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OBEP IPN Rzeszów. Relacja z pierwszego
spotkania uczestników projektu O tym
nie można zapomnieć – spotkania z
kobietami, które przeszły piekło obozów
i łagrów - wizyta w „miejscu pamięci”.
Miejsce spotkania: Zamek Lubomirskich w Rzeszowie
W dniach 5 i 9 grudnia 2013 r. w Rzeszowie odbyło się
pierwsze spotkanie uczestników projektu edukacyjnego O
tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które
przeszły piekło obozów i łagrów. Dla uczniów i opiekunów
naukowych zaangażowanych w program zorganizowano
wizytę na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, gdzie zajęcia
Aparat represji w Polsce Ludowej poprowadził Pan Maciej
Rędziniak (Referat Edukacji Historycznej OBEP IPN w
Rzeszowie). Uczniowie poznali historię Zamku oraz
sytuację więźniów osadzonych tam podczas II wojny

Pan Maciej Rędziniak
(OBEP IPN Rzeszów)
wraz z uczestnikami
projektu przed dawną
celą więzienną na
Zamku Lubomirskich w
Rzeszowie

światowej i w pierwszych latach instalowania władzy
komunistycznej w Polsce. Drugą część spotkania
poprowadziła Pani Katarzyna Kyc (OBEP IPN w Rzeszowie).
Po wprowadzeniu, czyli omówieniu założeń oraz
harmonogramu projektu uczestnicy spotkania zostali

Pierwsze spotkanie

zaproszeni na warsztaty, podczas których korzystając z

grup zaangażowanych

materiałów źródłowych poznali historię Alicji Wnorowskiej

w projekt, IPN Oddział

1

ps. Alina, Ewa . Uczniowie po przeczytaniu fragmentów

Rzeszów.

wspomnień Pani Wnorowskiej z pobytu w więzieniu wzięli
udział w dyskusji. Młodzież przedstawiła swoje opinie i
reﬂeksje związane zarówno z wizytą w „miejscu pamięci”,
jak i lekturą tekstów źródłowych.
Program:

Pan Maciej Rędziniak
OBEP Rzeszów z

Spotkanie w „miejscu pamięci” - Zamek Lubomirskich w
Rzeszowie:
1. Aparat represji w Polsce Ludowej – Maciej Redziniak

uczestnikami projektu

(OBEP IPN Rzeszów)
Zajęcia w rzeszowskim Oddziale IPN:
2. Wprowadzenie - omówienie założeń oraz harmonogramu
projektu – Katarzyna Kyc (OBEP IPN Rzeszów).

W Zamku

3. Warsztaty - Historia Alicji Wnorowskiej – Katarzyna Kyc

Lubomirskich z Panem

(OBEP IPN Rzeszów)

Maciejem

- wprowadzenie merytoryczne (sytuacja w Polsce po 1944

Rędziniakiem

r., represje komunistycznego aparatu represji, prezentacja
biogramu Alicji Wnorowskiej),
- praca z tekstem źródłowym – fragmenty wspomnień Alicji
Wnorowskiej
(fragmenty tekstów - Ł. Modeleski, Dziewczyny wojenne,
Kraków 2011).

W Zamku
Lubomirskich

Zajęcia warsztatowe „Jak przygotować i
przeprowadzić relację ze świadkiem historii?”
Termin: 5 lutego 2014 r., godz. 10.30 – 14.15
Miejsce spotkania: rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej
Program

Wszyscy słuchali z
zainteresowaniem

10.30 – 10.45 Wprowadzenie – Katarzyna Kyc (OBEP IPN
Rzeszów)
10.45. – 12.00 Jak dobrze przygotować notację? – warsztaty techniczne – Mirosław Surdej
(OBEP IPN Rzeszów)
12.00 - 12.30 prezentacja relacji przygotowanych przez sekcję notacyjną OBEP IPN
Rzeszów
12.30 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 - 14.00 Jak rozmawiać ze świadkiem historii? – warsztaty psychologiczne – Anna
Adamów (MENTOR Szkolenia)
14.00 – 14.15 Podsumowanie spotkania
Przygotowała: Katarzyna Kyc, OBEP IPN Rzeszów, tel. 17 86 73 028
1)

Alicja Wnorowska ps. Ewa, Alina - ur. w 1918 r., od połowy 1943 r. zaangażowana w

konspirację. We wrześniu 1944 r. wstąpiła do Brygad Wywiadowczych i została przekazana
do dyspozycji szefa wywiadu w Przemyślu. W ramach swojej działalności wywiadowczej w
strukturach WiN w styczniu 1945 r. zatrudniła się w biurze przemyskiego UB, a następnie w

WUBP w Rzeszowie. Aresztowana we wrześniu 1946 r. W ósmym miesiącu ciąży została
skazana na karę śmierci, wyrok zamieniono na dożywocie. W pierwszym okresie
przebywała w więzieniu wraz z synkiem, w grudniu 1947 r. dziecko zostało przekazane
rodzinie. Zwolniona z więzienia w 1955 r. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła w 2008 r.

Liczba wejść: 37874, od Data publikacji 28.01.2014

