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Za mor do wa nie ro dzi ny 
gen. bryg. Ber nar da Mon da

przez Niem ców w 1943 r.

Jed nym z wie lu tra gicz nych epi zo dów oku pa cji hi tle row skiej by ła spra wa za mor do wa -
nia jesie nią 1943 r. człon ków naj bliż szej ro dzi ny gen. bryg. Ber nar da Mon da, by łe go
do wód cy 6. Dy wi zji Pie cho ty WP, prze by wa ją ce go wów czas w ofla gu. Po za drob ny mi

wzmian ka mi w nie licz nych pu bli ka cjach zbrod nia ta nie by ła do tąd opi sa na.
Ge ne rał Ber nard Sta ni sław Mond (1887–1957) był po sta cią zna ną w krę gach woj sko wych

i bar dzo po pu lar ną w Kra ko wie. Uro dził się w Sta ni sła wo wie, stu dio wał pra wo na Uni wer sy -
te cie Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie. Po wo ła ny do ar mii au striac kiej wal czył na fron tach I woj -
ny świa to wej ja ko ofi cer re zer wy. Od li sto pa da 1918 r. w sze re gach WP bro nił Lwo wa, na to -
miast w woj nie pol sko -bo lsz ewi ckiej do wo dził ba ta lio nem, a w jej koń co wej fa zie puł kiem.
O jego żołnierskiej drodze mogą świadczyć odznaczenia wojenne: Or der Vir tu ti Mi li ta ri
i czte ro krot nie Krzyż Wa lecz nych. W 1921 r. zo stał awan so wa ny do stop nia pod puł kow ni ka.
W II Rzeczy po spo li tej je go ka rie ra woj sko wa roz wi ja ła się bar dzo po myśl nie. Po służ bie
w gar ni zo nach Wil na i Ko ło myi i po od by ciu wyż szych stu diów woj sko wych w 1927 r. zna -
lazł się w Kra ko wie i z tym miastem związał się do końca życia. Po cząt ko wo był do wód cą
pie cho ty dy wi zyj nej w kra kow skiej 6. DP, a w paź dzier ni ku 1932 r. ob jął do wódz two dy wi -
zji. W 1933 r. mia no wa no go ge ne ra łem bry ga dy, a wkrót ce ja ko do wód ca gar ni zo nu kra kow -
skie go stał u bo ku Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w cza sie pa mięt nej re wii ka wa le rii pol skiej
na kra kow skich Bło niach w 250. rocz ni cę wik to rii wie deń skiej. W Kra ko wie był po wszech -
nie zna ny i lu bia ny ja ko ge ne rał, do wód ca gar ni zo nu, mi ło śnik pił ki noż nej, po stać bar dzo ak -
tyw na w wie lu dzie dzi nach ży cia spo łecz ne go mia sta. Jak wspo mi nał je go syn, ge ne rał – sam
ży dow skie go po cho dze nia – był cał ko wi cie spo lo ni zo wa nym, prak ty ku ją cym ka to li kiem,
utrzy mu ją cym pry wat ną za ży łość z ar cy bi sku pem kra kow skim księ ciem Ada mem Sa pie hą1.

We wrze śniu 1939 r. gen. bryg. Ber nard Mond na cze le 6. DP w skła dzie Gru py Ope ra -
cyj nej „Biel sko” i „Bo ru ta” (Ar mia „Kra ków”) wal czył pod Psz czy ną, na te re nie po wia tu tar -
now skie go i na Lu belsz czyź nie, gdzie mu siał ka pi tu lo wać po bi twie w la sach bił go raj skich.
Nie wo lę spę dził w nie miec kich obo zach je niec kich, naj dłu żej w Ofla gu VII A Mur nau.

Po wy zwo le niu prze do stał się do Fran cji, skąd na po cząt ku 1946 r. po wró cił do Pol ski
i za miesz kał we wła snym do mu w Kra ko wie przy ul. Be li ny -Pra żmo wski ego 20. Mi mo bo -
ga tej prze szło ści woj sko wej i wo jen nych za sług nie my ślał o dal szej służ bie w woj sku za -
rzą dza nym przez ko mu ni stów. Li czo no się jed nak z nim na ty le, że po cząt ko wo otrzy mał

1 Po�ko�le�nia.�Z prof.�Je�rzym�Mon�dem�roz�ma�wia�An�drzej�Ro�ma�now�ski, „Ty go dnik Po wszech ny” 1990, nr 37.
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in trat ną po sa dę dy rek to ra od dzia łu upań stwo wio ne go biura podróży „Or bi s” w Kra ko wie.
Wkrót ce jed nak, jak wie lu in nych bo ha ter skich żoł nie rzy II RP, zo stał pod da ny szy ka nom –
zwol nio ny ze sta no wi ska mu siał przy jąć pra cę ma ga zy nie ra. U schył ku ży cia, w la tach
1955–1957, był roz pra co wy wa ny przez Wy dział II (kontr wy wiad) Wo je wódz kie go Urzę du
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Kra ko wie w ra mach spra wy ewi den cyj no -o bse rwa -
cy jnej, „ja ko oso ba wro go usto sun ko wa na do obec nej rze czy wi sto ści w kra ju”2. Śle dzo no
je go ko re spon den cję za gra nicz ną, in te re so wa no się spra wa mi ro dzin ny mi. Dzia ła nia te
prze rwa ła do pie ro śmierć ge ne ra ła. Je go po grzeb na Cmen ta rzu Ra ko wic kim (woj sko wym)
miał cha rak ter nie zwy kle uro czy sty i pod nio sły, z za cho wa niem ce re mo nia łu woj sko we go
przy na leż ne go ge ne ra łom.

Ro dzi na ge ne ra ła Mon da po zo sta ła pod oku pa cją nie miec ką w Pol sce. Dwaj sy no wie –
Je rzy (ur. 1921 r.) i Adam (ur. 1927 r.) – ukry wa li się w War sza wie pod na zwi ska mi Je rzy
Świet nic ki i Adam Za rę ba, uczest ni cząc w kon spi ra cji. W sze re gach Ar mii Kra jo wej wal czy li
w po wsta niu war szaw skim, byli ranni, a po ka pi tu la cji zna leź li się w obo zach je niec kich.
Bar dziej zna ny Je rzy Mond po woj nie stu dio wał pra wo na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, na -
stęp nie pra co wał ja ko dzien ni karz w Kra ko wie i War sza wie. W 1960 r. od mó wił po wro tu
z Fran cji, gdzie z cza sem zdo był po zy cję wy bit ne go pra so znaw cy i po li to lo ga. Dru gi syn po -
zo stał w Kra ko wie, za trud nio ny był w róż nych przed się bior stwach oraz na uczał w szko łach
śred nich. Obaj byli przedmiotem aktywnego zainteresowania służb bezpieczeństwa w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych3.

Żo na He le na we wrze śniu 1939 r. wy je cha ła z sy na mi na wschód, jed nak że już w kwiet -
niu 1940 r. po wró ci ła do Kra ko wa z oku po wa ne go przez So wie tów Lwo wa. W ro ku 1941
okre so wo prze by wa ła w War sza wie. Zmu szo na do opusz cze nia swo je go kra kow skie go domu,
w koń cu 1942 r. na sta łe za miesz ka ła w Za kli czy nie (w pow. tarnowskim) wraz ze swo ją
sio strą i jej cór ka mi oraz dwie ma sio stra mi ge ne ra ła Mon da. Oko licz no ści prze pro wadz ki
wspo mi nał szwa gier ge ne ra ła Jan Wi tow ski, przed woj ną ma jor służ by czyn nej w No wym
Są czu, któ ry po kam pa nii wrze śnio wej prze by wał w obo zach je niec kich VI E Dor sten i VI
B Dössel. Je go żo na Emi lia (sio stra He le ny Mon do wej) po wrze śniu 1939 r. zna la zła się
wraz z cór ka mi Ja dwi gą i Zo fią w Ru mu nii. Po po wro cie do kra ju w lu tym 1941 r. za miesz -
ka ły w Kra ko wie w do mu Mon dów przy ul. Be li ny -Pra żmo wski ego, w któ rym prze by wa ły
tak że sio stry ge ne ra ła. Ca ła ro dzi na ze wzglę du na swo je po cho dze nie nie mo gła li czyć na
bez piecz ny po byt w Kra ko wie. Wi tow ski wy ja śniał: „Po nie waż jed nak ów cze sne wa run ki
by to wa nia w Kra ko wie by ły za rów no dla żo ny gen. Mon da, jak i mej ro dzi ny cięż kie,
zwłasz cza że wzy wa ne by ły one na ge sta po w związ ku z ich ży dow skim po cho dze niem, po -
nie waż da lej gro zi ło wy sie dle nie tej czę ści mia sta, w któ rej miesz ka ły, prze to je sie nią
1942 r. prze nio sły się do Za kli czy na. O wy bo rze te go miej sca za miesz ka nia za de cy do wał
fakt, że w Woj ni czu, a więc bli sko Za kli czy na, miesz ka ła mo ja ro dzi na, któ ra mo gła uła -
twiać mej żo nie za opa try wa nie się w pro duk ty żyw no ścio we. Po nad to w Za kli czy nie miesz -
ka ła ap te kar ka Ot t ma nów na, któ ra by ła za przy jaź nio na z do mem gen. Mon da”4. Wspo mnia -

2 AIPN Kr, 010/8127, Pi smo KW MO w Kra ko wie do MSW, 13 II 1964 r., b.p.
3 Zob. AIPN Kr, 010/8127; AIPN Kr, 010/1103. War to do dać, że Je rzy Mond w 1943 r. pod jął pró bę

przedar cia się do An glii, zo stał jed nak aresz to wa ny na te re nie Nie miec, od sta wio ny do Kra ko wa i umiesz czo -
ny w więzieniu policyjnym przy ul. Mon te lu pich. Z wię zie nia miał być zwol nio ny po ujaw nie niu, że jest sy -
nem gen. Mon da. W za cho wa nym spi sie osób osa dzo nych przy ul. Mon te lu pich, spo rzą dzo nym na pod sta wie
ma te ria łów Pol skie go Ko mi te tu Opie kuń cze go Kra ków -Mi asto, Je rzy Mond wy stę pu je ja ko wię zio ny w ma ju
1943 r. i utrzy mu ją cy ko re spon den cję z Ire ną Olek sie wicz z Kra ko wa (ul. Ko per ni ka 19). AIPN Kr, 1/951,
s. 234; AIPN Kr, 010/8127; A. Viat te au, Ge�ne�rał�Ber�nard�Mond, „Ty go dnik Po wszech ny” 1999, nr 39.

