„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”
Jan Paweł II.
Wiemy prawie wszystko o wybuchu II wojny światowej, o powstaniu warszawskim, czy
też obozach koncentracyjnych, często jednak zapominamy o historii naszej „Małej Ojczyzny”. W
ramach projektu SDiM, którego tematem były miejsca pamięci, uczennice gimnazjum im.
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i Patrycja Śmigielska - postanowiły bliżej zbadać temat działalności oddziału AK „Garbnik” na
terenach Porąbki oraz sprawdzić czy historia partyzantów jest obecna w świadomości lokalnej.
„Garbnik”, a dokładnie pluton „Czarni”, działał na terenie Porąbki od 1943-1945 roku.
Jego siedziba mieściła się w Wielkiej Puszczy. Oddział liczył około 100 osób. Jego głównym
zadaniem było przyjmowanie i opieka nad uciekinierami z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu,
ale
również
atak
na
posterunek
policji
w
Kobiernicach
i likwidacja komendanta policji na rejon Andrychowa. Dużą rolę dla „Garbnika” odegrali
mieszkańcy Porąbki, którzy zaopatrywali żołnierzy w pożywienie, odzież, a także udzielali im
schronienia. Wielu Porąbczan działało również w konspiracji wspierając ruch oporu przeciw
okupantowi. Ostatecznie oddział został rozwiązany w 1945 r. przez dowódcę, Antoniego Płatnika,
po wkroczeniu do Polski Rosjan. Na terenie Wielkiej Puszczy znajdują się pomnik i mogiła,
upamiętniające działalności „Garbnika” w czasie wojny.
Gimnazjalistki przeprowadziły ankietę wśród mieszkańców Porąbki, w której
uwzględniły pytania dotyczące historii jak i miejsca upamiętniającego oddział AK. Jak się okazało,
wiele z ankietowanych osób, które od urodzenia mieszkają w Porąbce, nigdy nie odwiedziło grobu
„Garbnika”. Historia oddziału także nie jest powszechnie znana. Uczennice, aby powiększyć
świadomość mieszkańców, zorganizowały spacer edukacyjny na mogiłę oddziału AK w dniu
11.04.2016 r., podczas którego przybliżyły historię partyzantów oraz miejsca pamięci.
Zainteresowanie przedsięwzięciem wykazała przede wszystkim młodzież oraz dzieci, którzy mimo
trudnych warunków pogodowych licznie uczestniczyli w przedsięwzięciu. W wydarzeniu również
wzięła udział drużyna harcerska Zew Cthulhu. Był to duży sukces, ponieważ zaangażowanie
młodego pokolenia jest istotne dla pamięci historycznej.
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