

Wprowadzenie
Enigma to nie tylko niemiecka maszyna szyfrująca, to także tajemnica
(z łac. aenigma, z gr. αἴνιγμα). A tajemnice rozpalają ludzkie umysły i domagają się wyjaśnienia...
W przypadku Enigmy i udziału Polaków w operacji łamania jej szyfrów
wiele zagadek już rozwiązano, ale cały szereg nadal pozostaje nierozstrzygniętych. Na stronach tej książki staramy się szukać odpowiedzi na niektóre z nich. W pierwszej części „Tajemnice i zagadki” piszemy o nieznanych
wydarzeniach, tajemnczych spotkaniach, a także o operacjach specjalnych
na morzach i oceanach, w czasie których zdobywano Enigmę. Piszemy
również o archiwum Henryka Zygalskiego czy dokumentach Ekspozytury
„300” ukrytych w 1945 roku pod Londynem i odnalezionych w latach 90. XX
wieku. Wyjaśniamy okoliczności niezwykle ważnego spotkania polskich
kryptologów z Alanem Turingiem 17 stycznia 1940 roku.
W „Śladami Enigmy w Poznaniu” skupiamy się na poznańskich i polskich
wątkach związanych z łamaniem Enigmy. Spacerujemy po mieście śladami
Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, sprawdzamy, gdzie w Polsce i Europie można zobaczyć maszynę szyfrującą Enigma.
W dziale „Ku Centrum Szyfrów Enigma” piszemy o upamiętnieniu kryptologów w Poznaniu. Przypominamy m.in. działania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który już w 1983 roku uhonorował słynnych absolwentów
tablicą pamiątkową, opisujemy też historię powstania pomnika kryptologów.
Impulsem do wydania niniejszej publikacji było otwarcie Centrum Szyfrów Enigma. Na kartach wydawnictwa oddajemy głos osobom zaangażowanym w powstanie tej ważnej instytucji kultury.
Uznaliśmy, że związane z Enigmą tropy, gdziekolwiek się znajdują, tak czy
inaczej prowadzą do Poznania, gdzie prace nad złamaniem niemieckich szyfrów miały swój początek. Opublikowane w tym tomie artykuły stanowią nie
tylko świadectwo przeszłych dokonań, ale i łącznik pomiędzy tym, co odkryte,
a tym, co jeszcze niewyjaśnione. Wierzymy, że staną się inspiracją do dalszych
poszukiwań i kontynuacji badań zarówno na temat trójki naszych znamienitych naukowców, wiadomości szyfrowanych za pomocą słynnej niemieckiej
maszyny, jak i samej kryptologii czy osób z nią związanych.
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