4 AIPN, GK 174/547, k. 28–29.
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ną wła ści ciel ką ap te ki w Za kli czy nie by ła mgr Alek san dra Ot t man ps. „Zu zan na”, głę bo ko
za an ga żo wa na w dzia łal ność kon spi ra cyj ną w Ar mii Kra jo wej, uczest ni czka ak cji sa mo -
pomo co wych, oso ba za słu żo na dla miej sco wej spo łecz no ści. Z ro dzi ną Mon dów przy jaź ni -
ła się ona od daw na i zna ła do brze jej sy tu ację. Po woj nie mia ła wspo mi nać, że li kwi da cja
ro dzi ny ge ne ra ła „mo gła być spo wo do wa na ja kimś za tar giem, ja ki mia ła żo na gen. Mon da
z Niem ca mi w spra wie jej wil li w Kra ko wie”5. Na le ży wspo mnieć, że dom ten le żą cy na
bu do wa nym przed woj ną Osie dlu Ofi cer skim, prze zna czo nym dla ro dzin woj sko wych,
w cza sie oku pa cji zna lazł się w re jo nie obej mu ją cym tzw. dziel ni cę nie miec ką. Ob ję ty przez
kwa te ru nek nie miec ki mu siał być opuszczony, po zo sta ła w nim tyl ko do zor czy ni peł nią ca
funk cję ad mi ni stra tor ki. Tak więc je sie nią 1942 r., a naj praw do po dob niej w grud niu te go
roku, przy je cha ły do Za kli czy na i za miesz ka ły przy ul. Ja giel loń skiej w wil lach „Ko ci
Zamek” i od da lo nej o sto me trów „Zo fiów ce” na stę pu ją ce oso by z ro dzi ny ge ne ra ła Monda:
żo na ge ne ra ła He le na Mon do wa z d. Ro sner (ur. 18 I 1897 r.), jej sio stra Emi lia Wi tow ska
(ur. 18 VIII 1898 r.) z dwie ma cór ka mi Ja dwi gą (ur. 2 III 1924 r.) i Zo fią (ur. 30 VIII 1932 r.),
oraz sio stry ge ne ra ła Zo fia Mon dów na (ur. 27 VII 1900 r.), wy stę pu ją ca ja ko mę żat ka Zofia
Czaj kow ska, i Hen ry ka Mo ści skie ro wa (ur. 10 VII 1891 r.), uży wa ją ca na zwi ska Zo fia Kor -
czyń ska.

Po cząt ko wo w wil li „Ko ci Za mek”, na le żą cej do ap te ka rza Szy ma no wi cza, w jed nym
poko ju na pierw szym pię trze z He le ną Mon do wą za miesz ka li jej sy no wie. Wio sną 1943 r.
wy je cha li oni z Za kli czy na, a do Mon do wej wpro wa dzi ły się sio stry ge ne ra ła Czaj kow ska
i Kor czyń ska, któ re wcze śniej miesz ka ły w „Zo fiów ce”. Obie ro dzi ny ży ły w Zakli czy nie

5 Ibi�dem, k. 33.

Zamordowanie rodziny gen. bryg. Bernarda Monda...

369

V
A

R
IA

Zakliczyn,�ul.�Jagiellońska,�willa�„Zofiówka”,�stan�obecny�(fot.�R.�Kotarba)



w bli skich sto sun kach i choć miesz ka ły osob no pro wa dzi ły wspól ne go spo dar stwo w kwa -
te rze Wi tow ski ch6.

No we miesz kan ki Za kli czy na po za tym, że mia ły opar cie w daw nych zna jo mo ściach,
szczę śli wie tra fi ły na oto cze nie lu dzi o wysokim poziomie i o żar li wym pa trio ty zmie. Ich
naj bliż szy mi są sia da mi by ły zwią za ne z AK ro dzi ny Char kie wi czów i Gar du łów. Zwłasz -
cza lo kal Char kie wi czów stanowił waż ny punk t na kon spi ra cyj nej ma pie Za kli czy na. Adam
Char kie wicz, daw ny sta ro sta z Wrze śni, peł nił funk cję kie row ni ka wal ki cy wil nej, w kon -
spi ra cji ak tyw nie dzia ła ły tak że je go żo na He le na i cór ka Na ta lia („Zor ka”) – na uczy ciel ka
i or ga ni za tor ka taj ne go na ucza nia. Tu taj spo ty ka li się i otrzy my wa li po moc lu dzie pod zie -
mia, le czo no ran nych, od by wa ły się lek cje i szkol ne eg za mi ny, łącz nie z ma tu rą ro ku 1944.
Uczest ni czył w tym tak że miesz ka ją cy w „Zo fiów ce” Ge rard Gór nic ki, do wód ca dru ży ny
AK, a po woj nie zna ny pro za ik. W „Zo fiów ce” miesz kał rów nież me ce nas dr Ta de usz Mu -
siał, wy sie dlo ny z Wiel ko pol ski dzia łacz Stron nic twa Na ro do we go, po woj nie dłu go let ni
wię zień sta li now ski. Nie za stą pio na by ła wspo mnia na już Alek san dra Ot t man. Do pod zie -
mia na le że li nie któ rzy po li cjan ci gra na to wi na cze le z ko men dan tem po ste run ku Bro ni sła -
wem Je dlicz ką7, któ ry jako istot ny świa dek opi sy wa nych tu wy da rzeń po woj nie na stę pu ją -

6 AIPN Kr, Ds. 1/70, t. 13, Ze zna nie He le ny Char kie wicz i Ta de usza Mu sia ła, k. 61, 65; ibi�dem, t. 19, Ze -
zna nie Alek san dry Ot t man, k. 106–107.

7 G. Gór nic ki, Wspo�mnie�nia�z mo�je�go�po�by�tu�w Za�kli�czy�nie�nad�Du�naj�cem�w cza�sie�od�sierp�nia�1941�do

stycz�nia�1945, http://www.melsztyn.pl/artykuly/wspomnienia.htm, 13 IX 2010 r.; Ruch�opo�ru�na�te�re�nie�gmi�-

ny�Za�kli�czyn�w la�tach�1939–1945, http://www.melsztyn.pl/artykuly/RuchOporu.htm, 14 IX 2010 r.; M. Or -
łow ski, Li�kwi�da�cja�Okrę�gu�Po�znań�skie�go�Stron�nic�twa�Na�ro�do�we�go�w la�tach�1945–1946 [w:] Zma�ga�nia�ze

spo�łe�czeń�stwem.�Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�Wiel�ko�po�lan�w la�tach�1945–1956, red. A. Łu czak, A. Pie tro -
wicz, Po znań 2008, s. 91–103; A. Pie trzyk, Re�gion�tar�now�ski�w okre�sie�oku�pa�cji�hi�tle�row�skiej.�Po�li�ty�ka�oku�-

pan�ta�i ruch�opo�ru, War sza wa –Kr aków 1984, s. 305–306.
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co przed sta wiał sy tu ację za miesz ka łej w Za kli czy nie ro dzi ny gen. Mon da: „Miesz kań cy Za -
kli czy na od nie śli się do tych ko biet bar dzo przy chyl nie, w mia rę moż no ści wspo ma ga li je,
na przy kład kie row nik mle czar ni Fran ci szek Wa si lew ski do star czał im prze two rów tej mle -
czar ni, soł tys Szczu rek Mi chał do star czał im żyw no ści, zwłasz cza wy ro bów mię snych,
a mgr Ot t man Alek san dra, wła ści ciel ka ap te ki w Za kli czy nie, do star czy ła im me bli. Na sku -
tek te go usto sun ko wa nia się ży ła ro dzi na gen. Mon da zu peł nie spo koj nie i mo gła się swo -
bod nie po Za kli czy nie po ru szać. Żo na gen. Mon da wy jeż dża ła dość czę sto, bo co kil ka
tygo dni, do Kra ko wa”8. Ostatni raz była tam dwa tygodnie przed śmiercią. Na le ży przy -
pusz czać, iż po za naj bliż szym oto cze niem przy ja ciół i są sia dów miesz kań cy Za kli czy na nie
wie dzie li o ży dow skim po cho dze niu ro dzi ny ge ne ra ła, na to miast ukry wa nie się w miej sco -
wo ściach wy po czyn ko wych, nie mó wiąc już o uzdro wi skach, nie było wów czas czymś nad -
zwy czaj nym.

Już przed woj ną wieś Za kli czyn (pra wa miej skie do 1934 r.) ze wzglę du na swo je za byt -
ki, po ło że nie i wa lo ry kli ma tycz ne by ła zna ną miej sco wo ścią let ni sko wą. Na po cząt ku oku -
pa cji za szły tam znacz ne zmia ny lud no ścio we, jed ni ucie kli z fa lą uchodź ców wrze śnio -
wych, in ni na pły nę li z róż nych stron, w tym ci, któ rych wy sie dlo no przy mu so wo z te re nów
przy łą czo nych do III Rze szy. W struk tu rze spo łecz nej do mi no wa li rol ni cy, drob ni rze mieśl -
ni cy, nie ma ła gru pa in te li gen cji i miesz kań ców pie lę gnu ją cych z sen ty men tem daw ne tra -
dy cje mieszczańskie. Gmi na Za kli czyn na le ża ła do naj więk szych i naj ak tyw niej szych te re -
nów wpły wów ZWZ-AK w ob wo dzie brze skim. W pla ców ce AK o kryp to ni mie „Zyg munt”
dzia ła ło kil ku set lu dzi za przy się żo nych łącz nie w pię ciu plu to nach. Struk tu ry kon spi ra cyj -
ne bu do wa li rów nież na ro dow cy (NOW) i lu do wcy (BCh). Licz ne ka dry pod zie mia by ły
opar ciem i za si la ły od dzia ły par ty zanc kie, któ re uczest ni czy ły na stęp nie w ak cji „Bu rza” na
tym te re nie, głów nie w od dzia łach le śnych 16. pp AK9. 

U pro gu woj ny Za kli czyn li czył po wy żej ty sią ca miesz kań ców, w tym oko ło jed ną trze -
cią sta no wi li Ży dzi. Pla nu jąc ich li kwi da cję, w lip cu 1942 r. wła dze hi tle row skie wy da ły za -
rzą dze nie o utwo rze niu get ta w Za kli czy nie. Zna la zło się w nim po nad pół to ra ty sią ca osób,
po za miej sco wy mi, tak że Ży dzi z Woj ni cza i wie lu oko licz nych miej sco wo ści. Na nie wiel -
kiej prze strze ni wa run ki miesz ka nio we by ły dra ma tycz ne, nie kie dy w jed nym po miesz cze -
niu prze by wa ło na wet dwa dzie ścia osób, na to miast la tem lu dzie spa li na po lu. W ogrom nej
cia sno cie, bru dzie, gło dzie i cho ro bach, a jak mó wią prze ka zy, i przy obo jęt no ści lud no ści
pol skiej, ocze ki wa li oni na do peł nie nie swo je go lo su 10.

