
WSTĘP 
Infografika została wykonana za pomocą narzędzia genially. Składają się  na nią krótkie teksty  
oraz grafiki lub zdjęcia ilustrujące jej treść. 

Nagłówek slajdów brzmi: Marian Rejewski – biografia 

TREŚĆ 
Infografika zwiera następujące treści o faktach z życia Mariana Rejewskiego: 

1. 16.08.1905 urodził się w Bydgoszczy 
2. 1912 – 1914  nauka w szkole podstawowej z nauczaniem początkowym w Bydgoszczy 
3. 1914 – 1923  nauka w Królewskim Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma, a od 1920 r.  

w Państwowym Gimnazjum Klasycznym 
4. 1923 – 1929  studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu 

Poznańskiego 
5. 1929  udział w  kursie kryptologicznym 
6. 1929-1930 studia podyplomowe na Uniwersytecie w Getyndze 
7. 1930 – 1932  młodszy asystent w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu 

Poznańskiego 
8. 1930 – 1932 praca w filii Biura Szyfrów w Poznaniu 
9. 1932 – 1939 praca  w BS4 Oddziale II Sztabu Głównego w Warszawie 
10. grudzień 1932 odczytał pierwsze szyfrogramy niemieckiej Enigmy 
11. 24-27.07.1939 spotkanie Francuzów, Anglików i Polaków w Tajnym ośrodku "Wicher"  

w Pyrach; Polacy przyznają się do rozpracowania Enigmy i przekazują sojusznikom polską 
replikę Enigmy oraz płachty Zygalskiego 

12. 09.1939 ewakuacja przez Bukareszt do Francji 
13. 09.1939 - 06.1940 praca w międzysojuszniczej placówce wywiadu radiowego  

o kryptonimie „Bruno” 
14. 06-09 1940 ewakuacja ośrodka "Bruno"; pobyt w Algierze 
15. 09.1940 - 11.1942 powrót polskiej ekipy statkiem z Algieru do Marsylii z fałszywymi 

dokumentami - Rejewski występuje jako Pierre Raneau, nauczyciel matematyki liceum  
w Nantes; praca w tajnym ośrodku „Cadix” 

16. 9.01.1943 nielegalne przekroczenie granicy francusko-hiszpańskiej 
17. 02-05.1943 pobyt w hiszpańskich więzieniach 
18. 07.943 ewakuacja przez Portugalię i Gibraltar do Anglii 
19. 08.1943 – 1945 przydział służbowy do polskiego ośrodka radiowywiadu w Felden  

k. Boxmoor pod Londynem 
20. 21.11.1946 przyjazd do Polski; zamieszkanie w Bydgoszczy 
21. 1947- 1967  pobyt i praca w Bydgoszczy 
22. 1967- 1969 przejście na rentę, napisanie wspomnień 
23. 1969-1980 zamieszkanie w Warszawie 
24. 13.02.1980 śmierć Mariana Rejewskiego;  pochowany został na warszawskich 

Powązkach 



OBRAZY 
• Obraz 1  

W prawym górnym rogu umieszczono rysunkowy awatar Mariana Rejewskiego : popiersie 
mężczyzny w dużych brązowych okularach, brązowe włosy, ubrany w garnitur z krawatem. 

• Obraz 2 

W lewym górnym rogu umieszczono logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia 
Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy : kontur książek na zielonym tle i napis Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy. 

• Obraz 3 

W środkowej części infografiki umieszczono awatar Mariana Rejewskiego : popiersie 
mężczyzny w dużych brązowych okularach, brązowe włosy, ubrany w garnitur z krawatem, w 
tle umieszczono wykresy figur geometrycznych i wzory matematyczne. 

• Obraz 4 

W środkowej części infografiki fotografię maszyny szyfrującej Enigma. 

• Obraz 5 

W środkowej części umieszczono awatar rysunkowy Mariana Rejewskiego : popiersie 
mężczyzny w dużych brązowych okularach, brązowe włosy, ubrany w garnitur z krawatem, 
awatar ma zaciemnione włosy, czoło oraz dolną część twarzy; oczy są rozjaśnione.  

• Obraz 6 

W dolnym lewym rogu umieszczono graficznie dotworzoną pieczęć na której pośrodku 
znajduje się grafika - czarne popiersie Mariana Rejewskiego w stroju wojskowym, w 
otaczającej grafikę obręczy znajduje się napis : Marian Rejewski 1905-1980. 
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