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W tym wywiadzie, Pan Józef Król rozmawia o wydarzeniach po wojnie w roku 1945 kiedy 
wrócił do Warty i został policjantem. Opowiada o zabiciu dwóch Żydów, Mosze Szajniak i 
Meir Laub Rozenwald w roku 1945 przez polityczną bandę która wędrowała i okradała ludzi w 
miastach po wojnie. 
 
 

Taśma 1 
 
 
[01:] 01:01:00 – [01:] 09:50:01 
00:00 – 10:12 
 
Pan Król się przedstawia, jego datę urodzenia 14 Maj 1922 w Kowlach. Zaczyna opowiadając o 
latach po wojnie i co się działo kiedy wrócił do Polski z Saxoni, Niemiec gdzie przebył wojne 
jako wieńzień w obozie pracy. Pan Król opowiada o pracy na posterunku policyjnym w Warcie, 
kursy które wzioł żeby pracować w policji i jego obowiązki, głównie patrolować ulice i wieś. 
Pan Król opisuje Warte po wojnie i rozpowszechnienie zbrodni. Opowiada o "politycznych 
bandach" które chodziły po miastach i kradły. Pan Król opisuje szczególny przypadek 13 
Grudnia 1945 kiedy bandy ubrane jako wojskowe przyszły na posterunek i rozbroiły 
policjantów. Opisuje jak te bandy kierowane przez Kapitana Groznego rozbroiły policje i 
zmusiły jego i innych policjantów żeby oprowadzali ich po mieście. Opowiada jak poszedł na 
pocztę z bandą, banda ukradła kase i zostawiła potwierdzenie. Pan Król opisuje jak banda 
spotkała Żyda Mosze Szajniaka. Pan Król opowiada że Szajniak wiedział że banda chciała 
pieniądze. Oferował im pieniądze ale musiał pożyczyc od Miskiewicza. Miskiewicz mu nie 
pożyczył. Pan Król opisuje jak po tym, banda wzieła Szajniaka pod budynek Bobrowskiego 
(Bombrowskiego) i zaszczeliła go w głowe. Pan Król mówi że nie był przy tym ale opisuje jak 
pilnował przez noc ciała Szajniaka i Rozenwalada, drugiego Żyda też zastrzelonego w ten dzień. 
Mówi że znał Szajniaka ale nie Rozenwalda. Tłumaczy że obydwaj Żydzi sprzedawali zborze w 
Lodzi. Pan Król opowiada że on znał Szajniaka, wie że Szajniak miał rodzine, żone i dzieci, że 
miał około 40 lat. Pan Król nie wie czy Szajniak był z Warty ale mówi że on i jego rodzina była 
jedną z pięciu albo sześciu rodzin które mieszkały w Warcie po wojnie. 
 
[01:] 09:50:02 – [01:] 16:50:05 
10:13 – 17:29 
 
Pan Król opisuje jak banda rozbroiła policje. Nie pamięta ile było w bandzie ale pamięta że 
okradali przez około dwie godziny np cukier, czekolade i papierosy. Pan Król opisuje jak był 
zmuszony iść z bandą ale mówi że kiedy miał szanse uciec, razem z policjantem Stanislawem 
Wozniak uciekł i wrócił na posterunek. Pan Król mówi że dowiedział się o zabiciu Żydów jak 
był na posterunku. Pan Król opowiada jak pilnował ciała Żydów żeby ich nikt nie dotykał. Pan 
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Król pamięta że ci Żydzi leżełi blisko siebie w Małym Rynku koło budynku Bobrowskiego. Pan 
Król mówi że Żydzi byli zabici w tym samym czasie ale nie wie czy osobno czy razem bo jego 
przy tym nie było. Pan Król mówi że nie rozmawiał z światkami ale wie że były światki bo 
przyszli na posterunek do Szefa Policij. Pan Król opowiada że banda zabiła Żydów przed grupą 
ludzmi ale że policja nigdy odpowiedzialnych nie złapała. 
 
[01:] 16:50:06 – [01:] 26:30:01 
17:30 – 27:35 
 
Pan Król opowiada że było pieć lub sześć Żydoskich rodzin w Warcie; opowiada jak opuścili 
Warte kiedy się dowiedzieli o Szajniaku i Rozenwaldzie. Pan Król mówi że nie widzial jak 
rodziny uciekły ale opowiada ze wiedział o bogatym Żydzie który się nazywał Monter i uciekł 
do Angli. Pan Król mówi że nie myśli że Szajniak albo Rozenwald byli politycznie połączeni bo 
Żydoskie rodziny były w Warcie przez krótki czas. Ale mówi że inni Żydzi byli policjantami. 
Pan Król opowiada o bandach i jak operowali; nie znał ich po imieniu; widział ze byli ubrani w 
wojskowy ubior; i że na koniec bandy były złapane i zniszczone. Pan Król mówi że przedstawili 
się jako Chłopcy z Lasu (zami Krajowej?). Mówi że widział potwierdzenie z poczty i stempel 
pisał Walka Bez Prawim, Walka Zbrojnia Krajowa AKA Grozny?. 
 
[01:] 26:30:02 – [01:] 31:34:01 
27:36 – 32:22 
 
[Pan Król i Sprawozdawca są na cmentarzu przed grobem Mosze Szajniaka i Meir Laub 
Rozenwald]. Pan Król opowiada że Polacy z Warty pochowali Żydów. Pan Król nie był przy 
chowaniu. [Grub pisze "Mosze Szajniak, Meir Laub Rozenwald – prawie cudem przeżyli 
koszmar i piekło drugiej wojny światowej / wrócili do Warty / chcieli żyć i pracować / 
zastrzelono ich na ulicy dnia 12. XII. 1945 r."]  
[Kamera pokazuje drugi grób obok który pisze Hirsz Gelbart, Syn Gitli z Moszkowiczow, 
Obywatel Blaszek wieku 18 lat powieszony przez Niemców w Warcie 10.08.1948 (unclear 
date)] 
[Pan Król i Sprawozdawca sa na ulicy pod domem gdzie Żydzi byli zastrzeleni. Budynek jest 
inny.] Pan Król pokazuje gdzie i jak Żydzi leżeli zastrzeleni. 
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