Po dwóch mie sią cach get to zo sta ło zli kwi do wa ne. W cza sie ak cji 15 wrze śnia 1942 r.
ofia ry spę dzo no na tar go wi sko, skąd więk szość po gna no pie szo do naj bliż szej sta cji ko le jo -
wej w Grom ni ku, pew ną część wy wie zio no bez po śred nio do Tar no wa. Pra wie wszy scy tra -
fi li do obo zu za gła dy w Bełż cu, tyl ko nie wie lu uda ło się uciec. W opu sto sza łym get cie po -
zo sta li człon ko wie Ju den ra tu i po li cji ży dow skiej z ro dzi na mi oraz gru pa wy bra nych
mło dych i zdro wych lu dzi do pra cy – ra zem nie ca łe 80 osób. Mie li oni po rząd ko wać te ren
get ta i ma ga zy no wać rze czy po ofia rach. Roz ka zy w tym za kre sie wy da wał przy by ły z Tar -
no wa ge sta po wiec Wil helm Rom mel mann, któ ry „miał nad zór nad Ży da mi w ca łym po wie -
cie tar now skim”. Co ja kiś czas przy jeż dżał do Za kli czy na, wi zy to wał stan prac i spraw dzał
ewi den cję. Ży dzi, aby jak naj dłu żej utrzy mać się przy tej pra cy i ży ciu, prze ku py wa li Rom -
mel man na kosz tow no ścia mi i pie niędz mi przy każ dej je go byt no ści. Ten obie cał, że w koń cu

8 AIPN, GK 174/547, Ze zna nie Bro ni sła wa Je dlicz ki, k. 22–23; APKr, SGCKr 624, Sąd Grodz ki w Kra -
ko wie, I Zg 74/49, Ze zna nie Ro za lii Dra bik, b.p.

9 Zob. A. Pie trzyk, op.�cit., s. 303–308, 320–321.
10 AIPN Kr, Ds. 43/67; AIPN Kr, Ko. 41/85.
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za bie rze ich do get ta w Tar no wie 11. Zda jąc so bie spra wę z ni kłych szans na prze ży cie w Za -
kli czy nie, tym cza so wo oca le ni za czę li pla no wać uciecz kę. We dług re la cji ży dow skich
świad ków ku po wa no broń – w po sia da niu gru py był przy naj mniej je den ka ra bin. To, co mia -
ło się przy dać do uciecz ki, ma ga zy no wa no u Po la ków, do których można było mieć zaufanie.
Po mo cy miał im udzie lać m.in. ksiądz lub za kon nik z Za kli czy na, któ ry prze cho wy wał ich
rze czy oso bi ste go użyt ku i miał przez zi mę ukry wać kil ka osób w miej sco wym klasz to rze re -
for ma tów. Osta tecz nie pla no wa na na wio snę 1943 r. uciecz ka do la su w wy ni ku zdra dy nie
do szła do skut ku. W przed dzień świąt, 22 grud nia 1942 r., do Za kli czy na przy je cha li ge sta -
pow cy z Tar no wa na cze le z Rom mel man nem, któ rzy przy asy ście miej sco wej po li cji gra na -
to wej oto czy li i ze bra li w sie dzi bie Ju den ra tu po zo sta łych we wsi Ży dów. Stam tąd zo sta li oni
wy pro wa dze ni czwór ka mi na miej sce eg ze ku cji po ło żo ne mię dzy bóż ni cą a łaź nią. Wcześ -
niej wy ko pa no tam du ży dół, do któ re go po od da niu strza łów wtrą ca no ofia ry. Pod czas eg -
ze ku cji Rom mel mann oso bi ście roz strze lał co naj mniej 50 osób. Pierw szy wraz z ro dzi ną
zgi nął Apel – ko men dant Ord nungs dien stu. Kil ku męż czyzn po zo sta wio no, aby po cho wa li
roz strze la nych, po czym i tych za bi to. Po zo sta łą przy ży ciu grup kę za bra no do Brze ska, gdzie
na miej sco wym cmen ta rzu ży dow skim za mor do wa no ko lej nych 10 osób. Na koń cu Rom -
mel mann wy brał kil ka mło dych dziew cząt oraz człon ków Ju den ra tu, któ rych za bra no do Tar -
no wa 12. Get to i w ogó le „kwe stia ży dow ska” w Za kli czy nie prze sta ły ist nieć.

Nie wie my, czy człon ko wie ro dzi ny ge ne ra ła Mon da by li świad ka mi tych tra gicz nych
wy da rzeń. Na stęp ny rok upły nął jed nak spo koj nie i aresz to wa nie ro dzi ny by ło dla wszyst -
kich cał ko wi cie nie spo dzie wa ne – za sko cze ni by li rów nież miej sco wi funk cjo na riu sze po -
li cji gra na to wej. Roz kaz w tej spra wie przy szedł z tar now skie go ge sta po do po ste run ku
w Czcho wie. Za pew ne ze wzglę du na szcze gól ną ran gę spra wy jej re ali za cję zle co no
zaufanemu funk cjo na riu szo wi żan dar me rii Fin de ro wi. Nad zo ro wał on po li cję gra na to wą
w Czcho wie i peł nił funk cję ko men dan ta utwo rzo ne go w 1943 r. tzw. Stützpunk tu, tj. umoc -
nio ne go po ste run ku żan dar me rii za si la ne go funk cjo na riu sza mi Son der dien stu i Po li cji Pol -
skiej. Za kła da no je w więk szych miej sco wo ściach ze wzglę du na za gro że nie ze stro ny par -
ty zant ki, ob sa dę sta no wi ło zwy kle ok. dzie się ciu lu dzi za rów no Niem ców, ja ki i Po la ków.
W Czcho wie spo śród Po la ków służ bę peł ni li mię dzy in ny mi cie szą cy się złą sła wą po li cjan -
ci gra na to wi: Wła dy sław Gra bek, Sta ni sław So kół i Jan Ma ter na, na le żą cy póź niej do Son -
der dien stu. Stützpunkt dzia łał obok wła ści we go po ste run ku po li cji gra na to wej – w Czcho -
wie po ste run ki na wet ze so bą są sia do wa ły 13.

Wła dy sław Fran ko wicz, ko men dant czchow skie go po ste run ku po li cji w la tach
1943–1944, wspo mi nał, że funk cjo na riu sze ze Stützpunk tu pod ko men dą Fin de ra przy by li
pod wie czór do Za kli czy na. W gru pie tej by li mię dzy in ny mi gra na to wi: Jó zef Ko czwa ra,
Jan Ma ter na, Sta ni sław So kół, Wła dy sław Gra bek, Wła dy sław Dziu ra. Na miej scu mie li do
nich do łą czyć miej sco wi po li cjan ci.

11 AŻIH, 301/2051, Re la cja Izra ela Mi ko ła je wi cza, s. 1; AŻIH, 301/3435, Re la cja Mi ny Laub, s. 1. Wil helm
Rom mel mann (1907–1948), funk cjo na riusz ge sta po w Tar no wie od po ło wy 1942 r., SS-Sturmscharführer,
sekre tarz kry mi nal ny i re fe rent do spraw ży dow skich. Spraw ca wie lu zbrod ni na Ży dach, Po la kach i Cy ga -
nach, zna ny z ma so wych mor derstw w get tach w Kra ko wie, Tar no wie i in nych. W sierp niu 1943 r. prze nie -
sio ny do pla ców ki ge sta po w Bre men. Eks tra do wa ny do Pol ski w 1947 r. i 25 III 1948 r. ska za ny na ka rę
śmier ci przez Sąd Okrę go wy w Tar no wie. Wy rok wy ko na no w wię zie niu w Tar no wie.

12 AŻIH, 301/1647, Re la cja Pin ka sa Korn hau se ra, s. 7–8; AŻIH, 301/2051, Re la cja Izra ela Mi ko ła je wi cza,
s. 1–2; AŻIH, 301/3435, Re la cja Mi ny Laub, s. 1; AIPN Kr, Ds. 1/70, t. 19, Ze zna nie Alek san dry Ot t man,
k. 108. 

13 AIPN, GK 174/574, k. 20.
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Nad zór nad po ste run kiem Po li cji Pol skiej w Za kli czy nie, po dob nie jak w in nych pla ców -
kach, spra wo wał pod ofi cer żan dar me rii. W tym cza sie był to Wach me ister Jo hann Wa gner,
któ re mu do po mo cy przysła no dwóch volks deut schów z Son der dien stu. Ża den z nich nie
wie dział o ży dow skim po cho dze niu ro dzi ny Mon da, w in nym ra zie z pew no ścią nie to le ro -
wa li by ich pobytu w miejscowości. Na to miast ko men dan tem po li cji gra na to wej w Za kli czy -
nie był w tym cza sie Bro ni sław Je dlicz ko, żoł nierz AK, do świad czo ny po li cjant, któ ry już
dzie sięć lat przed woj ną ob jął sta no wi sko ko men dan ta Po li cji Pań stwo wej. Na żą da nie
władz nie miec kich peł nił w Za kli czy nie służ bę od 1 li sto pa da 1941 r. do koń ca lip ca 1944 r.,
kie dy to zbiegł do par ty zant ki. Je dlicz ko tak wspo mi nał oko licz no ści aresz to wa nia ro dzi ny
gen. Mon da: „Ostat nie go dnia mie sią ca li sto pa da 1943 r., pa mię tam, że by ło to w po nie dzia -
łek lub po ja kimś dniu świą tecz ny m14, ra no wy je chał Wa gner na urlop. Za stęp stwo ob jął
Son der dienst Müller Adolf. Te go sa me go dnia ok. godz. 8.00 wie czo rem przy je cha li na po -
ste ru nek w Za kli czy nie czterej nie miec cy po li cjan ci wraz z Fin de rem. Przy byw szy do kan -
ce la rii, Fin der za żą dał, bym po szedł z nim i wska zał wil lę «Zo fiów ka». Od po wie dzia łem,
że nie mam cza su, wo bec cze go po le cił mi wy de le go wać jed ne go z po li cjan tów, o ile pa -
mię tam wy sła łem po ste run ko we go Cie pli ka. Cie plik re la cjo no wał mi póź niej, że Fin de ra
wraz z jego gru pą za pro wa dził do «Zo fiów ki». Tam za sta no żo nę ma jo ra Wi tow skie go wraz
z dwie ma cór ka mi. Oso by te wy le gi ty mo wa no, a po nie waż z do ku men tów oka za ło się, że
żo na ma jo ra Wi tow skie go jest rów nież po cho dze nia ży dow skie go (z do mu Ro sner), prze to
Fin der pozo sta wił w «Zo fiów ce» jed ne go ze swych po li cjan tów, a sam po wska za niu mu
przez Witow ską, gdzie miesz ka żo na ge ne ra ła Mon da, udał się z resz tą po li cjan tów nie miec -
kich do «Ko cie go Zam ku». Tam aresz to wał Mon do wą, Kor czyń ską i Czaj kow ską, któ re na -
stęp nie z Wi tow ską i jej cór ka mi przy pro wa dził na po ste ru nek w Za kli czy nie. Wszyst kie
aresz to wa ne ko bie ty prze by wa ły w lo ka lu po ste run ku oko ło go dzi ny, w któ rym to cza sie na
po le ce nie Fin de ra po sta ra no się o dru gą fur man kę. W cza sie po by tu na po ste run ku aresz to -
wa ne ko bie ty py ta ły Fin de ra, dla cze go je aresz to wa no, o ja ką spra wę cho dzi, na co Fin der
da wał im od po wiedź uspo ka ja ją cą, mó wiąc, że wy ko nu je roz kaz swej wła dzy prze ło żo nej,
nie wie, o co cho dzi, jed nak przy pusz cza, że spra wa się wy ja śni na po ste run ku w Brze sku,
do kąd we dług roz ka zu ma je od sta wić. Mó wił przy tym, że by za bra ły klu cze od miesz kań,
bo jak po wró cą, to klu cze bę dą im po trzeb ne”15. Na po ste run ku w Za kli czy nie Fin der ze -
brał od za trzy ma nych ko biet ken kar ty i – jak sam Je dlicz ko przy znał – do pie ro z tych do -
ku men tów do wie dział się, „że Mon do wa i Wi tow ska są sio stra mi i po cho dzą z Ro sne rów,
Czaj kow ska jest sio strą gen. Mon da, a Kor czyń ska ka to licz ką”16.

