
Uhonorujmy Mariana Rejewskiego – Bohatera II Wojny Światowej 

Wielce Szanowne Koleżanki i Wielce Szanowni Koledzy! 

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” pod patronatem Muzeum Historii Polski oraz portalu 

dzieje.pl ogłosił plebiscyt na największego narodowego bohatera drugiej wojny 

światowej. 

Na liście kandydatur znajduje się 30 osób, a wśród nich także nasz genialny kryptolog 

Marian Rejewski. Dopuszcza się głosowanie na trzy postacie z listy (każdej zaliczony 

zostanie jeden głos). Można także zgłosić jednego kandydata spoza listy wraz z krótkim 

uzasadnieniem.  

Lista redakcyjna: gen. Władysław Anders (18921970), Krzysztof Kamil Baczyński 

(19211944), gen. Zygmunt Berling (18961980), płk Stanisław Dąbek (18921939), mjr 

Henryk Dobrzański „Hubal” (18991940), gen. August Emil Fieldorf „Nil” (18951953), Jan 

Stanisław Jankowski „Doktor”, „Soból” (18821953), Jan Karski „Witold” (19142000), 

ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” (19061944), Aleksander Kamiński „Dąbrowski”, 

„Juliusz Górecki” (19031978), gen. Franciszek Kamiński „Zenon Trawiński” (19022000), 

gen. Franciszek Kleeberg (1888-1941), o. Maksymilian Maria Kolbe (18941941), Janusz 

Korczak (18781942), Kazimierz Leski „Bradl” (19122000), gen. Stanisław Maczek 

(18921994), Stanisław Marusarz (19131993), płk. Jan Mazurkiewicz „Radosław” 

(18961998), rtm. Witold Pilecki „Witold” (19011948), mjr Jan Piwnik „Ponury” 

(19121944), kmdr Eugeniusz Pławski (18951972), kpt. Władysław Raginis (19081939), 

por. Marian Rejewski (19051980), gen. Stefan Rowecki „Grot”, „Kalina” (18951944), 

Irena Sendlerowa (1910–2008), gen. Władysław Sikorski (18811943), mjr Stanisław Skalski 

(19152004), gen. Stanisław Sosabowski (18921967), Rodzina Ulmów, gen. Elżbieta 

Zawacka „Zelma”, „Zo” (19092009). 

 

Bardzo gorąco zachęcam do uhonorowania Mariana Rejewskiego! 

Historycy i politycy oficjalnie przyznają, że rozszyfrowanie niemieckiej maszyny Enigmy, 

skróciło wojnę o 2-3 lata, ratując życie ok. 20 milionom ludzi. 



Marian Rejewski swoje genialne prawo o iloczynie permutacji i matematyczny opis 

funkcjonowania Enigmy wcielił w życie dzięki wielu wybitnym i twórczym 

krótkofalowcom z kręgu Wytwórni Radiotechnicznej AVA. Krótkofalarskie 

znakomitości: Antoni Palluth, Ludomir Danilewicz, Stanisław Danilewicz, Edward 

Fokczyński i inn., na zawsze będą związani z fenomenalnym odkryciem Mariana 

Rejewskiego.  

Honorując genialnego Bydgoszczanina uwiecznimy także pamięć o Bohaterach–

Krótkofalowcach!  

Głosy należy przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku na kartkach pocztowych na adres: Redakcja 

„Mówią wieki”, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa (z dopiskiem „Polski bohater drugiej wojny 

światowej”) lub pocztą elektroniczną na adres bohater@bellona.pl. 

Wśród osób, które wezmą udział w plebiscycie, rozlosowane zostaną nagrody książkowe. 

Wyniki zostaną ogłoszone w numerze majowym „Mówią wieki” oraz na 

stronach www.mowiawieki.pl i www.muzhp.pl. 

Wypromujmy Mariana Rejewskiego bohatera niewidzialnego frontu! 

Sławomir SP2ST 

 

 

 

 

 


