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TAŚMA 1 
 
 
W tym wywiadzie Anna Świetlicka (z domu Łysakowska), urodzona 25-go Lipca, 1928 roku w 
Piaskach, mówi o życiu i o zagładzie Piaskowych Żydów. Opowiada o tych zdarzeniach jak one były 
widziane oczami dwunastoletniej dziewczynki. 
 
 
[01:] 01:15:00 – [01:] 11:04:59 
 
Świetlicka mówi że w Piaskach przed wojną mieszkało 5,000 Żydów i 2,000 Polaków. Miasto było 
bombardowane kilka razy między początkiem wojny i 17-tym wrześniem 1939-go roku. Niemcy zajęli 
Piaski 17-go września. Świetlicka od razu widziała dowody istnienia specjalnych kompanii karnych. Cel 
tych kompanii to było męczenie Żydów. Oni byli bici, ich sklepy rozbijane, obcinali brody u religijnych 
Żydów. Niemcy zmusiali Żydów do bezużytecznych robót. Naprzykład zmusiali ich podawać ciężkie 
kamienie z ręki do ręki w jedną stronę i z powrotem. W 1939 roku,Żydzi byli zmuszeni nosić białe 
opaski z  żółtą gwiazdą Żydowską. W 1940 roku, część miasta było zmienione w getto. Polacy którzy 
mieszkali w tej części miasta musieli się ewakuować żeby zrobić miejsce dla Żydów. Żydzi  którzy 
mieszkali poza gettem, musieli opuścić swoje domy, musieli osiędlić się w getcie i zostawić swoje domy 
dla Polaków. Świetlickiej sąsiedzi Akersztajn i Pogoda osiedlili się w getcie. W ich domach osiedlili się 
Polacy. Getto było otoczone wysokim (2.5 mt) płotem zrobionym z desek i drutem kolczastym. Gestapo 
zajęło dom na ulicy Lubelskiej. Ten dom miał balkon z którego Gestapowcy mogli obserwować getto. 
Getto było zamknięte i Żydowska umundurowana policja z pałkami utrzymywała porządek. Oni brali 
rozkazy od Niemców. Policja Żydowska organizowała oddziały robotnicze i zbierała kontrybucje dla 
Niemców. Świetlicka mówi żNiemcy używali Kehiłę (Żydowska rada) w ich stosunkach z Żydami. Ona 
widziała grupy Żydów których wyworzono z getta zaczynając z 1940- go roku. Ona też mówi o Żydach 
których przywożono z Niemiec, Austrii i z Czechosłowacji. Tym Żydom mówiono że w Piaskach oni 
będą mieli bardzo wygodne warunki życiowe. Opowiada o pewnym policjancie Żydowskim (nie podaje 
nazwiska) który często przychodził do jej domu. Ten policjant mówił o Żydach których wywożono 
ciężarówkami. Ona też widziała wywożonych furmankami i starych Żydów i kobiety z dziećmi którzy śli 
piechotą do stacji kolejowej w Miskupicu. Opowiadała o swoim dziadku którego Niemcy zabrali na 
ciężarówce ale go odpuścili kiedy on udowodnił że nie był Żydem. 
 
[01:] 11:05:00 – [01:] 22:29:59 
 
Ona widziała z dystancji jak wywożono Żydów z getta. Niemcy nie pozwalali Polakom zbliżać się do 
getta. Opowiada że w Piaskach były dwa getta, jedno było duże a drugie było mniejsze. W mnięszym 
getcie nie było wody dlatego że studnia była zniszczona. Niemcy sprowadzili pewnego Żyda z 
Czechosłowacji żeby on zremontował tą studnicę. To mu się nie udało.Żydzi  z małego getta mogli 
przejść do dużego dwa razy na dzień żeby mogli dostać wodę o widać się z rodziną i znajomimy. Te 
wizyty były kontrlowane policją Żydowską. Ten Żyd z Czechosłowacji napisał książkę po ytułem  
„Jeden który przeżył.” Ta książka była napisana językiem Niemieckim. Jeden rozdział był napisany o 
studni w małym getcie. Świetlicka tłumaczyła że ten Żydowski policjant który ich wizytował chciał żeby 
rodzina Świetlickiej jego uratowała. To było niemożliwe dlatego że jeden z pokojów w ich domu był 
zajęty przez Niemców i gestapo szukało jej brata który się ukrywał. Policjant Żydowski dał swojej matce 
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lekarstwo  Luminal żeby Niemcy nie wywieźli ją z getta. Matka umarła i ten policjant zniknął po 
likwidacji getta. Ona widziała jak 3-go Listopada polscy strażacy byli zmuszeni kopać gróby na 
cmentarzu Żydowskim.  Żydów zaganiano no cmentarz, zmuszono ich do rozbierania, stawiano ich na 
platformę i byli rozstrzelani. Ona widziała kobiety i dzieci które jeszcze nosiły zabawki i lalki których 
marszerowano do cmentarza przez ulicą Lubelską. Zabici i ranni padali w groby. Ona słyszała od innych 
ludzi że ziemia jeszcze się ruszała na następny dzień po egzekucji. Po likwidacji getta, Niemcy jeszcze 
szukali Żydów którzy chowali się w okolicy. Ona widziała rozstrzelanie dwóch Żydów którzy próbowali 
uciec z drogi do cmentarza. Jednego zabili Litwinczycy. Oni nosili czarne mundury. Litwinczycy którzy 
pracowali w Majdanku często pomagali Niemcom w łapankach i w rozstrzelaniu Żydów.    
 
