
Opinia 1 

Z duŜym zainteresowaniem zapoznałem się z publikacja, prof. Marka Cieciury "Historia 
Armii Krajowej - Leksykon krzyŜówkowy" oraz z jej integralną częścią, dotycząca. 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Historia Armii Krajowej" im. gen. Stefana 
Roweckiego ps. "Grot", w postaci portalu internetowego. 

To pionierska praca, prezentująca rozległy temat w sposób nieszablonowy  
i wszechstronny: ksiąŜka o sumarycznej objętości ponad 450 stron zawierająca 40 
krzyŜówek obejmujących ponad 1000 haseł z obszernymi objaśnieniami, implementacja 
krzyŜówek zarówno na komputery stacjonarne jak i wszelkiego rodzaju urządzenia 
przenośne z podpowiadaniem haseł oraz indeksy haseł, zarówno w formie papierowej, jak 
i elektronicznej. Trudno uwierzyć, Ŝe opracowanie nie jest dokonaniem licznego zespołu, 
lecz ma jednego Autora, zaraŜonego szlachetną pasją tworzenia dzieł niebanalnych. 

Interesujące, rzetelnie podane informacje sprawiają, Ŝe praca będzie przydatna zarówno 
dla amatorów historii, jak i profesjonalistów. 

KsiąŜka (wraz z jej uzupełnieniami) ma do spełnienia waŜną rolę w kultywowaniu pamięci 
o Armii Krajowej, sile zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego walczącej o wolność  
i niepodległość ojczyzny, a takŜe w utrwalaniu tych dokonań w świadomość narodowej 
młodego pokolenia. 

Upowszechnienie opracowania prof. Marka Cieciury ma istotne znaczenie społeczne nie 
tylko w kategoriach poznawczo-historycznych, ale takŜe jako swego rodzaju "próba sił" dla 
czytelników lubiących wyzwania intelektualne. 

dr Jan Tarczyński  
Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej  

im. Marszalka Józefa Piłsudskiego 

Opinia 2 

RóŜne znamy formy popularyzacji. Najczęściej spotykane to ksiąŜka oraz film i głównie w 
tej właśnie postaci rozpowszechniana jest wiedza o Armii Krajowej. 

Skuteczność tej popularyzacji to odrębny problem, uzaleŜniona jest bowiem nie tylko od 
dostępu do publikowanych opracowań, ale równieŜ od umiejętności nawiązania przez 
autora kontaktu z odbiorcą i pobudzenia jego zainteresowań. 

Profesor Marek Cieciura postanowił wykorzystać sprawdzoną, a jakŜe skuteczną metodę 
uczenia poprzez zabawę. Rozwiązywanie krzyŜówek postrzegamy jako rozrywkę, ale  
z gatunku tych najszlachetniejszych, poszerzających naszą wiedzę. 

MoŜna spodziewać się. Ŝe "Leksykon krzyŜówkowy" poświęcony dziejom Armii Krajowej 
stanie się obiektem nie mniejszego zainteresowania niŜ najwartościowsze opracowania 
historyczne właśnie dzięki nowatorskiemu i nieszablonowemu podejściu do tematu. 

Ujęcie powaŜnej tematyki w ramy tak zwanej rozrywki umysłowej w niczym nie pomniejsza 
informacyjnych walorów leksykonu. Autor zebrał bowiem imponującą liczbę faktów 
historycznych i uporządkował je aŜ w czterdziestu działach tematycznych. Ta rozległość 
problematyki pozwala sądzić, iŜ praca Marka Cieciury stanie się nie tylko wartościowym 
źródłem wiedzy dla szerokiego kręgu odbiorców, ale równieŜ publikacją, przydatną 
profesjonalistom. 

Poświadczają to nazwiska autorytetów, jakimi są recenzenci niniejszej ksiąŜki. 

Juliusz Kulesza  
Powstaniec Warszawski  

członek Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej 



Opinia 3 

KsiąŜkę, którą. Szanowny Czytelniku przypadkowo lub z wyboru trzymasz w ręku, trudno 
zakwalifikować do konkretnego rodzaju lektury. 

Leksykon jest zbiorem informacji o Armii Krajowej - największej na świecie tajnej 
organizacji bojowej w czasie drugiej wojny światowej. Struktura, organizacja, działalność  
i osiągnięcia tej najliczniejszej tajnej organizacji są podane w formie dotąd niespotykanej - 
jato zbiór haseł i rozwiązań krzyŜówkowych. 

Leksykon nie jest ani encyklopedią specjalistyczną, ani naukowym dziełem historycznym, 
ale zawiera bardzo szeroki zakres informacji o róŜnym poziomie szczegółowości. Warto 
podkreślić, Ŝe moŜna zapoznać się w nim z wieloma, bardzo ciekawymi informacjami, 
nieznanymi większości czytelników, a wyszukanymi przez Autora w materiałach 
źródłowych. 

Adresatem "Leksykonu" jest przede wszystkim młodzieŜ, a formą przekazu dostępne 
nośniki informacji od tradycyjnej formy papierowej po urządzania elektroniczne - 
komputery, smartfony, tablety, iPady i iPhony. Rozwiązywałem krzyŜówki na swoim 
smartfonie, stąd opracowany program oceniam jako bardzo dobry, na dodatek o intuicyjnej 
obsłudze. Udostępnionych w nim jest wiele krzyŜówek o róŜnorodnych treściach. 

Jestem pewien, Ŝe kaŜdy, kto otworzy tę ksiąŜkę i przeczyta chociaŜ kilka linijek, a takŜe 
spróbuje rozwiązywać krzyŜówki, będzie pragnął zaznajomić się z całością ksiąŜki. 

Zbigniew Pusłowski  
członek Szarych Szeregów i Ŝołnierz Armii Krajowej 

wieloletni członek władz Światowego Związku śołnierzy 
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