Świad ka mi te go aresz to wa nia by ło wie le osób, w szcze gól no ści są sie dzi. W wil li „Ko ci Za -
mek” w miesz ka niu na par te rze prze by wa ły He le na Char kie wicz i jej cór ka Na ta lia. Po da wa -
ły one, że aresz to wa nia do ko nał nie miec ki po li cjant w ja snym mun du rze z po ste run ku
w Czcho wie, w to wa rzy stwie ko men dan ta po li cji gra na to wej Je dlicz ki. Około 22.00 wie czo -
rem usły sza ły wa le nie do drzwi. Na za py ta nia nie miec kie go po li cjan ta Char kie wi czo wa od -
po wie dzia ła, że miesz ka tu żo na pol skie go ge ne ra ła w nie wo li. Po pew nym cza sie do lo ka lu
Char kie wi czo wej ze szła z pierw sze go pię tra Kor czyń ska, mó wiąc, że Niem cy je za bie ra ją. „Ja
za py ta łam Kor czyń ską, czy i ją też, bo wie dzia łam, że Kor czyń ska jest aryj skie go po cho dze -
nia. Kor czyń ska po wie dzia ła mi na to, że ona bez Mon do wej i Czaj kow skiej nie zo sta nie, że
ona z ni mi pój dzie, a na mo ją uwa gę, że bę dąc na wol no ści mo że im po móc, oświad czy ła mi,

14 30 XI 1943 r. wy pa dał we wto rek.
15 AIPN, GK 174/547, Zeznanie Bronisława Jedliczki, k. 23–24.
16 Ibi�dem, k. 24. Fakt, że Kor czyń ska ucho dzi ła za aryj kę (nie kie dy by ła na zy wa na w re la cjach „ku zyn ką”

ge ne ra ła), świad czy o tym, że po sia da ła do bre do ku men ty i nie ujaw nia ła swo je go po cho dze nia.
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że ona zna la zł szy się sa ma, nic im po móc nie mo że, bo jest cho ra i nie mo że ich zo sta wić, sko -
ro one ty le do bre go jej zro bi ły. Kor czyń ska przy nio sła rów no cze śnie je den pie niądz zło ty
(dukat, 20 ko ron au striac kich) oraz brosz kę zło tą wy sa dza ną pe reł ka mi z ame ty stem i go tów -
kę w kwo cie prze szło 4000 zł, mó wiąc, że to od Mon do wej, bym ja te rze czy da ła ko mu na -
le ży. Wpraw dzie Kor czyń ska nie mó wi ła ko mu mam dać te przed mio ty, lecz ja zro zu mia łam,
że mam to dać sy nom Mon da, któ rzy się ukry wa li”17. Mon do wa wy pro wa dza na z miesz ka nia
mia ła po wie dzieć, że jest to „du ża po mył ka” i pro si ła są siad kę, że by prze ka za ła wia do mość
jej ad wo ka to wi z Kra ko wa, aby „za jął się tą spra wą”, jeśliby do ju tra nie wró ci ły. Char kie wi -
czo wa przy ję ła tak że na prze cho wa nie klu cze do miesz ka nia Mon do wej, któ re jesz cze przed
po now nym przyj ściem Niem ców zo sta ło spe ne tro wa ne przez pod zie mie. Z po le ce nia Alek -
san dry Ot t man do ko na no prze glą du i za bez pie cze nia do ku men tów, któ re ewen tu al nie mo gły -
by za szko dzić in nym oso bom. Za ufa ny czło nek kon spi ra cji Wi told Fry drych za brał z miesz -
ka nia część fo to gra fii i nie któ re do ku men ty 18. Ta kie środ ki ostroż no ści by ły po trzeb ne, bo
chwi lę póź niej klu czy do lokalu za żą dał ko men dant Son der dien stu Müller, któ ry w to wa rzy -
stwie trzech Niem ców do ko nał pierw sze go ra bun ku mie nia ofiar. W gra bie ży, jak póź niej
zaob ser wo wa li świad ko wie, oprócz Niem ców bra li udział nie któ rzy po li cjan ci gra na to wi,
którzy przy własz czy li so bie in ne war to ściow sze przed mio ty i ar ty ku ły żyw no ścio we.

Na stęp ne go dnia wcze snym ran kiem w asy ście funk cjo na riu szy: Ma ter ny, Grab ka i So ko -
ła ko bie ty zo sta ły wy wie zio ne z po ste run ku w Czcho wie. Ko men dant placówki Fran ko wicz
stwier dził, że w księ gach po ste run ku czchow skie go, któ re skru pu lat nie pro wa dził Fin der, nie
by ło żad nej wzmian ki ani o fak cie za trzy ma nia i od wie zie nia ko biet, ani o ja kiej kol wiek ko -
re spon den cji lub te le fo nie służ bo wym do pla ców ki w tej spra wie 19. Owa po uf ność by ła wiel -
ce zna czą ca i wska zy wa ła, że in ten cją władz by ło nienada wa nie spra wie roz gło su.

Ko bie ty wy wie zio no z Czcho wa przez Brze sko i da lej po cią giem do Tar no wa, gdzie zo -
sta ły od sta wio ne do miej sco we go, szcząt ko we go już get ta, do dys po zy cji ge sta po. Jan Ber -
nal, ro bot nik pra cu ją cy przy bu do wie za po ry w Czcho wie, tak wspo mi nał zaj ście z póź nej
jesie ni 1943 r., kie dy je chał sa mo cho dem cię ża ro wym do Brze ska: „Oko ło go dzi ny 6.00 rano
prze jeż dża li śmy obok Stützpunk tu po li cji nie miec kiej w Czcho wie. Żan darm z za ło gi te go
Stützpunk tu za trzy mał sa mo chód i na plat for mę je go za ła do wa no kil ka ko biet oraz ma łą
dziew czyn kę. Wraz z ko bie ta mi wsia dło – zda je się – trzech żan dar mów w kon wo ju. W dro -
dze ko bie ty te roz ma wia ły i oka za ło się, że znaj du je się wśród nich żo na ge ne ra ła Mon da,
a po zo sta łe są jej krew ny mi lub po wi no wa ty mi. Żo na ge ne ra ła Mon da pro si ła mnie, bym za -
wia do mił jej mę ża o tym, że zo sta ła aresz to wa na i wy wie zio na, przy czym za zna czy ła, że
wy wo żą je do Tar no wa. Mon do wa za cho wy wa ła się w cza sie po dró ży re zo lut nie, z za cho -
wa nia jej i po zo sta łych ko biet zo rien to wa łem się, że nie zda ją so bie spra wy z te go, że jadą
na śmierć. [...] Te go sa me go dnia wie czo rem wra ca li z na mi kon wo jen ci ze sta cji w Sło twi -
nie [sta cja ko le jo wa w Brze sku – przyp. R.K.] do Czcho wa. Po wie dzie li oni, że ko bie ty, któ -
re od sta wi li do Tar no wa, zo sta ły już tam wy koń czo ne. Opo wia da li to ze śmie chem i szy der -
stwa mi. Po oswo bo dze niu zgło sił się do mnie ma jor Wi tow ski, któ re mu opo wie dzia łem
zna ne mi szcze gó ły w spra wie aresz to wa nia żo ny ge ne ra ła Mon da i jej ro dzi ny”20. 

17 AIPN Kr, Ds. 1/70, t. 13, Ze zna nia He le ny i Na ta lii Char kie wicz, k. 60–62. Prze cho wa ne pre cjo za zo -
sta ły zwró co ne po woj nie Je rze mu Mon do wi, a pie nią dze Ja no wi Wi tow skie mu.

18 Ibi�dem, k. 62. Wi told Fry drych (1916–1970), ar ty sta ma larz, ab sol went Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie (1948 r.). Po woj nie osiadł na Wy brze żu, pro fe sor Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Sztuk Pla stycz -
nych w Gdań sku.

19 AIPN, GK 174/547, k. 21.
20 Ibi�dem, k. 32.
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He le na Mon do wa z Brze ska wy sła ła dwie wia do mo ści dla swo jej przy ja ciół ki Alek san -
dry Ot t man. Za po śred nic twem woź ni cy prze ka za ła kart kę na pi sa ną na dwor cu ko le jo wym
w Brze sku, gdzie za wia da mia ła, że zo sta ła z in ny mi aresz to wa na, ale „ob cho dzą się z ni mi
bar dzo grzecz nie”. Dru gą in for ma cję wy sła ła pocz tą z Brze ska – by ła to od niej ostat nia
wia do mo ść21.

Nie dłu go po aresz to wa niu ko biet ko men dant Stützpunk tu w Czcho wie Fin der na po le ce -
nie ge sta po w Tar no wie za rzą dził ode sła nie tam mie nia ru cho me go, ja kie po zo sta ło w opusz -
czo nych miesz ka niach ofiar. Fin der z to wa rzy szą cy mi mu dwo ma funk cjo na riu sza mi Son -
der dien stu po now nie przy je chał na po ste ru nek w Za kli czy nie 2 grud nia 1943 r. z za mia rem
opróż nie nia miesz kań Mon do wej i Wi tow skiej. Z po ste run ku prze pro wa dził jesz cze roz mo -
wę te le fo nicz ną z nie zna nym funk cjo na riu szem ge sta po, od któ re go otrzy mał szcze gó ło we
dys po zy cje co do obu miesz kań i po zo sta wio ne go mie nia. Obec ny przy tym ko men dant
Jedlicz ko usły szał cha rak te ry stycz ne py ta nie Fin de ra: „Czy wszyst kie sześć?” (al�le�sech�se?).
Ob ser wu jąc Fin de ra i przy słu chu jąc się roz mo wie, na brał prze ko na nia, że kwe stia roz strze -
la nia wszyst kich ko biet zo sta ła po twier dzo na przez ge sta pow ca. Po skoń czo nej roz mo wie
Fin der na po mniał Je dlicz kę o za cho wa niu ta jem ni cy, do da jąc przy tym, że „szko da Kor czyń -
skiej”, ale mu si ona po dzie lić los resz ty, gdyż by ła by nie wy god nym świad kie m22.

