
Rok 1939. Gierałtowice – po Plebiscycie i III Powstaniu Śląskim przyznane Pol-

sce. Około 2 km na północ od wsi przebiega granica z Rzeszą Niemiecką. Po dru-

giej stronie granicy jest Schönwald1 a dalej Gleiwitz. Miejscowość przez wieki nie-

miecka stąd część ludności czuje łączność z Rzeszą. Jednak głosowania dowodziły, 

że przeważającym elementem są Polacy2. Im bliżej 1939 r. ludność ducha niemiec-

kiego jest coraz bardziej buńczuczna. Czuje się idące zło. Przyszło 1 września 1939 

r.  Niemcy już około godziny 5-6 zajęli wieś. Strzały garstki cywilnych obrońców 

nie zatrzymały ich. Po przejściu wojska nastał terror. Wyłapywano tych, którzy 

mieli trafić do miejsc odosobnienia. W szkole zamiast  uczniów zgromadzono kil-

kadziesiąt osób, wywiezionych potem w głąb Rzeszy. 

Od 1902 r. proboszczem parafii 3 jest ks. Władysław Robota. Od początku pasł 

swoje „baranki” – jak pieszczotliwie określał parafian – w duchu polskim. Jeszcze 

31 sierpnia 1939 r. przemawiał przed „starą szkołą” 4, gdzie obecnie jest pomnik 

poświęcony poległym powstańcom i kombatantom ruchu oporu. „Swoim przemó-

wieniem pokrzepiał zwątpiałe serca i umysły” (Literatura 1). Przyjaciele proszą 

Proboszcza by zmienił miejsce pobytu, bo tutaj jest zagrożony. Stale odmawia, 

często zasłaniając się zaleceniem ordynariusza diecezji ks. bpa Stanisława Adam-

skiego, by w razie wojny księża trwali przy swych wiernych. Nalegania kończy 

słowami: „Niech się dzieje wola Boża”. Wymowne są słowa wypowiedziane do 

wikarego ks. Erwina Muszera: „Nie chcę przekreślać swego życia” oraz „Dobry 

pasterz nie opuszcza swych owieczek”. Uważa za obowiązek pozostanie w parafii, 

blisko swego kościoła i wiernych, którym służył od 37 lat.  

Zostaje więc, do… 8 września. Wieczorem u drzwi probostwa (nieistniejącego 

dziś) rozlega się dzwonek i łomot. Proboszcz, czując co się święci, sam idzie otwo-

rzyć drzwi, w których są dwaj oficerowie SA z „pomocnikami”. Po krótkiej wy-

mianie zdań zabierają Księdza na Jego Drogę Krzyżową, której Pierwszą Stacją 

jest restauracja Szyrmla w Gierałtowicach. Tu zwolennicy nazizmu biją i szydzą z 

Księdza. Potem samochód kieruje się w stronę Knurowa.  

Na tym ślad się urwał na wiele lat. Pytania kierowane do władz przez siostrę 

Proboszcza Zofię, ks. wikarego E. Muszera oraz katowicką kurię zbywane były 

odpowiedziami: „miejsce pobytu jest nieznane”. 

Różne wieści i domysły krążyły w Gierałtowicach, często padały nazwy: Pilcho-

wice, Nieborowice. Przypuszczenia okazały się trafne, bowiem w Pilchowicach po 

zakończeniu wojny, w masowym grobie ofiar przewiezionych z obozu5 w Niebo-

rowicach, odnaleziono w 1945 r. szczątki ks. Władysława Roboty. Do tego obozu 

Ksiądz trafił i tam został zamordowany. Tam także zostali zamordowani żołnierze-

obrońcy Rybnika oraz powstańcy śląscy, harcerze i aktywiści polscy, w tym z Gie-

rałtowic, Knurowa, Rybnika i z innych miejscowości.  

