia z Enigmą oraz przy
okazji prezentowania wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” prawie 600 osób
obejrzało ekspozycję. Dodatkowo odbyło się 20 lekcji muzealnych (wzięli w nich
udział łącznie 494 uczniów)

11 października 2017 r. Szkoła Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach (60 uczestników)

11 października 2017 r. Szyfrokontener przed CK Zamek w Poznaniu (51 uczestników)

16 października 2017 r. Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” (148 uczestników)

19 października 2017 r. I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Bydgoszczy (61 uczestników)

10 listopada 2017 r. Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Langera w Cieszynie (92 uczestników)

14 listopada 2017 r. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (44 uczestników)

28 listopada 2017 r. Ratusz Dzielnicy Warszawa Białołęka (99 uczestników)



Zrealizowane działania



Zrealizowane działania
Materiały edukacyjne i dedykowana strona internetowa: www.enigma.umww.pl

http://www.enigma.umww.pl/


Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 
Dyplomacja Publiczna 2017 – wsparcie wymiaru 

samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki 
zagranicznej 2017 Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

RP. 