[01:] 23:00:00 – [01:] 36:00:00 
 
Po likwidacji getta Niemcy zbierali rzeczy które zostały po Żydach. Oni je trzymali w synagodze a 
później je wysłano do jakiegoś magazynu. Ona (Świetlicka) weszła do getta po likwidacji i widziała trupy 
Żydowskie.  W domu jej dziadka jej ojciec znalazł trup dziecka które było uduszone. Dziecko już nie żyło 
kilka dni. Ona mówi że getto było bombardowane przez samoloty sowieckie krótko przed końcem wojny. 
Ona  mówi o Żydzie który się nazywał  Chonig. Informacja o Chonigu była od niego samego. Chonig był 
jedynym Żydem z Piaska który przeżył wojnę. Świetlicka myśli że było kilku innych ale ona nie wie 
gdzie oni  są. W czasie wywiadu , Świetlicka mówiła że Chonig mieszkał w Lublinie. Choniga siostra i 
jej córka byli rozstrzelani w Piasku. Chonig z matką i siostrą byli wysłani do Belżca. W Belżcu 
wybierano Żydów codziennie do gazowania. Im mówiono że muszą się zupełnie rozebrać bo idą do 
łazienek z prysznicami. Tam ich otruwano. Ich ciała były rzucane w doły w których było wapno. Oddział 
Choniga zbierał ubrania tych ofiar. Te ubrania wysyłano do Lublina. Chonig schował się w tych 
ubraniach I przeszmuglował się na zewnątrz. Po drodze do Lublina on wyskoczył z tego transportu i 
schował się w Mołgiewskim lasie. Tam on połączył się z grupą samoobrony. Tam on spotkał swego ojca 
I brata. W samoobronie był też Żyd z Piaska który nazywał się Niesman. Po wojnie, Choniga brat stał się 
członkiem Milicji Obywatelskiej. Choniga ojciec i brat zostali zabici koło budynku milicji. Świetlicka 
jeszcze twierdziła że na cmentarzu żydowskim były 3 masowe groby. 
 
 

TAŚMA 2 
 
 
[02:] 01:10:00 – [02:] 13:57:00 
 
Ona  mówi o rodzinie Niesman z Piaska. Niesmanowie zostawili ich dwie dziewczynki u dwóch 
gospodarzów Polskich. Jeden z gospodarzów wziął półtoraletnią dziewczynkę i utrzymywał ją przez 22 
miesiące. Po wojnie, rodzice wrócili i chcieli odebrać ich dziecko. Ale dziecko nie chciało do nich wrócić 
i ono zostało z tą rodziną. Młodsze dziecko,niemowlę, zostawiono z bezdzietną rodziną z  
Byszczejowica. 
Niesmanowie ewentualnie mogli odebrać to dziecko i wyjechali z okolicy. Detale o tym jak Chonig 
przeżył to ona (Świetlicka) słyszała od niego samego. Po wojnie Chonig mieszkał w Lublinie ale od czasu 
do czasu przyjeżdżał do Piaska i rozmawiał z Świetlicką i jej mężem. Ona opowiada o Żydówce która 
była żoną oficera Niemieckiego. Ta kobieta z synem (nazywał się Ginte) była wysłana do Piasków latem 
1940-go roku. Oni byli z południowych Niemiec. Niemiecki oficer który może był jej mężem zwiedzał 
ich od czasu do czasu. Ten oficer nie mógł ich uratować. Ta kobieta Żydowska też miała starszego syna 
który mieszkał w Szczecinie. Świetlicka pamięta że ta kobieta odtrzymywała paczki od tego syna. 
Świetlicka opowiada że kilka lat przed tym wywiadem, grupa Niemieckich turystów odwiedziła Piaski. 
Jeden z turystów powiedział że w Niemczech ukazała się książka pod tytułem „Listy z Piaska”. Ta 
książka była kolekcją listów Niemieckich Żydów z getta. Około 10,000 Niemieckich Żydów było 
wysłanych do getta w Piaskach. W ten sam czas jak Żydzi przyjeżdżali do getta inni byli wysyłani na 
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śmierć do Belżca. Świetlicka też opowiada o Niemieckim Żydzie który był wysłany do getta w Piasku z 
jego 17-to letnim synem. Żona tego Żyda była Niemką która przyjechała do Piaska i mieszkała poza 
gettem. Jej syn był wysyłany do roboty w Sawinie. Po śmierci jej męża ona chciała uratować syna. Jej się 
to nie udało. W pewnym momencie, Niemcy zaprosili żeby ona z synem przyjechali do Lublina. Nigdy 
się więcej o nich nie słyszało. 
Tej Niemki matka prosiła Gestapo o informacji o jej córce i wnuku. Nie otrzymała żadnej odpowiedzi. 
„Listy z Piaska” też mówią o trudnych stosunkach między Polskimi i Niemieckimi Żydami w getcie.  
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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