Mili zawodźnicy, na tutej szyfrze będziecie moć zawytać k naszym pólnocnym sąsiedóm. Z terenów Polski
pochądzia wielki poczet wiegłasnych deszyfratorów w dziejinnach, jiż mimo innego prołomili niemiecki kod
Enigma, coż pomogło wyciężstwu w drugiej światowej wojnie.
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S polskim dziedzictwem się spotkawacię biegiem waszego szyfrowania również wy. Jiście przemyślałiste już, dla
czego jest właśnie polski krzyż polskim, czy nie? Wyrzeszenie tutej zagady vas tu, mili zawodźnicy, nieczaka.
Tablica czytająca dwadziesięc siedym pozycjy nie ma niczego spółcznego s właśnościami polskiego języka. Fajna
jest dla szyfrowania tych języków, których alfabet jest możliwe węprawyć tak, że będzie czytać prawie tych
dwadziesięc siedym liter. To jest o jednu więcej, jak w języce angielskim, także jest to pomócka fajna dla języków,
wypożywających jednu źriętelnie innaką literu nawięcej. To jest na przykład język niemiecki, wypożywający ostre
s, czy język czeski czy słowacki, gdzie exystująca jest sprzeźka ch poważowana tylko za jednu literu.
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Tak zwanny polski krzyż jest w śwojej podstacie tylko waryjacją na trojkową numerową sąstawu. Dla tego jest
możliwe wypożywać jego tylko w podobie numerowej a nie s graficzną podobą czytający rozliczne ogródki i
bodki, poprzypadzie numery. Dla polskiego alfabetu wypadałby taky krzyż innaczej. Dówodem jest innaki poczet
liter w polskim alfabecie. Również numerową sąstawu byłoby bardzo fajne chcięć vyzwolić inną. Tym jędzinnym
pierwkiem, jęgoż jest trzeba wzpamatować, są numery, kodojący róźnie litery. Z logiki tego, kilko znaków alfabet
trzyma, płynie potrzeba odznaczyć pierwszu literu innym numerem, jak jednotką. Tym istym spósobiem, jęgoż
wypożywa również polski krzyż, pokiał go zreducyrujęcie tylko na numery.
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Przesna podoba takiego krzyża vam znaną nie jest a nie jest potrzebną. Dla deszyfrowania są postaczującą
pomócką tylko numery, imiż jest możliwe pozycju w prawdziwie polskim krzyżu wynagrodzić. Dla kontroly:
Numerów jest vięcej jak trzy.
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Uwaga! Pozycja w krzyżu wychadza z tego, że się nachadzycie w nowej skużeczności. Wymiana krzyża nie jest
dówodem pro nawrót tej starej. Dla kontroly: Największy numer nie należy literze Ż.
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W tutom tekscie się wszak nachadzają również litery, jęż w polskim tekscie nie mają co pogłądawać. Tie mają
wszak śwoję wypożycie w innem specyfycznem spósobie szyfrowania. Waszym wękoliem jest progłądać cały ten
text a odznaczyć tutie litery. Dla kontroly: Tych mięszych jest o trzy więcej. Tuten inny spósob szyfrowania wię
ustanowyć dwie sprawne litery w pobliżu tych niesprawnych. Dla kontroly: Nie są to tie w sąsedztwie, awszak są
od niesprawnych węmiestniene symetrycznie. Gdziś tutie litery wyjądrzycie numerami dla numerycznego
kodowania pozycjy w krzyżu, będziecie już w pobliżu śwojej mety. Położte ich do sąsedztwa a tylko srownejcie,
czy jednośliwe numery są tie iste, czy innake. To są tylko dwie możlivości. Co s tym będziecie robić, już
poniechamy na was.
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Uwaga! Świnie organyzatorskie się wygowarają zawodźnikóm, że im był gógiel przekładacz na gówno. Tuten tekst
wypada być polski. Tylko wszak wypada.
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