                                                           
1 czyli obecny Bojków,  potocznie po stronie polskiej nazywany był  Szywałdem. 
2  np. w wyborach jakie odbyły się w listopadzie 1919 roku 536 głosów oddano na polską listę na ogólną ilość gło-

sów 599 uzyskując 8 z 9 mandatów, a czasie Plebiscytu za Polską głosowało 769osób, a za Niemcami 108.  
3 obejmującej także Krywałd, Knurów (do 1916 r.) i Chudów (do1946 r.). 
4  obecnie Urząd Gminy. 
5 Obóz to cztery baraki (po 28 m2) otoczone drutem kolczastym.  Założony (prawdopodobnie) w lipcu 1939 r.   



Kim był ten Człowiek, Ksiądz, tak znienawidzony, że został zamordowany 

w pierwszych dniach okupacji? Czym się „zasłużył” Niemcom? 

Ks. Władysław Robota urodzony 27 czerwca 1872 r. w Gostomi pow. Prudnik, 

pochodził z polskiej, zamożnej, chłopskiej rodziny Konstantyna i Zuzanny z domu 

Spille. Był czwartym z sześciorga dzieci. Ojciec stawiał na wykształcenie dzieci, 

zwłaszcza synów. Bardzo zdolny Władysław, po ukończeniu gimnazjum w Prud-

niku zapisał się na wydział medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, uczęszczając 

też na wykłady z literatury słowiańskiej i ekonomii społecznej. Był współzałoży-

cielem Związku Akademików Górnoślązaków. Po dwóch latach przeszedł na wy-

dział teologiczny by zostać księdzem. Po święceniach kapłańskich w 1898 r. został 

wikarym w Łabędach. Tam założył Polskie Koło Oświatowe i Czytelnię Ludową 

propagując polską ideologię. Wkrótce Starosta gliwicki skarżył się, że od tego 

czasu Łabędy i Gliwice stają się bardziej polskie (Lit. 2).  

Po czterech latach pracy w Łabędach i zdaniu (w 1901r.) stosownego egzaminu 

został proboszczem w Gierałtowicach, w miejsce zmarłego ks. Ludwika Bolika. 

Ten szybki awans był możliwy dzięki protekcji właściciela dóbr przyszowickich 

mjr. Franciszka von Raczka6 i jego krewnej hrabiny von Welczek oraz dobrej opinii 

proboszcza z Łabęd ks. Ledwocha. Parafię gierałtowicką objął w dniu 9 września 

1902 r. – służył w niej dokładnie 37 lat. 

Świątynią parafialną w 1902 r. był drewniany kościół 7 p.w. św. Katarzyny na 

„starym” cmentarzu. Nowy proboszcz wprowadził nowe zwyczaje. Jedną z pierw-

szych decyzji było żądanie od przełożonych żeńskiego klasztoru, by do Gierałtowic 

kierować siostry znające język polski. Po dwóch miesiącach zlikwidował niemiec-

kie nabożeństwa szkolne oraz wprowadził przygotowania do I Komunii św. w ję-

zyku polskim, a dla uczniów „niemieckich” wprowadził 10-cio minutowe nauki w 

ich języku po każdej lekcji. Wśród Niemców zawrzało. 

  Szybko znalazł wspólny język z miejscowymi Polakami. Spotkania z nimi to 

dyskusje na tematy parafialne, narodowe, społeczne i polityczne, wypracowanie 

akcji zmierzających do wzmocnienia ducha narodowego w parafii i okolicy. Przy-

gotowywane sztuki teatralne odgrywano najpierw na probostwie, a po zakazie 

władz w domach prywatnych. Kiedy i to zakazano zakupił w 1911 r. na własny 

koszt działkę w Knurowie i zbudował Dom Związkowy8 z dużą salą teatralną. 

I wojna światowa ograniczyła aktywność tej placówki.  

W czasie wyborów prowadził agitację na rzecz polskich kandydatów (przypis 

2). Podpisał się pod odezwą z 1 stycznia 1907 r., zapowiadającą zgłoszenie pol-

skich duchownych na kandydatów do Koła Polskiego w parlamencie niemieckim. 

Był jednym z 431 śląskich delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego9.   

