10 września 2020

Wojskowi kryptolodzy odszyfrowali korespondencję z czasów Powstania Warszawskiego

W czwartek 10 września br., w siedzibie Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, Mariusz Błaszczak, szef
MON uczestniczył w prezentacji nieznanej dotąd zaszyfrowanej korespondencji Powstańca Warszawskiego,
poety Józefa Szczepańskiego „Ziutka” i Haliny Kolbińskiej. 10 września 2020 r. przypada 76. rocznica śmierci
Józefa Szczepańskiego „Ziutka”.
- Bardzo się cieszę, że Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni udowodniło, że żołnierze Wojska
Polskiego i eksperci nawiązują do najlepszych tradycji polskich kryptologów. 100 lat temu wielka wiktoria w
Bitwie Warszawskiej była możliwa właśnie dzięki polskim kryptologom. Dzięki odszyfrowaniu korespondencji
nasza wiedza na temat Powstania Warszawskiego będzie pełniejsza - powiedział Mariusz Błaszczak, minister
obrony narodowej podczas prezentacji zaszyfrowanej korespondencji z czasów Powstania Warszawskiego.
- 10 września 1944 roku poległ Józef Szczepański, pseudonim "Ziutek", powstaniec warszawski, żołnierz.
Poległ za wolną Polskę. Kiedy oddał swe życie miał 21 lat, a więc całe życie stało przed nim otworem. Jego
twórczość wszyscy znamy - hymn batalionu "Parasol", Pałacyk Michla. Ale, oprócz tego był postacią wybitną,
był żołnierzem. Jego postawa jest wzorem do naśladowania dla obecnych żołnierzy Wojska Polskiego - mówił
minister.
Podczas wojny „Ziutek” pisał listy i wiersze do Haliny Kolbińskiej , która szyfrowała odpowiedzi.
Korespondencja została odszyfrowana przez wojskowych kryptologów Narodowego Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni. - Józef Szczepański, pseudonim "Ziutek" był też zwykłym człowiekiem. Bardzo się cieszę z
tego, że Wojsko Polskie mogło pomóc w odszyfrowaniu tych trzech wierszy, dlatego, że one pokazują Józefa
Szczepańskiego w takim zwykłym, ludzkim świetle - powiedział szef MON.
Minister Błaszczak złożył również wieniec pod tablicą pamiątkową na gmachu Reduty Banku Polskiego.
Podczas Powstania Warszawskiego z budynku Banku żołnierze Armii Krajowej Zgrupowania „Sosna” bronili
dostępu do Starego Miasta.
***
Wśród prezentowanych dokumentów znajdują się zaszyfrowane odpowiedzi Haliny Kolbińskiej na listy i
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wiersze Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, poety, Powstańca Warszawskiego, żołnierza Batalionu „Parasol”,
autora hymnu batalionu "Parasol". 4 sierpnia 2020 r. Krzysztof i Tomasz Mordzińscy, synowie Haliny
Kolbińskiej przekazali całą kolekcję do Archiwum Akt Nowych.
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