Po tej roz mo wie Fin der ze swo imi to wa rzy sza mi i Mülle rem z po ste run ku w Za kli czy -
nie udał się do miesz kań Mon do wej i Wi tow skiej, skąd za bra li jed ną lub dwie wa liz ki rze -
czy. Klu cze od obu miesz kań po zo sta wił Mülle ro wi, któ ry na stęp ne go dnia miał wy wieźć
ca łe urzą dze nie obu miesz kań do get ta w Tar no wie. Do prze wie zie nia do byt ku uży to sze -
ściu fur ma nek, m.in. za bra no wów czas: for te pian, ume blo wa nie, na kry cia sto ło we, sprzęt
ku chen ny, płasz cze, suk nie i in ną odzież, bie li znę, po ściel, dy wa ny, ki li my, fi ran ki oraz inne
drob niej sze ele men ty wy po sa że nia. Prze wie zio ne do bra zło żo no do ma ga zy nów bę dą cych
w dys po zy cji ge sta po na te re nie daw ne go get ta tar now skie go. Pra cu ją cy tam w ma ga zy nach
przy sor to wa niu mie nia nie któ rzy Ży dzi wi dzie li na me blach i in nych przed mio tach na pi sy
z na zwi skiem Mon d23. 

Aresztowane kobiety były widziane przez świadków 1 grud nia 1943 r. w Tar no wie, gdzie
przemierzały swoją ostatnią drogę. Eskor tę sta no wi li praw do po dob nie żan dar mi i po li cjan -
ci gra na to wi, któ rzy odłą czy li się przed bra mą get ta. Naj krót sza dro ga z dwor ca do get ta
pro wa dzi ła przez ul. Ur szu lań ską i da lej ul. Wa ło wą. Nie wia do mo jed nak, czy nie wia sty
pro wa dzo ne by ły wprost z dwor ca do get ta, czy po dro dze za trzy ma no się w sie dzi bie ge -
sta po przy ul. Ur szu lań skiej – tu mo gli do łą czyć miej sco wi funk cjo na riu sze. Gru pę sze ściu
ko biet, w tym jed ną dziew czyn kę, wi dzia no już na ul. Wa ło wej jak szły dwój ka mi. Po wej -
ściu do get ta kon wój za trzy mał się ko ło bu dyn ku na ul. Wi dok, uli cy zna nej ja ko miej sce
zbio ro wych eg ze ku cji pod czas ak cji li kwi da cyj nych w get cie. Tu taj tar now scy ge sta pow cy
Oskar Jeck i Ger hard Gru now, przy pła czu, roz pacz li wych krzy kach i wo ła niach o po moc,
bi ciem i ko pa niem zmu si li ko bie ty do ro ze bra nia się i po ło że nia w rzę dzie twa rzą do zie mi.
Strze la li z pisto le tów w tył gło wy. Na stęp nie we zwa li gra ba rzy z po bli skie go cmen ta rza
żydow skie go, któ rzy za bra li zwło ki i po grze ba li we wspól nej mo gi le 24.

21 AIPN Kr, Ds.1/70, t. 19, Ze zna nie Alek san dry Ot t man, k. 107.
22 AIPN Kr, GK 174/547, Ze zna nie Bro ni sła wa Je dlicz ki, k. 25. W swo im ze zna niu Je dlicz ko mó wi, że Fin -

der roz ma wiał wów czas przez te le fon z ge sta pow cem Rom mel man nem, co jest oczy wi stą po mył ką, al bo wiem
Rom mel mann opu ścił Tar nów la tem 1943 r. Praw do po dob nie by ła to roz mo wa z Gru no wem.

23 AIPN, GK 174/547, k. 25; AŻIH, 301/3224, Pi smo Ja na Wi tow skie go, s. 2.
24 AŻIH, 301/3224, Pi smo Ja na Wi tow skie go, s. 1–2. Oskar Jeck (ur. 1915 r.), po cho dził z ko lo nii nie miec -

kiej Czer min k. Miel ca, ab sol went gim na zjum w Miel cu (1935 r.). Ra zem z bra tem Edwar dem wstą pi li do 
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Na le ży wspo mnieć, że ów cze sne get to w Tar no wie by ło już w sta nie li kwi da cji. To naj -
więk sze get to w Kra kow skiem li kwi do wa ne by ło eta pa mi od la ta 1942 r. Ostat nia wiel ka
ak cja li kwi da cyj na od by ła się w dniach 2–3 wrze śnia 1943 r. Ty sią ce Ży dów w pierw szym
dniu wy wie zio no do KL Au schwitz, część na to miast prze trans por to wa no do obo zu pra cy
w Szeb niach ko ło Ja sła. Wy se lek cjo no wa ną gru pę po nad 2 tys. osób, przede wszyst kim
mło dych i zdol nych do pra cy, od tran spor to wa no na za jutrz do obo zu pra cy w Pła szo wie.
W zli kwi do wa nym for mal nie get cie w Tar no wie po zo sta ła je dy nie ma ła gru pa więź niów
prze zna czo na do prac po rząd ko wych. W lu tym 1944 r. skie ro wa no do Pła szo wa ostat nich
140 Ży dów z Tar no wa 25. 

Szczę śli wym tra fem z za gła dy oca la ło kil ku bez po śred nich świad ków mor du ro dzi ny
gen. Mon da, któ rzy po woj nie mo gli zło żyć re la cje i ze zna nia. Mimo nieporadnego stylu
war to przy to czyć ich frag men ty opi su ją ce prze bieg i od dźwięk zbrod ni w getcie i ogólnie
atmosferę ówczesnego likwidowanego getta: „Przed woj ną w 1939 r. miesz ka łem sta le
w Tar no wie, gdzie by łem kup cem bła wat nym. Po przyj ściu Niem ców zo sta łem w Tar no wie
i kie dy urzą dza no get to zo sta łem i ja w get cie umiesz czo ny i przy dzie lo ny do gru py, któ rej
za da niem by ło ko pać do ły na cmen ta rzu ży dow skim i cho wać za strze lo nych przez Niem -
ców lu dzi. Pew ne go ra zu, by ło to mo że w grud niu 1943 r. lub w stycz niu 1944 r., gdy by -
łem w get cie, sły sza łem jak na pla cu ko ło szo py Niem cy znę ca li się nad ja ki miś oso ba mi,
któ re wy da wa ły krzy ki, a na stęp nie sły sza łem wraz z in ny mi strza ły do cho dzą ce z te go pla -
cu. Wi dzia łem, że na ten plac szedł ge sta po wiec Gru now i Jeck, skąd wła śnie te krzy ki
docho dzi ły i te strza ły. Po strza łach Gru now i Jeck ode szli, a ja wraz z in ny mi po sze dłem

gesta po, funk cjo na riusz pla ców ki w Miel cu, po tem w Tar no wie. Ger hard Gru now (1911–1945), po cho dził
z By to mia, od 1941 r. funk cjo na riusz ge sta po w Tar no wie. Obaj wy mie nie ni by li zna ny mi ge sta pow ca mi
w Tar no wie i bra li udział w zbrod niach na Ży dach i Po la kach na te re nie get ta i mia sta. AIPN Kr, Ds. 1/70;
AIPN, Ds. 2/67.

25 R. Ko tar ba, Nie�miec�ki�obóz�w Pła�szo�wie�1942–1945, War sza wa –Kr aków 2009, s. 69–70.
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tam, aże by za brać zwło ki osób na tym pla cu po le głych, zo ba czy łem na tym pla cu zwło ki
siedmiu kobiet, bez ubra nia i bie li zny, cał kiem na gie. Roz po zna łem, że jed na z tych ko biet
by ła star sza wie kiem, dwie cał kiem mło de, jed na z nich bar dzo tę ga, a dwie śred nie, jed nak
do brze od ży wio ne. Wów czas to star szy w get cie nie ja ki Volk man [pre zes Ju den ra tu w get -
cie tar now skim – przyp. R.K.] oznaj mił nam, iż ko bie ty te jest to ro dzi na ge ne ra ła Mon da,
gdyż opo wia dał to Jeck […]. Zwło ki te na stęp nie wraz z in ny mi współ pra cow ni ka mi za bra -
li śmy z get ta na cmen tarz ży dow ski, wy ko pa li śmy wspól ny grób i po cho wa li[śmy] – nie je -
stem jed nak w sta nie wska zać, w któ rym to miej scu by ło, ty le tyl ko mo gę po wie dzieć, że
po cho wa ne te ko bie ty zo sta ły w tej czę ści cmen ta rza na le wo od wej ścia przez bra mę cmen -
tar ną, po za po mni ka mi, na dol nym miej scu, gdzie na stęp nie cho wa no jesz cze bar dzo du żo
zwłok […]. Pa mię tam tyl ko, że kie dy te zwło ki przy wieź li śmy na ta kim wóz ku, ja kim się
chleb roz wo zi ło z pie kar ni, i zdję li śmy te zwło ki z wo zu, wów czas na dnie zna leź li śmy ja -
kiś pier ścio nek, nie umiem jed nak dziś opi sać kształ tu te go pier ścion ka, zda je mi się, że by -
ła to jed nak gład ka zło ta ob rącz ka. Nie mo gę rów nież sta now czo twier dzić, czy ten pier ścio -
nek po tych zwło kach zo stał, praw do po dob nie jed nak któ raś z tych pań ten pier ścio nek
mia ła. Pier ścio nek ten wrzu ci li śmy do ka na łu”26. 

