
Poręba Dzierżna, obelisk pamiątkowy pod zamkiem Udórz, 2006 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.44263 19.76985

4. Kod w dokumentacji

Poreba-dzierzna-03-49

5. Data weryfikacji terenowej

9 marca 2016 r.

Obelisk w formie wapiennego głazu ustawionego na nieregularnym fundamencie znajduje się około 1,8 km na północny 
zachód od Poręby Dzierżnej, w dolinie potoku będącego dopływem Udorki. Do kamienia przymocowano marmurową tablicę z 
inskrypcją: "NIE CHCIEJCIE / OJCZYZNY, / KTÓRA WAS NIC / NIE KOSZTUJE” / JAN PAWEŁ II. Według informacji 
przekazanej przez sołtysa Poręby, pana Waldemara Strózika, pomnik stanowi element wytyczonego w latach 2006-2007 
szlaku ‘Pieszo i rowerem śladami partyzantów od Kąpiel Wielkich przez Miechówkę do Poręby Dzierżnej’. W kwietniu 1944 
roku w pobliżu tego miejsca w potyczce z Niemcami zginęło pięciu partyzantów Armii Ludowej oraz mieszkaniec Poręby Józef 
Fiutak*.

Polegli pod Porębą partyzanci należeli do oddziału Jana Trzaski pseud. Gutek (oddział Armii Ludowej im. Bartosza 
Głowackiego). 24 kwietnia 1944 roku oddział ten stoczył w pobliskim Wierzbiu potyczkę z niemieckimi żandarmami z 
Charsznicy, w której zastrzelony został komendant tamtejszej placówki, hauptmann Rimmer, okryty złą sławą prześladowca 
ludności polskiej z regionu miechowskiego. Po potyczce sześcioosobowa grupa partyzantów rozpoczęła na własną rękę 
odwrót w kierunku Poręby Dzierżnej, tracąc kontakt z głównym oddziałem, który cofał się w tym samym czasie w kierunku 
lasów łańskich**.

Według relacji mieszkańca Poręby, pana Józefa Słabonia, partyzanci zostawili konie w gospodarstwie jego stryja, a następnie 
udali się do zagrody państwa Fiutaków, gdzie zamierzali kupić alkohol. Tam zostali zaskoczeni przez Niemców. Wywiązała się 
strzelanina, w wyniku której zginęło pięciu partyzantów i gajowy Józef Fiutak. Po walce Niemcy podpalili zagrodę Fiutaków 
(cyt.: spalili Fiutaków i jeszcze jeden dom obok)***. Nocą na miejsce potyczki dotarł zaalarmowany przez informatorów oddział
Gutka, któremu jednak nie pozostało już nic innego, jak tylko pogrzebać szczątki kolegów. Przeszukując pobliski las, 
partyzanci odnaleźli przypadkiem ciężko rannego Siergieja, jedynego z całej szóstki, któremu udało się przeżyć strzelaninę**.
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8. Źródła i materiały

* Rozmowa z panem Waldemarem Strózikiem, Poręba Dzierżna, 3 września 2016 roku.

** Patrz m.in.: Stanisław Piwowarski, Karty z dziejów okupacji i podziemia, w: Żarnowiec, szkice z dziejów, Towarzystwo 
Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków 1998, s. 118. Jan Trzaska, 1974. Partyzanckie ścieżki, Wydawnictwo MON, 
Warszawa 1974, s. 98-119.

*** Rozmowa z panem Józefem Słaboniem, Poręba Dzierżna Wymysłów, 17 kwietnia 2016 roku.
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