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PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA 

Do chwili obecnej opublikowano szereg prac, zarówno ogólnych, jak  
i szczegółowych, dotyczących historii Armii Krajowej. Ich nakład jest juŜ przewaŜnie 
wyczerpany. Brakuje przy tym syntetycznego i powszechnie dostępnego opraco-
wania obejmującego nie tylko najwaŜniejsze wątki dziejów AK, ale takŜe tematy 
pośrednio lub bezpośrednio z tymi dziejami związane. Lukę tę ma wypełnić niniej-
sza ksiąŜka.  

Publikacja powstała na bazie materiałów konkursu „Historia Armii Krajowej”, 
organizowanego w ramach obchodów 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego. 

W celu zapewnienia uczestnictwa w konkursie jak największej liczbie zaintere-
sowanych wykorzystano Internet oraz popularne krzyŜówki, których poprawność 
rozwiązywania moŜna sprawdzać automatycznie. W sumie opracowano krzyŜówki 
z 40 tematów zawierające 1054 hasła wraz z ich objaśnieniami5.  

Objaśnienia haseł zostały przygotowane z duŜym nadmiarem informacyjnym 
(jako źródła informacji edukacyjnej), co moŜe być przydatne w dalszym rozwijaniu 
historycznych zainteresowań uczestników konkursu. Objaśnienia charakteryzują się  
w związku z tym róŜnym poziomem szczegółowości – w wielu wypadkach celowo 
uwzględniono informacje niezwiązane bezpośrednio z określeniem hasła – dzięki 
temu na ich podstawie mógł powstać niniejszy leksykon..  

Niektóre hasła mogły pojawiać się w kilku krzyŜówkach, ale nie są powtarza-
ne. Najczęściej hasłem jest nazwa, nazwisko, pseudonim, itp.  

Dla ułatwienia rozwiązywania krzyŜówek na zakończenie kaŜdego objaśnienia 
podano liczbę liter, z których składa się hasło. 

Po udostępnieniu w Internecie opracowanych krzyŜówek powstał pomysł opu-
blikowania ich w postaci ksiąŜki pt. „Historia Armii Krajowej w krzyŜówkach”, obej-
mującej trzy części: plansze do wypełniania, objaśnienia oraz rozwiązania.  

W dalszej kolejności rozwinięto ten pomysł w kierunku opracowania leksykonu 
krzyŜówkowego poprzez dołączenie indeksu zawierającego hasła ze wszystkich 
krzyŜówek, np. nazwiska z imionami, pełne tytuły piosenek czy wierszy, itp. W in-
deksie dla kaŜdego hasła podany jest: rozdział, w którym ono występuje, umiej-
scowienie hasła na planszy krzyŜówkowej oraz numer strony leksykonu, na której 
zamieszczone jest objaśnienie. Dodatkowo na początku kaŜdego objaśnienia zare-
zerwowano miejsce do wpisywania hasła, 

Dla ułatwienia rozwiązywania krzyŜówek leksykon wydano w 2 częściach: 
• część pierwsza – plansze do wypełniania; 
• część druga – objaśnienia, rozwiązania i indeks. 

Integralną częścią ksiąŜki jest podstrona internetowa portalu Światowego 
Związku śołnierzy AK, opracowana dla potrzeb wspomnianego konkursu, z krzy-
Ŝówkami w postaci papierowej i elektronicznej w róŜnych wersjach: html oraz na 
urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone1. 
Programy umoŜliwiające generowanie i rozwiązywanie krzyŜówek będą rozwijane  
i doskonalone.  

                                                
5
 Szczegółowe informacje podano w końcowym rozdziale ksiąŜki „Tematyka i warianty i generowania krzy-
Ŝówek”. 
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NaleŜy podkreślić, Ŝe niniejsza ksiąŜka stanie się leksykonem dopiero po do-
datkowym wpisaniu ołówkiem lub długopisem odgadniętych haseł w miejsca ozna-
czone kropkami, które są umieszczone na początku objaśnień. Hasła te moŜna 
określać na kilka sposobów, co przedstawiono na poniŜszym rysunku. Oprócz wer-
sji papierowej leksykonu moŜna uzyskać takŜe jego wersję elektroniczną, wpisując 
odgadnięte hasła do pliku http://armiakrajowa.org.pl/konkurs/e–leksykon.doc  

 

KsiąŜka adresowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wie-
dzy o Armii Krajowej. Z powodu ograniczonej objętości tekstu przy tak obszernym 
zakresie ksiąŜka nie pretenduje do roli „wszechwiedzącego” podręcznika, ale moŜ-
na w niej znaleźć wiele róŜnorodnych informacji z bardzo szerokiego zakresu. 

Bardzo liczę na uwagi i propozycje czytelników ksiąŜki oraz uŜytkowników 
udostępnionych programów – proszę je zgłaszać na adres konkurs@cieciura.net. 
W niniejszym wydaniu na zakończenie zamieszczono 29 haseł wraz z obszernymi 
objaśnieniami z 13 tematów, których nie ujęto w opracowanych krzyŜówkach6. Pro-
pozycje nowych haseł proszę przesyłać takŜe na ww adres.  

Powszechnie wiadomo, Ŝe krzyŜówki są ulubioną formą rozrywki wielu osób,  
o czym świadczą wysokonakładowe publikacje sprzedawane w kioskach w całej 
Polsce. W portalach internetowych wydawców takich publikacji moŜna znaleźć 
przykłady krzyŜówek w postaci elektronicznej, jednak nie oferują oni krzyŜówek na 
urządzenia przenośne, bez których nie wyobraŜa sobie Ŝycia nasza młodzieŜ. 

Proponowana forma ma jeszcze jedną unikalną cechę: rozwiązywanie wersji 
papierowej krzyŜówek dostępnej w leksykonie moŜe być wspomagane poprzez 
krzyŜówki elektroniczne.  

Mam nadzieję, Ŝe takie podejście zachęci wiele osób do rozwijania zaintere-
sowań i pozwoli dostrzec, Ŝe poznawanie historii nie musi być nudne.  

Marek Cieciura 

                                                
6
 Punkt „Dodatkowe hasła”. 