„Z koń cem grud nia 1944 r. lub z po cząt kiem stycz nia 1945 r.27, pew ne go dnia, kie dy by -
łam za ję ta w sor tow ni w get cie w Tar no wie przy ul. Szpi tal nej, z któ rej okno wy cho dzi ło na
plac Mag de bur ski [nie miec ka na zwa pla cu Wol no ści w Tar no wie – przyp. R.K.], któ rą to
sor tow nię pro wa dził Szy ja Stub, ro ze szła się po gło ska, że aresz to wa no ro dzi nę ge ne ra ła
Mon da. Wia do mość tę po da li star si ze stra ży ży dow skiej i w pew nej chwi li wy gląd nę łam
oknem i zo ba czy łam pro wa dzo ną gru pę 6 do 7 osób, co do któ rej ci ze stra ży ży dow skiej
po wie dzie li, że to ro dzi na ge ne ra ła Mon da. W gru pie tej za uwa ży łam dziec ko w wie ku 5 do
7 lat, nie umiem jed nak wy ja śnić, czy to był chłop czyk, czy dziew czyn ka, pa mię tam tyl ko
ma ły wzrost. Któ ra to po ra dnia mo gła być, te go nie umiem do brze wy ja śnić, i na za jutrz
w sor tow ni, w któ rej pra co wa łam, zna la zły się róż ne krysz ta ły, fi ran ki, fu tra, fo to gra fie i li -
sty – ko re spon den cja, i prze gląd nąw szy tę ko re spon den cję, spo tka łam w tej ko re spon den cji
na zwi sko Mon da, a pa mię tam, że fo to gra fia przed sta wia ła tę gą ko bie tę ucze sa ną w gret kę.
W nie dłu gi czas przy wie zio no i od da no do sor tow ni wię cej rze czy, jak dy wa ny itp. rze czy,
i tam tak że by ły rze czy ro dzi ny gen. Mon da, o czym mó wi li ze stra ży ży dow skiej człon ko -
wie. Mię dzy in ny mi rze cza mi by ło ubran ko ma łe go dziec ka i to ubran ko by ło po krwa wio -
ne, z cze go wno szę, że dziec ko roz strze la no w ubra niu, pod czas gdy do ro słe oso by mu sia -
ły się roz bie rać i by ły roz strze li wa ne bez odzie ży. Naj bar dziej mi utkwi ły w pa mię ci bia łe
dzie cin ne kap ce. […] Nad mie niam, że ge sta pow cy za zwy czaj roz myśl nie roz gła sza li, je śli
ktoś znacz niej szy z Ży dów zo stał schwy ta ny i roz strze la ny, i stąd to wła śnie straż ży dow -
ska wie dzia ła, że przy pro wa dzo no człon ków ro dzi ny ge ne ra ła Mon da”28.

„W grud niu 1943 lub w stycz niu 1944 […], kie dy by łem za ję ty na pla cu Mag de bur skim
łado wa niem to wa rów ży dow skich na fur man ki w ce lu od wie zie nia na dwo rzec ko le jo wy,

26 AIPN Rz, 1/13/k, Ze zna nie Jo achi ma Kup fer ma na, k. 138–139. Zob. APKr, SGCKr 609, Sąd Grodz ki
w Kra ko wie, I 3 Zg 363/47, Ze zna nie Jo achi ma Kup fer ma na, b.p. Na za cho wa nym cmen ta rzu ży dow skim
w Tar no wie przy ul. Szpi tal nej nie ma gro bu człon ków ro dzi ny gen. Mon da. Ofia ry ma so wych zbrod ni hi tle -
row skich sym bo li zu je po mnik – uła ma na ko lum na po zo sta ła ze zbu rzo nej przez Niem ców w 1939 r. Sy na go -
gi No wej. Mo nu ment upa mięt nia za gła dę 25 tys. Ży dów tar now skich, z któ rych ok. 3 tys. roz strze la no bez po -
śred nio na tym cmen ta rzu i po cho wa no w zbio ro wych gro bach. Zob. A. Bar tosz, J. Ko zioł, Tar�now�ski

cmen�tarz�ży�dow�ski, Tar nów 2005.
27 Po mył ka świad ka, cho dzi oczy wi ście o gru dzień 1943 r. Na prze ło mie 1944 i 1945 r. w Tar no wie nie

by ło już Ży dów i get ta.
28 AIPN Rz, 1/13/k, Ze zna nie Chai Lehr haupt, k. 134–135.
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zauwa ży łem w od le gło ści ja kichś 100 kro ków pro wa dzo ną przez ge sta pow ców gru pę 6 al bo
7 ele ganc ko ubra nych pań, mię dzy ni mi nie wiel ka dziew czyn ka tak że się znaj do wa ła. Są dzi -
li śmy, że to idą w to wa rzy stwie ge sta pow ca Gru no wa ja kieś pa nie re flek tu ją ce na kup no rze -
czy ży dow skich, kie dy jed nak gru pę tę skie ro wa no na uli cę Wi dok, gdzie od by wa ły się eg ze -
ku cje, do my śli li śmy się, że to są nie aryj ki pro wa dzo ne na eg ze ku cję. Istot nie w nie dłu gi czas
usły sza łem strza ły od uli cy Wi dok, a wkrót ce po tym przy nie sio no do sor tow ni fu tra per skie
i in ne okry cia kosz tow ne. Star si ze stra ży opo wia da li, że to by ła ro dzi na ge ne ra ła Mon da.
Z gru py tej pa mię tam sta rusz kę po wo li idą cą i jak już wspo mnia łem dziew czyn kę ma łą, resz -
ta pań wy glą da ła na mniej wię cej w jed nym wie ku […]. W nie dłu gi czas przy wie zio no na
chłop skich fu rach me ble do get ta, a chło pi za py ta ni po da li, że te me ble po cho dzą z wil li ge -
ne ra ła Mon da z Za kli czy na, że ge sta pow cy chcie li te me ble na miej scu sprze dać w Za kli czy -
nie, lecz nie by ło re flek tan tów. Z opo wia da nia Kup fer ma na wiem, że ko bie ty te po cho wa no
na cmen ta rzu ży dow skim. Na me blach za uwa ży łem na pi sy z na zwi skiem Mon da”29.

Wieść o aresz to wa niu i za mor do wa niu ro dzi ny gen. Mon da ro ze szła się szyb ko, mó wi li
o tym świad ko wie, po li cjan ci, na dru gi dzień opo wia da li o zda rze niu kon wo jen ci. 1 grud -
nia 1943 r. od by ła się od pra wa w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji Pol skiej w Tar no wie. Tu -
taj już po po łu dniu wśród ze bra nych ro ze szła się wia do mość o roz strze la niu w get cie tar -
now skim ro dzi ny ge ne ra ła przy wie zio nej z Za kli czy na 30. Mi mo to po cząt ko wo jesz cze
utrzy my wa ła się nie pew ność co do dal szych lo sów ofiar, mó wio no, że wy wie zio ne zo sta ły
do Kra ko wa bądź na wet na wschód, łu dzo no się, że mo że gdzieś ży ją, ale za rów no licz ni
zna jo mi, jak i mę żo wie i sy no wie cał ko wi cie utra ci li kon takt z aresz to wa ny mi ko bie ta mi.

Jak zwy kle w ta kich oko licz no ściach po ja wi ły się róż ne do mnie ma nia do ty czą ce przy -
czyn prze pro wa dzo nej przez hi tle row ców zbrod ni. Hi po te zy na ten te mat wy su wał sam gen.
Mond, a szcze gól nie bar dzo ak tyw ny w po wo jen nym wy ja śnia niu spra wy mjr Jan Wi tow -
ski. Każ da z przy ta cza nych wer sji za słu gu je na uwa gę, choć żad nej nie moż na dziś zwe ry -
fi ko wać. W ro ku 1948 Wi tow ski ze zna ł: „Do li sto pa da 1943 r. pro wa dzi łem z ro dzi ną ko -
re spon den cję i do te go cza su otrzy my wa łem od niej li sty. La tem 1943 r. osa dzo ny zo stał
w obo zie w Dössel, w któ rym ja w tym cza sie prze by wa łem, tak że gen. Mond, któ ry przy -
był z obo zu w Mur nau. Za miesz ka li śmy w jed nej izbie. Nie miec ka za ło ga obo zo wa od no -
si ła się po cząt ko wo do gen. Mon da w spo sób na wa run ki obo zo we uprzej my i trak to wa ła
go w spo sób na leż ny je go ran dze ge ne ral skiej. Gen. Mond ja ko no wo przy by ły był przed -
mio tem po wszech ne go za in te re so wa nia ko le gów, zwłasz cza że wśród jeń ców znaj do wa ło
się wie lu je go pod wład nych. Za czę ły się wi zy ty i re wi zy ty, w cza sie któ rych wy py ty wa no
ge ne ra ła ja ko te go, któ ry przy był z in ne go śro do wi ska, o no wo ści. Przed przy by ciem do
Dössel prze by wał ge ne rał Mond na ku ra cji w szpi ta lu w Mo na chium, gdzie ze tknął się z ja -
kimś rów nież prze by wa ją cym tam na le cze niu znacz niej szym ofi ce rem an giel skim. Ofi cer
ten opo wia dał ge ne ra ło wi, że mord ka tyń ski jest dzie łem Niem ców, że co do te go nie ma
żad nej wąt pli wo ści. Wia do mość tę po wta rzał gen. Mond od wie dza ją cym go w Dössel ofi -
ce rom. Wśród jeń ców obo zu w Dössel spra wa ta by ła spor na, wy wo ły wa ła dys ku sje, a na -
wet spo ry i spra wy ho no ro we. Wia do mo ści o tym do tar ły tak że do gen. [bro ni Le ona –
przyp. R.K.] Ber bec kie go, któ ry peł nił służ bę star sze go obo zu pol skie go. Ber bec ki in ter we -
nio wał u mnie w tej spra wie i pro sił mnie o wpły wa nie na gen. Mon da, gdyż spra wa jest
nie bez piecz na i roz po wszech nia nie o niej wia do mo ści przez gen. Mon da ze mścić się mo że
na je go ro dzi nie. Ber bec ki po wta rzał mi to kil ka krot nie.

29 Ibi�dem, Ze zna nie Hir scha Le iba Bu cha, k. 136.
30 AIPN, GK 174/547, Ze zna nie Bro ni sła wa Je dlicz ki, k. 25.
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W mię dzy cza sie po padł gen. Mond w spór z ofi ce rem kontr wy wia du (Abweh ra) Ra de -
ma che rem w związ ku z prze pro wa dza ny mi przez te go ostat nie go w spo sób nie tak tow ny,
a nie raz bru tal ny, re wi zja mi. Gen. Mond skła dał na Ra de ma che ra za ża le nia ad re so wa ne do
OKW. Za ża le nia te prze cho dzi ły oczy wi ście przez kan ce la rię obo zu. Na sku tek te go
wszyst kie go zmie nił się już w je sie ni (wrze sień, paź dzier nik) 1943 r. sto su nek nie miec kiej
za ło gi obo zo wej do gen. Mon da. Do szło do te go, że na wet ofi ce ro wie nie miec cy ni skiej ran -
gi żą da li, by ge ne rał im sa lu to wał oraz za bra no mu osob ną izbę i osa dzo no go we wspól nej
izbie z dru gim ge ne ra łem”31. 

