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Prezesi Zarządów
o krę gów Swi atowe go Zw iązku Żołnierzy A rm i i Kraj owej
według rozdzielnika
Szanowne Kolezanki i Koledzv Prezesi!
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Jak powszechnie wiadom o do zadań Światowego Zwtązku Żołnierzy AK zgodnie ze Statutem

Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji
Państwa Podziemnego;

i

naleĘ:

dziędzictwa ideowego Armii Krajowej i Polskiego

Prowadzenie i popieranie róŻnych form działalnościnaukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej
dotyczących Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
Stąd postanowiliśmy podjąó inicjatywę doĘczącą opracowania tabliczek informujących o działaniach Armii
Krajowej oraz jej żołnierzach. Tabliczki te będą umieszczane w Miejscach Pamięci (pomnikach, kopcach, tablicach
pamiątkowych, itp.) doĘczących działań Armii Krajowej oraznapĘtach nagrobkowychŻołnierzy AK.
Na tabliczce umieszczona jest kotwica na tle flagi oraztzw' QR kod (ang. Quick Response - szybka odpowiedź)
- kwadratowy kod graficzny' stosowany m'in. do zapisywania adresów internetowych, które moŻna odcffiwaó na
urządzeniach przenośnych (smartfonach, tabletach, itp.) przy użyciltwyspecjalizowanego' darmowego

oprogramowania.
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Po zeskanowaniu kodu (zrobieniu zdjęcia smartfonem, czy innym urządzeniem przenośnym,automaty cznie

otwierana jest
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opracowywan

strona
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e

internetowa,
której adres jest zapisany
jnform acj i i um i e s z czanie tab liczek b dzie następowało z inicj atywy :
ę

w

QR

kodzie.

okręgów, Kól' Srodowisk SZZAK;
rodzin żołnierzyArmii Krajowej.
Szczegóły i przykłady podane Są w naszym portalu internetowym:
http://anniakrajowa'org.plltabliczki/regrrlamin.htłnl - w załączeniu zawartość tej podstrony
http://armiakrajor.va.org.pl/tabliczkil

Proszę

o

przekazanie tej niniejszej informacji do

Kół i Środowisk okręgu w celu

przystąpienia do

opracowywania i przekazywaniatakich informacji zgodnie zzasadami podanymi pod w/w adresami.
Proszę także o ustalenie zasad weryfikacji publikowanych informacji.
Ewentualne zapytania proszę kierowaó do członka Prezydium Zarządu Głównego śzŻnrkol.Marka Cieciury:
elnail Ląh@,
tel. 603 558 978.

