
Internetowa Gra Kryptologiczna
prezentacja projektu

WPROWADZENIE
3 października 2014 roku zainaugurowana zostanie szósta edycja Internetowej Gry Kryptologicz-
nej ŁAMACZE SZYFRÓW, nawiązującej do historii złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej 
Enigma przez polskich matematyków.

CZYM JEST GRA KRYPTOLOGICZNA?
● Zespoły graczy zgłaszają się 

do gry na stronie 
www.lamaczeszyfrow.pl.

● Zapoznają się z wykładem o spo-
sobie łamania wybranego szyfru.

● Wykłady przygotowane są na 
dwóch poziomach trudności: 
podstawowym - dla młodszych 
uczestników oraz zaawansowa-
nym – dla starszych uczestników.

● Gracze podejmują próbę złamania zagadek kryptologicznych podsumowujących każdy wykład.
● Poprawna odpowiedź na zagadki pozwala na dostęp do kolejnego wykładu na temat innego 

szyfru.
● W razie problemów gracze mogą korzystać z systemu podpowiedzi.
● Widocznym znakiem postępów w grze jest sukcesywne ustawianie napisu ENIGMA na sześciu 

rotorach widniejących na stronie projektu.

http://www.lamaczeszyfrow.pl/


POPRZEDNIE EDYCJE
Pomysł zrealizowania internetowej gry kryptologicznej narodził się z pragnienia popularyzacji pol-
skiego sukcesu, jakim było złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Już pierwsza 
edycja gry pokazała, że jest to znakomity sposób na zarażenie młodych ludzi sympatią do historii, 
matematyki i kryptologii.
Pierwsza gra kryptologiczna (na skalę ogólnopolską) odbyła się w 2009 roku. Uczestniczyło w niej 
ponad 700 graczy z całego kraju.
Sukces gry pociągnął za sobą decyzję o powtórzeniu akcji, co miało miejsce w latach 2011 – 2013. 
W dotychczasowych edycjach gry udział wzięło około 3 500 osób, w wieku od 10 lat.
Konsultacją merytoryczną przy realizacji gier
Służy dr Marek Grajek – kryptolog i znawca
dziejów złamania kodu Enigmy.
Gry finansowane były przez:
● Miasto Poznań
● Województwo Wielkopolskie
● Województwo Małopolskie
● Muzeum Historii Polski

SZÓSTA EDYCJA - październik 2014 r.
Kolejna edycja gry ŁAMACZE SZYFRÓW roz-
pocznie się 3 października. Przez kolejne cztery tygodnie gracze poznawać będą zagadnienia 
kryptologiczne i rozwiązywać przygotowane zagadki.
O zwycięstwie w grze decydować będzie szybkość rozwiązania zagadek po ostatnim wykładzie, 
dzięki czemu rejestarcja do gry możliwa jest niemal do jej zakończenia pod koniec października. 
Gra współfinansowana jest przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.



ORGANIZATOR
Organizatorem Internetowej Gry Kryptologicznej ŁAMACZE SZYFRÓW jest Stowarzyszenie 
Kulturalno-Turystyczne VIATOR we współpracy z zespołem lamaczeszyfrow.pl.

FINANSOWANIE
Projekt realizowany jest ze środków Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego VIATOR oraz 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

KONTAKT
Koordynator projektu: Dobrochna Wojciechowska
Tel.: 605 351 044; E-mail: dobrochna.wojciechowska@gramiejska.pl



Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne VIATOR

Stowarzyszenie powstało w 2001r. jako Studencki Klub Turystyczny VIATOR. W pierwszych latach główną dzia-
łalnością Stowarzyszenia była organizacja różnego rodzaju imprez turystycznych, wyjazdów studyjnych i obozów mło-
dzieżowych.

W końcu 2006r. Stowarzyszenie zaangażowało się w organizację gier miejskich, we współpracy z twórcą gier - 
historykiem Szymonem Dąbrowskim. Od tego czasu Stowarzyszenie organizowało bądź współorganizowało kilkadzie-
siąt gier o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i turystycznym.

Wśród realizowanych gier szczególne miejsce zajęły imprezy poświęcone popularyzacji faktu złamania przez po-
znańskich matematyków kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zainteresowanie grami ENIGMA (2007r.) i ŁA-
MACZE SZYFRÓW (2008r.) sprawiło, że temat tego polskiego sukcesu na stałe zagościł w działaniach Stowarzyszenia.

Naturalną konsekwencją była organizacja w 2009r., w 80. rocznicę kursu kryptologii, na którym Rejewski, Róży-
cki i Zygalski poznali arkana sztuki łamania szyfrów, Ogólnopolskiej Gry Kryptologicznej ŁAMACZE SZYFRÓW. Uczestni-
cy gry zapoznawali się z wykładami na temat szyfrów i sposobów ich łamania, a następnie próbowali swych sił w mie-
rzeniu się z zagadkami kryptologicznymi.

Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział kilkaset trzyosobowych zespołów. W nastę-
pnych latach odbyło się kilka kolejnych edycji gry, w tym dwie na skalę międzynarodową.

Coraz większe zaangażowanie w realizację projektów o charakterze edukacyjno-kulturalnym sprawiło, że w 2012 
roku członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o zmianie statutu organizacji i przyjęciu nazwy Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Turystyczne VIATOR.

Działalność Stowarzyszenia nie mogłaby odbywać się na taką skalę, gdyby nie współpraca z instytucjami, wśród 
których na szczególne wyróżnienie zasługują: Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Historii Polski.

Krótko podsumowując część działań Stowarzyszenia możemy wymienić następujące projekty:
● cykl 4 gier miejskich poświęconych Enigmie, 
● cykl 7 internetowych gier kryptologicznych poświęconych Enigmie,
● cykl Gier Turystycznych (samoobsługowych),
● cykl gier miejskich poświęconych powstaniu wielkopolskiemu,
● cykl gier sportowych (m.in. nawiązujących do Euro 2012)
● szereg innych gier miejskich o tematyce historycznej, turystycznej, sportowej i kulturalnej.

Szacujemy, że do tej pory w naszych przedsięwzięciach udział wzięło ok. 15 tysięcy osób.


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4