W re la cji za war ta jest su ge stia, że zbrod nia na ro dzi nie ge ne ra ła mo gła być ze mstą władz
nie miec kich na gen. Mon dzie m.in. za gło szo ne przez nie go w obo zie opi nie o spraw cach
mor du ka tyń skie go. Te za ta wy da je się jed nak ma ło praw do po dob na. Wia do mo bo wiem,
co zresz tą Wi tow ski po da je, że w wie lu obo zach je niec kich to czy ły się oży wio ne dys ku sje
na te mat Ka ty nia, sa mi Niem cy, wy sy ła jąc de le ga cje jeń có w- of ic erów do la su ka tyń skie go,
do star cza li ar gu men tów do de bat. Wie lu, a gen. Mond jest te go przy kła dem, w naj lep szej
wie rze przyj mo wa ło wer sję o nie miec kim spraw stwie zbrod ni, nie są zaś zna ne przy pad ki
re pre sjo no wa nia za wy ra ża nie po glą dów na ten te mat. To ra czej po woj nie wła dze ko mu -
nistycz ne ści ga ły wszyst kich, któ rzy ośmie la li się na zy wać praw dzi wych zbrod nia rzy po
imie niu.

Dru ga hi po te za, któ ra mia ła przy bli żyć wy ja śnie nie oko licz no ści zbrod ni, do ty czy ła wy -
da rzeń i me cha ni zmów wła dzy w dys tryk cie kra kow skim. Prze by wa ją cy w Dössel gen. Ber -
nard Mond, do wie dziaw szy się, że je go żo na i po zo sta łe ko bie ty zo sta ły aresz to wa ne, skie -
ro wał pi smo in ter wen cyj ne do na czel nej ko men dy wojsk nie miec kich, po wo łu jąc się przy
tym na usta le nia ka pi tu la cji, gdzie nie miec kie wła dze woj sko we gwa ran to wa ły bez pie czeń -
stwo ro dzin ofi ce rów znaj du ją cych się w nie wo li. Otrzy mał wów czas od po wiedź, aby zwró -
cić się w tej spra wie bez po śred nio do gu ber na to ra dys tryk tu kra kow skie go Kur ta Burgs dorf -
fa. Na wy sła ne do Burgs dorf fa pi smo pro szą ce o wy ja śnie nie, dla cze go żo na zo sta ła
aresz to wa na, po da nie, w ja kim wię zie niu się znaj du je, oraz umoż li wie nie ko re spon den cji
z nią i wresz cie jej uwol nie nie – nie do stał w ogó le od po wie dzi. W mie siąc póź niej go ścił
w ofla gu szwaj car ski de le gat Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża, któ re mu gen. Mond
przed sta wił swo ją spra wę z proś bą o in ter wen cję, nie ste ty i ta dro ga za wio dła32.

Po po wro cie z nie wo li gen. Mond, sta ra jąc się wy ja śnić oko licz no ści aresz to wa nia
i śmier ci swo ich bli skich, do wie dział się, a na wet, jak ze znał, po ka za no mu pi smo – choć
nie pa mię tał kto – w któ rym miał być od ręcz ny za pis gu ber na to ra Burgs dorf fa: Al�les�was

Mond�he�isst� ist�unverzüglich�zu�ver�nich�ten�[Wszyst ko, co na zy wa się Mond, znisz czyć –
przyp. R.K.]. Pi smo to mia ło być skie ro wa ne „do Son der kom man do w Czcho wie”, fir mo -
wa ne przez Urząd Gu ber na to ra Dys tryk tu Kra ków i rów nież pod pi sa ne przez Burgs dorf fa
„nie za leż nie od do pi su od ręcz ne go”33.

Mjr Wi tow ski przed sta wiał to tak: „Jak już po przed nio wspo mnia łem, od li sto pa da
1943 r. urwa ła się ko re spon den cja z na szy mi ro dzi na mi. Ani gen. Mond, ani ja nie otrzy my -
wa li śmy od ro dzin żad nych wia do mo ści. Za nie po ko je ni tym skła da li śmy pi sma u władz
obo zo wych, pi sa li śmy do Nie miec kie go Czer wo ne go Krzy ża, a wresz cie do sze fa okrę gu
kra kow skie go Burgs dorf fa, któ ry w nie miec kiej pra sie oku pa cyj nej, jak «Kra kau er
Zeitung» i in., przed sta wia ny był ja ko żoł nierz od zna czo ny Krzy żem Ry cer skim Że la zne go

31 Ibi�dem, Ze zna nie Ja na Wi tow skie go, k. 29–30.
32 Ibi�dem, Ze zna nie Ber nar da Mon da, k. 18.
33 Ibi�dem.
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Krzy ża oraz mąż spra wie dli wy. Je dy nie od Nie miec kie go Czer wo ne go Krzy ża otrzy ma li -
śmy od po wiedź, że pi smo na sze prze ka za ne zo sta ło Głów ne mu Urzę do wi Bez pie czeń stwa
[Rze szy] w Ber li nie do za ła twie nia i że po na dej ściu od po wie dzi z te go urzę du zo sta nie ona
nam prze ka za na. Od władz obo zo wych i od Burgs dorf fa nie otrzy ma li śmy żad nej od po wie -
dzi. Zwra ca li śmy się rów nież do róż nych zna jo mych na szych czy na szych ro dzin. Nad sy ła -
li nam oni od po wie dzi po cie sza ją ce, z któ rych jed nak wy ni ka ło, że ro dzi ny na sze zo sta ły
przez ge sta po aresz to wa ne”34.

Nie wia do mo, skąd po ja wi ły się spe ku la cje, że aresz to wa nie i za strze le nie ro dzi ny Mon -
da na stą pi ło na po le ce nie, a ra czej za zgo dą gu ber na to ra dys tryk tu kra kow skie go Kur ta
Burgs dorf fa. Wi tow ski po da je, że wia do mość o ro li Burgs dorf fa w tej spra wie otrzy mał od
by łe go po li cjan ta gra na to we go Bro ni sła wa Je dlicz ki. Ten ostat ni jed nak sta now czo za prze -
czał ta kiej wer sji. Bo ga te oku pa cyj ne do świad cze nie pod po wia da ło mu też, że Burgs dorff
nie miał nic wspól ne go z tą spra wą, a na pod le głym mu po ste run ku po li cji w Za kli czy nie
nie by ło żad nych do ku men tów czy pism w spra wie po wyż sze go aresz to wa nia i nie mo gły
być one oka zy wa ne ni ko mu z ro dzi ny 35. Na le ży są dzić, zna jąc po dział kom pe ten cji i prag -
ma ty kę służ bo wą or ga nów oku pa cyj nych w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie, że te go ro dza ju
pi smo gu ber na to ra dys tryk tu kra kow skie go, a więc wy so kie go ran gą urzęd ni ka cy wil ne go,
do or ga nu po li cyj ne go ni skie go szcze bla w ogó le nie jest moż li we.

Roz py ty wa ny w tej spra wie przed swo im pro ce sem zbrod niarz hi tle row ski Wil helm
Rom mel mann rów nież ze znał, że nic mu nie wia do mo na te mat opi sy wa nej zbrod ni i o roli
Burgs dorf fa. Nie wie dział na wet, że ten był sze fem dys tryk tu kra kow skie go, usły szał o nim
do pie ro w wię zie niu w Pol sce. Zwró cił jed nak uwa gę, że po le ce nia kie ro wa ne do po li cji
w te re nie wy da wał SS- Oberführer Scher ne r36.

War to wy ja śnić, że Kurt Lu dwik von Burgs dorff (1886–1962) był ostat nim gu ber na to -
rem dys tryk tu kra kow skie go, przed tem wy so kim urzęd ni kiem pru skim, dy rek to rem mi ni -
ste rial nym w MSW Rze szy. Na gu ber na to ra zo stał po wo ła ny w li sto pa dzie 1943 r. i do ewa -
ku acji w stycz niu 1945 r. prze by wał w Kra ko wie. W okre sie je go urzę do wa nia, w dru giej
po ło wie 1944 r., da ło się za uwa żyć pew ną li be ra li za cję kur su ze stro ny władz cy wil nych
w GG. O sa mym Burgs dorf fie mó wio no w sfe rach pol skich dość do brze, ja ko o oso bie dą -
żą cej do uło że nia względ nie sta bil nych sto sun ków z pod bi tym spo łe czeń stwem pol skim, nie
od ma wia no mu do brej wo li i chę ci in ter we nio wa nia na rzecz Po la ków, co po twier dzi ło się
w wie lu wy pad kach. Po woj nie Burgs dorff zo stał wy da ny Pol sce i sta nął przed są dem.
W to ku pro ce su przy wo ła no przy chyl ne opi nie na temat je go re la cji z Po la ka mi, co
wpłynęło na wydanie zdu mie wa ją co ni skiego wy roku jak na funk cjo na riu sza tej ran gi. Sąd
Okrę go wy w Kra ko wie ska zał go 6 grud nia 1948 r. na trzy la ta wię zie nia 37. Je śli zwa żyć,
że Burgs dorff ob jął for mal nie urzę do wa nie praw do po dob nie wła śnie 1 grud nia 1943 r.,
a zarzu ca ne mu dzia ła nia by ły cał ko wi cie w kom pe ten cji Po li cji Bez pie czeń stwa (Si cher -
heits dienst), fak tycz nie nie pod le ga ją cej wła dzom cy wil nym GG, to te zę o udzia le Burgs -
dorf fa w tej spra wie na le ża ło by wy klu czyć.

Wszyst ko wska zu je na to, że po wo du aresz to wa nia ro dzi ny Mon da na le ża ło by szu kać
bli żej. Sta ło za nim bo wiem naj praw do po dob niej do nie sie nie. Zja wi sko de nun cja cji by ło
w la tach oku pa cji po wszech ne, a sprzy ja ły mu osła bie nie norm mo ral nych oraz pro pa gan da

34 Ibi�dem, Ze zna nie Ja na Wi tow skie go, k. 30.
35 AIPN, GK 174/547, Zeznanie Bronisława Jedliczki, k. 25.
36 AIPN Rz, 1/13/k, Ze zna nie Wil hel ma Rom mel man na, k. 252–253. SS- Oberführer Ju lian Scher ner był

do wód cą SS i po li cji na dys trykt kra kow ski od sierp nia 1941 r. do lu te go 1944 r.
37 AIPN, GK 174/550.
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hi tle row ska. Oku pa cyj ne do no si ciel stwo obec ne by ło w wie lu dzie dzi nach ży cia co dzien ne -
go, go spo dar cze go, w kon spi ra cji, a mię dzy in ny mi do ty ka ło rów nież bo leś nie Ży dów.
Przy czy ny te go sta nu by ły róż no rod ne. Za cho wa ne do ku men ty świad czą o nie chę ci wo bec
Ży dów i obo jęt no ści na ich cier pie nia, a tak że o ko la bo ra cji oby wa te li pol skich z oku pan -
tem i uczest nic twie w prze śla do wa niach lud no ści ży dow skiej.