Stworzył wypożyczalnię polskich książek, w większości z własnych zbiorów10, 

doprowadził w 1914 r. do założenia chóru Skowronek, organizował pielgrzymki 
                                                           
6  budowniczego pałacu w Przyszowicach (1890-1895), właściciela także Gierałtowic.  
7 przeniesiony w latach 70-tych XX w. do Rybnika Wielopola, gdzie służy do chwili obecnej 
8  oddany do użytku w 1914 r. Był to pierwszy Dom Związkowy na terenie Górnego Śląska. 
9  Polski Sejm Dzielnicowy obradował w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 r. 
10  w tym dzieł, między innymi, popularnego wówczas Henryka Sienkiewicza  



narodowe do Częstochowy i Krakowa. Przez lata udzielał gościny szykanowanemu 

ks. Janowi Kuderze11.     

 Działalność narodowa ks. Roboty dopiekała władzom. Ostrzegany, nie zanie-

chał agitacji w różnych miejscowościach. W efekcie w 1919 r. został aresztowany 

i osadzony w Gliwicach. Interwencje parafian i wpływowych osób doprowadziły 

do szybkiego zwolnienia. Po krótkim pobycie we Wrocławiu wrócił do swoich. 

Szczególnie aktywny w okresie plebiscytu uczestniczył w wiecach i spotkaniach 

w Gliwicach i okolicznych miejscowościach. Gościł m.in.: Polskiego Komisarza 

Plebiscytowego Wojciecha Korfantego, który wygłosił przemówienie w czasie 

wiecu przed „starą szkołą”, a także braci: Bronisława i Janusza Hagerów; dr. Win-

centego Styczyńskiego12. Współpracował z księżmi o tej samej orientacji politycz-

nej, np. z ks. Emilem Szramkiem (Lit.3), ks. Józefem Gawliną (Lit.2) - później-

szym biskupem polowym WP i PSZ na zachodzie.   

Po przyłączeniu części Śląska - w tym Gierałtowic i Knurowa - do Polski nie 

ustawał w działalności społeczno-narodowej. Pomagał wdowom z małymi dziećmi 

i biednym a zdolnym w zdobyciu wykształcenia. Po parcelacji udzielał prywatnych 

pożyczek Polakom chętnym do osiedlenia się w parafii, zwłaszcza tym, którzy po 

Plebiscycie opuścili Niemcy.  

Uhonorowany przez władze kościelne tytułem Radcy Duchowego, a przez  

władze cywilne licznymi orderami i odznaczeniami, w tym Komandorią Orderu 

Odrodzenia Polski, Krzyżem Virtuti Militari, Gwiazdą Śląską i Krzyżem Walecz-

nych. Gorący zwolennik Wojciecha Korfantego, nie darzył zbyt wielką sympatią 

wojewodę Grażyńskiego i sanacji.13 Z Wojewodą mieli jednak wiele wspólnego, 

wzajemnie się potrzebowali, stąd Jego samochód często stał pod plebanią (Lit.1 i 

4). Nie przebaczył Mu jednak wyjazdu w Beskidy, kiedy Śląsk żegnał W. Korfan-

tego 20 sierpnia 1939 r. (Lit. 5).              

W 1931 r. nie zgodził się na utworzenie mniejszościowej szkoły niemieckiej, za 

co był atakowany przez Niemców po obu stronach granicy. Budowano już nową 

szkołę (oddaną w 1933 r.), dla wszystkich dzieci, bez względu na deklarowaną na-

rodowość rodziców.   

Największym darem, jaki Proboszcz dał Gierałtowicom jest murowany neo-ba-

rokowy kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej. Jego budowę rozpoczęto w 1932 

r., a konsekrowano 25 listopada 1934 r. w dzień św. Katarzyny, patronki starego 

kościoła. Wystrój14 wnętrza powierzono Ludwikowi-seniorowi Konarzewskiemu, 

artyście z Istebnej, który wykonał ołtarze, rzeźby, polichromię i dwa dodatkowe 

duże obrazy. Prawy boczny „Ołtarz polski” ufundował ks. W. Robota. Poświęcony 

był Matce Boskiej Królowej Polski. Centralny obraz św. St. Kostki otaczały figury 

