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W CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA / 2022 r.

Opis przestrzeni w CSE

1. Visitor  Center  i  Strefa  Szyfrów są  przestrzeniami  przeznaczonymi  do  organizacji
wydarzeń z udziałem publiczności w CSE 

● Adres: Centrum Szyfrów Enigma, Ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

● Powierzchnia:  Sala Visitor Center oraz Strefa Szyfrów: łączna powierzchnia 146,7 m². 

Istnieje możliwość organizacji wydarzenia w obu przestrzeniach łącznie(drzwi rozsuwane) lub
osobno. Powierzchnia Visitor Center: 84,4 m².  Powierzchnia Strefy Szyfrów: 62,3 m².

● Lokalizacja w budynku: 1 piętro

● Wejścia: 2 wejścia z holu głównego na 1 piętrze

● Powierzchnia łączna: 146,7 m2  

● Publiczność: Maksymalnie 50 osób 

● Dostępne przyłącza:

- prąd zwykłe przyłącze 230V 

- internet wi-fi

● Wyposażenie i sprzęty: 

- Rzutnik 

- 3 mikrofony bezprzewodowe

- Możliwość regulacji oświetlenia sali 

- Krzesła (50 sztuk)

- Stoły (8 sztuk)

Uwaga: Sprzęty i urządzenia dostępne są wyłącznie w ustaleniu i w obecności pracowników
dedykowanych działów CSE.

● Dostępność: 

- Przy wejściach do budynku znajduje się system nawigacyjno-komunikacyjny Totupoint dla
osób z niepełnosprawnością wzroku.



-  Dysponujemy  wózkiem  ortopedycznym,  lekkimi  krzesłami  mobilnymi,  krzesłami  do
ewakuacji oraz pokojem wyciszenia/rodzica z dzieckiem. 

- W budynku znajduje się winda.

- W budynku CSE - po prawej stronie od wejścia głównego, obok wind, znajduje się toaleta
dla osób z niepełnosprawnością. 

- Dysponujemy słuchawkami wyciszającymi.

-  W  godzinach  otwarcia  Centrum  Szyfrów  Enigma  wsparcie  w  zakresie  dostępności
zapewniają pracowniczki i pracownicy Zespołu Obsługi Klienta. 

-  Dojazd komunikacją miejską. Dojazd autobusami nr 163, 168, 169 oraz 171, przystanek
Zamek. Odległość od przystanku wynosi 200 metrów. Dojazd tramwajem nr 8, 13, 16 oraz
17, przystanek Fredry. Odległość od przystanku wynosi 250 metrów.

-  Centrum  Szyfrów  Enigma  znajduje  się  w  Śródmiejskiej  Strefie  Płatnego  Parkowania.
Najbliższe parkingi (płatne) znajdują się na Placu Wolności oraz Rondzie Kaponiera.

2. Ekspozycja 

Ekspozycja CS Enigma składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej przedstawiamy
historię szyfrów na przestrzeni dziejów. Zwiedzający poznają tu szczegóły najpowszechniej
stosowanych szyfrów i spróbują własnych sił  w sztuce szyfrowania, np. za pomocą szyfru
Cezara lub bardziej zaawansowanych technik utajniania informacji. Przejdą więc szybki kurs
szyfrów, podobny do tego, jaki był udziałem polskich kryptologów w 1929 roku w ramach
tajnego kursu zorganizowanego przez Uniwersytet Poznański.

W drugiej części naszej stałej wystawy pokazujemy historię złamania kodów Enigmy przez
absolwentów  Uniwersytetu  Poznańskiego:  Mariana  Rejewskiego,  Henryka  Zygalskiego  i
Jerzego  Różyckiego.  Opowiadamy  o  zasługach  Polaków,  o  ich  odkryciach  i  maszynach
służących do walki z szyfrem Enigmy, takich jak cyklometr czy bomba Rejewskiego i płachty
Zygalskiego,  oraz  o dalszych  pracach  nad łamaniem hitlerowskich szyfrów prowadzonych
przez Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów.

Trzecia część ekspozycji pokazuje rewolucję informatyczną, która dokonała się po II wojnie
światowej za sprawą wytężonej pracy kryptologów i trwa do dziś.

Naszą ekspozycję może odwiedzić każdy.  Spełnia bowiem wymogi dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami  i  jest  dla  nich  przyjazna  w  odbiorze.  Gościom  oferujemy  cztery
ścieżki zwiedzania, w tym trzy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: ścieżkę
z audiodeskrypcją, ścieżkę z tekstem łatwym do zrozumienia oraz ścieżkę z polskim językiem
migowym. Jesteśmy również dostępni dla gości z zagranicy – po naszej ekspozycji oprowadzą
ich audioprzewodniki w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim).

3. Mediateka

Centrum  Szyfrów  Enigma  to  jednak  nie  tylko  ekspozycja.  Ważną  rolę  odgrywa  również
Mediateka, autonomiczna część placówki, adresowana do osób pragnących poszerzyć swoją



wiedzę na temat historii  złamania szyfrów Enigmy.  W Mediatece gromadzimy wszelkiego
rodzaju materiały cyfrowe i książkowe na ten temat. 

Mediateka CSE, mieszcząca sie na balkonie dawnej Auli, to ogólnodostępna przestrzeń , gdzie
każdy chętny może zapoznać się  z unikatowym, wciąż powiększanym,  zbiorem materiałów
źródłowych  w  wersji  cyfrowej  oraz  z  bogatym  księgozbiorem  dostępnym  na  miejscu.
Zgromadzane źródła w postaci skanów dokumentów, zdjęć, filmów, wywiadów itp.  dotyczą
zagadnień  związanych  z  historią  polskiego  Biura  Szyfrów  i  złamania  szyfru  Enigmy  (  ze
szczególnym uwzględnieniem postaci  polskich kryptologów i  wojskowych) oraz przybliżają
kontekst wojny polsko – bolszewickiej i II wojny światowej. Zebrane tu materiały odnoszą się
także do historii  gmachu Collegium Martineum, Intendentury Pruskiej  i  najbliższej  okolicy
oraz wybranych wątków dot. polskiej informatyki  i dziedzictwa cyfrowego.

Wykorzystanie ekspozycji CSE i Mediateki do organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
wymaga ustaleń organizacyjnych i jest ograniczone z uwagi na godziny otwarcia ekspozycji.

4. Plan