Wśród miesz kań ców Za kli czy na krą ży ły opi nie, że oso ba mi od po wie dzial ny mi za wy da -
nie ro dzi ny gen. Mon da by li: „Mal cher, ar ty sta ma larz w Kra ko wie i Mas ser (lub Mas sar)
VD z Za kli czy na o nie zna nym obec nie miej scu po by tu”. Wi tow ski na pod sta wie roz mów
w Za kli czy nie usta lił, że za wy śle dze nie i usta le nie miej sca osób aresz to wa nych wy mie nie -
ni otrzy ma li od ge sta po na gro dy pie nięż ne. O obu tych po sta ciach mamy nie wie le
informacji, choć fi gu ru ją one w ak tach by łej Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle -
row skich w Kra ko wie 38.

Bar dzo ma ło wia do mo o miesz kań cu Za kli czy na, kon fi den cie na zwi skiem Mas ser (Mas -
sar, Na ssar?). Po dob no zo stał on aresz to wa ny za raz po woj nie, ale już w grud niu 1945 r.
uciekł z kra kow skie go wię zie nia. Nie wy stę pu je rów nież w ma te ria łach Urzę du Bez pie -
czeń stwa. Na to miast Sta ni sław Mal cher (1900–1943) był po sta cią zna ną już przed woj ną.
Ukoń czył stu dia na Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, wy sta wiał swo je pra ce w la tach
trzy dzie stych na kil ku po ka za ch39. Po mi mo że miesz kał w Kra ko wie przy ul. Die tla, a przy
To po lo wej miał pra cow nię ma lar ską, czę sto prze by wał w Za kli czy nie. Znał miasto i ludzi
(był portrecistą), prawdopodobnie, jako człowiek obracający się w różnych kręgach
rozpoznał rodzinę Mondów, zwłaszcza żonę generała, która dla innych mieszkańców
Zakliczyna mogła być osobą anonimową. W ro ku 1943, a być mo że w 1944, zo stał za strze -
lo ny z wy ro ku AK. Pa no wa ło wów czas prze ko na nie, że Mal cher zo stał zli kwi do wa ny za
do nos na ro dzi nę Mon dó w40.

Ta ka wer sja zo sta ła usta lo na za raz po woj nie, co wię cej nic nie wska zu je na to, aby przy
obec nym sta nie źró deł i bra ku świad ków ule gła ona zmia nie. By ła co praw da for mu ło wa na
w cza sach, gdy czę sto bra ły gó rę emo cje, ale w wa run kach woj ny i oku pa cji tym bar dziej
uzy ska nie wia ry god nych in for ma cji, nie mó wiąc już o wy ja śnie niu spra wy, by ło nie moż li -
we. Zwłasz cza że naj bar dziej za in te re so wa ni, tj. gen. Ber nard Mond i mjr Jan Wi tow ski
jesz cze przez pół to ra ro ku prze by wa li w nie wo li, a i po wy zwo le niu ich przy jazd do Pol ski
uległ opóź nie niu. 

Mjr Wi tow ski po wró cił do kra ju 11 li sto pa da 1945 r., na to miast gen. Mond kil ka ty go -
dni póź niej. Wi tow ski od ra zu po po wro cie za jął się po szu ki wa niem ro dzi ny, a śla dy je go
ener gicz nych po czy nań za cho wa ły się w ak tach śled czych i w re la cji zło żo nej w Ży dow -
skim In sty tu cie Hi sto rycz nym. Od wie dzi ny róż nych miejsc oraz roz mo wy z ludź mi,
w szcze gól no ści w Kra ko wie, Za kli czy nie i Czcho wie, po zwo li ły mu bar dzo szyb ko usta -
lić, że za rów no je go żo na, cór ki, jak i po zo sta łe pa nie zo sta ły aresz to wa ne przez po li cję

38 AŻIH, 301/3224, Pi smo Ja na Wi tow skie go, s. 3, 5; AIPN Kr, Ds. 43/67; AIPN Kr, VIII/33/82, Fo to ko -
pia do ku men tu spo rzą dzo ne go przez wy wiad Ob wo du AK Kra ków -Mi asto: „Wy kaz kon fi den tów w Kra ko wie
na IX 1944”, s. 11, poz. 342; Frag ment li sty kon fi den tów w Kra ko wie, [1943 r.], s. 2 (w zbio rach Sta ni sła wa
Dą bro wy -Kos tki).

39 Słow�nik�ar�ty�stów�pol�skich�i ob�cych�w Pol�sce�dzia�ła�ją�cych�(zmar�łych�przed�1966�r.).�Ma�la�rze,�rzeź�bia�-

rze,�gra�fi�cy, t. V, red. J. Der wo je da, War sza wa 1993, s. 275. W za miesz czo nym bio gra mie Sta ni sła wa Mal che -
ra po da no enig ma tycz nie: „Zgi nął w Kra ko wie 1943”. We dług in nej wer sji zo stał za strze lo ny przez AK
w czerw cu 1944 r.

40 AIPN Kr, 010/8127, Mel du nek TW ps. „Adam” z 7 I 1964 r., b.p. TW ps. „Adam”, któ ry znał i sys te -
ma tycz nie do no sił na Ada ma Mon da, m.in. po twier dził opi nię, że żo na gen. Mon da zo sta ła za mor do wa na
przez ge sta po, „a jej de nun cja tor zo stał na stęp nie przez żoł nie rzy AK zli kwi do wa ny”.

Zamordowanie rodziny gen. bryg. Bernarda Monda...

381

V
A

R
IA



nie miec ką 30 li sto pa da 1943 r. w Za kli czy nie i na stęp nie za mor do wa ne w tar now skim get -
cie. W swo ich po szu ki wa niach Wi tow ski wy ka zy wał wiel ką ak tyw ność i za an ga żo wa nie,
szu kał świad ków, roz sy łał pi sma, je go „oso bi ste śledz two” wska za ło na krąg osób bez po -
śred nio za mie sza nych w aresz to wa nie ko biet – za rów no Niem ców, jak i Po la ków. Z re la -
cji, cza sem drob nych in for ma cji, skła dał ob raz wy da rzeń, po zna wał ro lę po szcze gól nych
ludzi. Nie lek ce wa żył żad nych wąt ków i tro pów, na wet dość nie praw do po dob nych.

Przy kła dem mo że być pró ba wy ja śnie nia przez nie go spra wy rze ko me go po by tu He le ny
Mon do wej w obo zie kon cen tra cyj nym w Lu bli nie na Maj dan ku, gdzie mia ła prze by wać do
kwiet nia 1944 r. Stąd po dob no zo sta ła wy wie zio na do obo zu Ra vensbrück, gdzie ślad po
niej za gi nął. Ta ką in for ma cję miał prze ka zać Wi tow skie mu dr Lu dwik Chri stians, któ ry
w la tach 1941–1944 był peł no moc ni kiem Za rzą du Głów ne go PCK na okręg lu bel ski. Póź -
niej sze po szu ki wa nia Wi tow skie go czy nio ne przez Pol ski i Szwedz ki Czer wo ny Krzyż nie
da ły żad nych re zul ta tó w41. W cza sie po wo jen ne go spo tka nia mjr Wi tow ski przed sta wił
Jedlicz ce wer sję o po by cie żo ny gen. Mon da w obo zie na Maj dan ku, co ten sta now czo
wyklu czył i uznał za nie moż li we. Je dlicz ko był prze ko na ny, że zbrod ni do ko na ło tar now -
skie ge sta po „we wła snym za kre sie dzia ła nia”. 

Wi tow ski rów nież drą żył spra wę udzia łu w zbrod ni gu ber na to ra dys tryk tu kra kow skie go
Kur ta Burgs dorf fa. Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich
w Kra ko wie sę dzia Jan Sehn pro wa dził do cho dze nie w spra wie eks tra do wa ne go do Pol ski
Burgs dorf fa i przy go to wy wał ma te ria ły oskar ży ciel skie do je go pro ce su. Na tra fia jąc na wą -
tek do ty czą cy za mor do wa nia ro dzi ny gen. Mon da, pra gnął wy ja śnić ro lę gu ber na to ra. Choć
prze słu cha no wie lu świad ków na cze le z gen. Mon dem i mjr. Wi tow skim, nie zna le zio no
żad ne go wia ry god ne go śla du o wi nie Burgs dorf fa.

Praw do po dob nie to Wi tow ski rów nież za chę cał i wspie rał gen. Mon da do czy nie nia we
wła snym imie niu sta rań o zba da nie oko licz no ści be stial skiej zbrod ni na je go ro dzi nie.
Przede wszyst kim gen. Mond zło żył do nie sie nie w Pro ku ra tu rze Spe cjal ne go Są du Kar ne -
go w Kra ko wie w spra wie za bój stwa i ści ga nia win nych zbrod ni. W jej to ku ob ję to do cho -
dze niem m.in. Bro ni sła wa Je dlicz kę, któ ry był prze słu chi wa ny w cha rak te rze po dej rza ne go,
jed nak że wkrót ce zo sta ła ona umo rzo na42. Spo śród po szu ki wa nych po li cjan tów gra na to -
wych nie któ rzy od po wia da li po woj nie za in ne po peł nio ne przez sie bie czy ny, nie od na le -
zio no ni ko go z bio rą cych udział w aresz to wa niu funk cjo na riu szy żan dar me rii. Nie uda ło się
też ująć żad ne go z bez po śred nich spraw ców zbrod ni. Ge sta pow cy Ger hard Gru now i Oskar
Jeck byli po szu ki wa ni po woj nie, fi gu ro wa li na li stach prze stęp ców wo jen nych Głów nej
Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce i Ży dow skiej Ko mi sji Hi sto rycz nej. Gru -
now zgi nął w 1945 r. na fron cie, lo sy Oska ra Jec ka po zo sta ją nie zna ne. 

Po woj nie za rów no Ber nard Mond, jak i Jan Wi tow ski wnie śli do Są du Grodz kie go
w Kra ko wie spra wy o uzna nie swo ich żon za zmar łe. Po stę po wa nia są do we, choć nie przy -
nio sły no wych usta leń, po twier dzi ły fakt i oko licz no ści za bój stwa He le ny Mond, Emi lii,
Jadwi gi i Zo fii Wi tow skich oraz Zo fii Mond i Hen ry ki Mo ści skie ro we j43.

41 AŻIH, 301/3224, Pi smo Ja na Wi tow skie go, s. 2. He le na Mon do wa nie jest no to wa na w za cho wa nej do -
ku men ta cji do ty czą cej KL Lu blin (in for ma cja z Pań stwo we go Mu zeum na Maj dan ku, 2 VIII 2010 r.).

42 Zob. AIPN Kr, 502/3907.
43 APKr, SGCKr 624, Sąd Grodzki w Krakowie, I Zg 74/49, Po sta no wie nie są du z 3 V 1949 r., b.p.; APKr,

SGCKr 609, Sąd Grodzki w Krakowie, I 3 Zg 363/47, Po sta no wie nie są du z 19 XI 1947 r., b.p. 
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