U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J

POLSKIEJ

z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego
Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem
73 lata temu we wrześniu, atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się
II wojna światowa. Krwawym zmaganiom wojsk i ludności cywilnej towarzyszyła walka
wywiadów – polskiego i niemieckiego. Głównym zadaniem polskich i alianckich służb
wywiadowczych było rozszyfrowanie supertajnego języka komunikacji między oddziałami
i organizacjami agresora.
Polscy kryptolodzy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski już we wrześniu
1932 r. podjęli się zadania złamania szyfrów złożonej niemieckiej maszyny kodującej
Enigma. Poświęcili się tej niekonwencjonalnej pracy, wykorzystując swą wiedzę
matematyczną, a przy tym rezygnując z obiecujących karier naukowych. Prace zmierzające
do rozszyfrowania Enigmy prowadzili równolegle Anglicy, Francuzi i Amerykanie. Jednak to
Polacy dokonali jej rozszyfrowania w grudniu 1932 r. Prace nad dekodowaniem szyfrów stale
unowocześnianych maszyn Enigma były kontynuowane najpierw w Polsce, a po wybuchu
wojny we Francji i Wielkiej Brytanii.
Złamanie szyfru Enigmy stanowiło największe osiągnięcie wywiadowcze w dziejach
II wojny światowej. Jego rezultatem jest zapobieżenie śmierci milionów ludzi – żołnierzy
i cywilów krajów okupowanych. Ponadto uchroniło ono ludność samego agresora przed
dalszymi ofiarami. Zbudowanie przez Polaków kopii maszyny szyfrującej Enigma
przyczyniło się do wielu sukcesów militarnych aliantów i umożliwiło przyspieszenie
ostatecznego zwycięstwa nad faszyzmem.
W Polsce powojennej długo pomijano wysiłek żołnierzy – naukowców. Na Zachodzie
informacje o służbie alianckiej Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka
Zygalskiego ukrywano w tajnych archiwach. W publikacjach popularnych, ale także
i oficjalnych, informowano opinię publiczną, że złamanie szyfru Enigmy jest zasługą
brytyjskich służb wywiadowczych – przy zupełnym pominięciu zasług polskich naukowców.
Wraz z odrodzeniem niepodległej III Rzeczypospolitej przywrócono im cześć i przywrócono
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ich pamięć. Imię bohaterów cichej, lecz znaczącej walki, przybrały szkoły, sylwetki
naukowców ukazano w sztuce, na wystawach oraz w konkursach wiedzy tematycznej
i kryptologicznej. Odtąd postacie te budzą dumę w nowym pokoleniu Polaków.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświęcenia Mariana
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego oraz skutki, jakie przyniosły ich
prace dla zwycięstwa nad faszyzmem, postanawia uznać ich za wybitnych bohaterów
II wojny światowej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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