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Recenzja książki autorstwa prof. dr hab. inż. Marka Cieciury pt. ,oWybrane Miejsca Pamięci
Armii Krajowej w Warszawie i okolicach Patriotyczna gra komunikacyjna Uzupełnienia''

Wszyscy wiedzq, że czegoś nie da się zrobić,

i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da,

i on to właśnie robi - Albert Einstein

Recenzowana książka wpisuje się w jeden z najważniejszych celów działania Światowego Związku

Żołnierzy Armii Krajowej' jakim jest ,'Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji

i dziedzictwa ideowego - Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego''.

Jest to juŻ czwarta pozycja autorstwa prof. Cieciury - Wiceprezesa Zarządu Głównego Światowego

Związku Żołnierzy Armii Krajowej' upowszechniająca historię Armii Krajowej z v,ykorzystaniem

niekonwencjonalnego podejścia oraz nowoczesnych technologii informaĘcznych.

Ksiązka obejmuje 47Ż stron tekstu i podziełona jest na 7 części:

1. Spis treści str. 5 - l 8
2. Podziękowania str. 19

3. Uwagi wstępne str.2l - 2Ż

4. Miejsca Pamięci w Warszawie str'Ż3 - Ż43

5. Miejsca Pamięci pozaWarszawą str. Ż45 - 4Ż4
6. Indęks osób str. 425 _ 459
7. Uzupełnięnia str. 46r - 472

W spisie treści wymieniono 65 ,,Miejsc Pamięci'', z podpunktami rozwijającymi odpowiednio każdą

pozycję.

Części 4. i 5. są głównymi pozycjami dzieŁa. Zamieszczono w nich opisy 65 ,,Miejsc Pamięci AK''.
Część' 4. zawiera opisy 37 kolejnych Miejsc w Warszawie, a część 5. opisy 28 Miejsc położonych

w 19 gminach 8 powiatow otaczających Warszawę' Tak więc łącznie zpoprzedniąksiążką,,Przewodnik do

patriotycznej gry komunikacyjnej Wybrane Miejsca Pamięci Armii Krajowej w Warszawie'' w sumie zostało

opisanych 188 Miejsc Pamięci' w tym w Warszawie 160.

W każdym opisie zamięszczonych jest 5 plań testowych z3 moŻliwymi odpowiedziami'

opisy obejmują dziaŁalnośó Armii Krajowej i biogramy Jej żołnłerzy. W opisach tych występuje cĄ szereg

odsyłaczy (linków) do informacji szczegóŁowych, w tym do biogramów i filmów. Zapoznanie się z tymi

informacjami będzie możliwe na stronie gry. w opisach zamięszczono bardzo dużą Iiczbę najrozmaitszych

zdjęć, schematów i dokumentów.

Nalezy podkreślió, Że zebrane informacje nie koncentrują się na powszechnie eksponowanym okręsie

Powstania Warszawskiego, ale także nawydarzenlach je poprzedzających i wydarzeniach późniejszych.

Swiatowy Związek Żołnierzy Arm ii Kraj owej
jest organizacją PoĄ'tku Publicznego uprawnioną do otrzymywarua 1oń podatku.
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Miejsca opisane w recenzowanej książce planowane są do wprowadzenia do gry do wiosny przyszłego roku.

Wymaga to opracowania stron internetowych z pyĄaniami testowymi oraz stosownej modyfikacji
oprogramowania gry. Tak jak w poprzednich Miejscach będzie mozliwe wysfuchanie nagrań lektorów

w .|ęzyku polskim i angielskim. Na szczęście dzięki zastosowanemu podejściu nie jest konieczne

umocowanie tabliczek z kodami QR.

W części 6. zamieszczono indeks 1495 osób

i waftościowy v'ykaz Żołnierzy Armii Krajowej z
w których brali udział. W sumie z indęksem z

wymienionych w książce. Jest to obszerny unikalny

Warszawy i okolic, z przyporządkowaniem do wydarzeń

poprzedniej książki mamy do dyspozycji vłykaz 2730

nanrisk.

W części 7. podano m.in, Że w 9 opisanych Miejscach zostĄ juz umocowane tabliczki z kodami QR oraz

że 9 opisanych Miejsc Pamięci zostało już włączonych do Patriotycznej grze komunikacyjnej. Zamieszczono

także tvykaz 29 kolejnych Miejsc Pamięci w Warszawie i poza Warszawą, dla 9 z których opracowano juz
opisy.

Całość książki dostępna jest także w por1alu Swiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pod adresem:

http://armiakraj orva.ore.pl/ksiazka3 gral

Ze względu nabardzo szeroki zakres książki Autor nie wyklucza popełnienia takich czy innych nieścisłości,

czy nawet błędów. Stąd na w/w stronie internetowej książki przewidział umieszczenie tak erraty, jak

i uzupełnień. Takie poprawki będą wprowadzane na bieząco także do stron internetowych.

Podsumowanie

opracowana książka dostarcza unikalnej i obszernej wiedzy o Armii Krajowej i jej Żołnierzach.

Udostępnienie tej wiedzy w ramach PatrioĘcznej gry komunikacyjnej nie tylko spowoduje jej dostępnośc

nieograniczonemu kręgowi odbiorców, ale umożliwi takze zweryfikowanie stopnia jej opanowania poprzez

udzielanie odpowiedzi na zamieszczone pytania zbieŻącym ocenianiem ich poprawności.

Książka napisana zostaŁajęzykiem możliwie prostyrn i oszczędnym, tak jak i inne pozycje Autora. Zebrane

materiaĘ stanowi ą un i kal ny materiał e d u kacyj ny.

Z pozycji Prezesa Światowego Związkl Żołnierzy Armii Krajowej stwierdzam, że nie było dotąd pozycji

o takim zakresie informacji. Nie do ocenienia jest inwencja Autora i poświęcony przez Niego czas na

przygotowanie książki. Zakres i postaó prezentowanych w zintegrowanej, przystępnej i atrakcyjnej postaci

tak obszernych materiałów zasługuje na najwyższe uznanie. Jestem przekonany, ze podobnie jak poprzednie'

recenzowana ksiąŻka znajdzie się na liście bestsellerów, po którą będą sięgaó nie tylko nauczyciele

i przewodnicy.

Będziemy dążyć, do rozpowszechnienie ksiązki w mozliwie szerokim zakresie, w tym spowodowanie

znalezienia się jej w bibliotekach, szkołaclr i uczelniach, aprzede wszystkim udostępnienie jej nauczycielom

historii.

Bardzo pozytywnie oceniam zamiar Autora wydania w postaci jednej publikacji: 65 opisów zamieszczonych

w recenzowanej książce, 123 opisów zamieszczonych w poprzedniej książce ,,Przewodnik do patriotycznej

gry komunikacyjnej. Wybrane ,,Miejsca Pamięci'' Armii Krajowej w Warszawię" oraz co najmniej 64 juŻ

zaplanowanych. Tak więc będą co najmniej 252 Miejsca Pamięci z dostępnością opisów w postaci

elektronicznej.

osobiście podziwiam pracowitośó Autora i zaangażowanie w dzieło, którego opracowanie znacznie

przekracza moz| iwości j ednej osoby'

Podany na wstępie cytat nawiązuje do pracy wykonanej

osoby zajmującej się służbowo takimi działaniami, Że na

osób i budzetu 30 milionów zł - chapeau bas dla Autora.

przez Autora oraz usĘszanej przed kilkrr lat opinii
takie przedsięwzięcie potrzeba kilku lat' zespołu 50
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