                                                           
11  zasłużony duszpasterz, pisarz związany z terenem Górnego Śląska, obrońca polskości. W  latach 1913-1920 nie 

miał przydziału duszpasterskiego. 
12  zamordowanego w swoim gabinecie lekarskim przez bojówkarza niemieckiego w 1922 r. 
13  przed wyborami do Senatu w marcu 1928 r. ks. Robota zorganizował w grudniu 1927 r. w Domu  Związkowym 

(przy kościele Mariackim) w Katowicach spotkanie księży – przeciwników sanacji, za:  Literatura 2   
14 niestety wystrój ten został w latach  60-tych i 70-tych  XX w. zmieniony. Pozostały tylko dwa duże obrazy „od-

nalezione” ok. 2000 r. oraz niedawno odnowione obrazy  z bocznych ołtarzy.  



św. św. Wojciecha i Stanisława bpa. Powyżej orzeł z rozwiniętymi skrzydłami, a 

nad nim czuwała Matka Boska w koronie królów polskich. U Jej stóp klęczeli ry-

cerze-husarzy. Ten akcent polskości negatywnie odebrali Niemcy, którzy we wrze-

śniu 1939 r. zrzucili orła.   

Działania Proboszcza powodowały wzrastającą nienawiść ze strony Niemców. 

Stała nagonka i jawne grożenie Księdzu przesądziły, że w kwietniu 1939 r. sporzą-

dził testament z życzeniem, by Jego grób był przy kamieniu węgielnym kościoła. 

Tę wolę wykonano po siedmiu latach.    

W 1945 r. po identyfikacji zwłok ks. Roboty złożono je w odrębnej mogile. Stan 

kości świadczył, że został zamęczony. Czaszka była rozłupana, żebra i kręgosłup 

połamane.  

Powołany Komitet społeczny sprowadził szczątki do Gierałtowic. W dniu 29 

września 1946 r. nastąpiła ponowna ekshumacja. Po modlitwach kondukt ruszył w 

stronę Gierałtowic. Na 16 km. trasie Proboszcza żegnało kilka tysięcy osób, w tym 

byli parafianie z Krywałdu i Knurowa. Trumnie stale towarzyszyli parafianie z 

Gierałtowic i Chudowa. W Knurowie przed kościołem miejscowy proboszcz ks. 

Koziełek pożegnał swego Przyjaciela i dawnego proboszcza tej parafii. Na granicy 

Knurowa i Gierałtowic czekała młodzież szkolna oraz ci, którzy nie byli w stanie 

przebyć większej trasy konduktu. Zabrzmiały dzwony. Przy trumnie wniesionej do 

kościoła czuwano całą noc.  

Nazajutrz w głównych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele kurii, 

władz wojewódzkich, starosty rybnickiego, rodzinnej ziemi prudnickiej, okolicz-

nych parafii, a zwłaszcza miejscowej ludności i licznego duchowieństwa.  

Ze łzami w oczach żegnano Tego, który swoje życie oddał w służbie Tej Ziemi, 

Tej Parafii i Temu Ludowi, także tym, którzy Go wydali.   

Jak sobie życzył, spoczął pod ścianą prezbiterium obok kamienia węgielnego 

kościoła. Nagrobek, ten z czarnego marmuru, przypomina, że: „Tu czeka na zmar-

twychwstanie ks. Władysław Robota – prob. z Gierałtowic 1902-1939 – Radca du-

chowny ur. 27.06.1872 – Odwołany do wieczności we wrześniu 1939”. Jednak wła-

ściwym nagrobkiem jest kościół, pod ścianą którego jest grób. 

Obecnie Ksiądz Proboszcz z tablicy umieszczonej w dzwonnicy z miłością „lu-

struje” nowych „baranków” wchodzących do kościoła. Na szczęście nie patrzy na 

zniszczony przez swoich następców wystrój kościoła bo wywróciłby się w zadba-

nym przez parafian grobie. Niektórzy chcieliby odwiedzić miejsce śmierci. Jest to 

utrudnione, bo w Nieborowicach brak jest wyraźnych wskazówek do pomnika, a 

w Pilchowicach do mogiły zbiorowej. A szkoda. 
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