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Służba w cieniu dla Polski
i

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, to
prawdopodobnie należysz do grona
dociekliwych
osób,
które
zeskanowały kod QR znajdujący się
na plakatach w całej Polsce.
Kampania stworzona we współpracy
z Biurem Programu „Niepodległa”
spełniła już swój pierwszy cel –
wzbudziła zainteresowanie i Cię tu
przywiodła.
Poznaj jednego z Nas – oﬁcera
polskiego
wywiadu
gen.
Słowikowskiego
„Rygora”
–
i dowiedz się, jak Ty możesz stać się
częścią tego tajemniczego świata

Opowieść o „Rygorze” to jedna z wielu
niezwykłych historii wywiadu mających to do
siebie, że w większości nie są powszechnie znane.
Ale w tym przypadku komiks o Słowikowskim jest
łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością.
Wywiad to najtajniejsza służba w każdym
państwie, działająca na rzecz ochrony jego
bezpieczeństwa zewnętrznego. Rok 2022 jest
niezwykły dla Agencji Wywiadu, ponieważ
obchodzi ona 20. rocznicę swojego powstania. Nie
możemy jednak pokazać tego, czym zajmujemy
się na co dzień. Nie możemy też opowiedzieć o
naszych metodach i sposobach radzenia sobie ze
współczesnymi wyzwaniami, których nie ubywa.
Poprzez historię „Rygora” chcemy Ci jednak
przedstawić naszych bohaterów, nasz sposób
patrzenia na Polskę i świat oraz wartości, które
towarzyszą nam w codziennej pracy i pozostają
uniwersalne bez względu na upływające lata, a
także zmieniającą się rzeczywistość.
Gen. bryg. Mieczysław „Rygor” Słowikowski był
czołowym polskim agentem, twórcą jednej z
najważniejszych i najlepiej zorganizowanych
ekspozytur polskiego wywiadu. Rozwinął świetnie
funkcjonującą siatkę szpiegowską, działającą
oﬁcjalnie jako fabryka płatków owsianych w
Algierze. Ukoronowaniem jego działalności była
operacja „Torch” – desant aliantów w Afryce
Północnej. Determinacja, pomysłowość, a przede
wszystkim zdyscyplinowanie „Rygora” sprawiły, że
machina wojenna aliantów miała oczy i uszy na
Czarnym Lądzie.
„Rygor” to również kryptonim ekspozytury, którą
kierował Słowikowski w latach 1941–44 w Afryce

Północnej. W tym czasie w Algierze przecinały się
ścieżki niemieckich i francuskich szpiegów oraz
agentów polskiego wywiadu, którzy podjęli
bezwzględną walkę o najcenniejsze informacje
mające wpływ na losy tej części świata. Dla Polaka
była to kolejna odsłona walki z hitlerowcami,
natomiast dla jego angielskich sojuszników –
jedyne źródło wiedzy na terenach zajętych przez
wroga. Więcej informacji.

Dziś to Ty możesz tworzyć nową historię wywiadu,
szczególnie w tak wymagających czasach. Jeżeli
chcesz być jednym z nas i podzielasz nasze
wartości, dołącz do nas na aw.gov.pl

Jeśli spodobała Ci się nasza akcja,
zachęcamy
do
pobrania
i
wydrukowania jednego z czterech
plakatów, które wzięły udział w
kampanii.
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