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Box 1, Tape 1 
 
 
Maria Cyprysiak opisuje swoje przeżycia z okresu II wojny światowej, którą spędziła w 
miejscowości LUBLIN. Opowiada o Żydach, którzy również mieszkali w dużej liczbie w 
Lublinie. Mówi o morderstwach wykonanych przez Hitlerowców i również o pomocy, której 
udzielała Żydom podczas II wojny światowej. 
 
 
[01:] 00:07:19 – [01:] 10:22:13 
00:00 – 10:41 
 
Maria Cyprysiak urodziła się 30 sierpnia 1914 r. w LUBLINIE. Opowiada, że jej ojciec 
pracował w zakładzie mięsnym. Budowali zakład przez pięć lat i jej ojciec tam pracował cały 
czas. Po szkole Maria Cyprysiak pracowała w szlamiarnia - w państwowym zakładzie 
mięsnym. Przed wojną ukończyła szkołę podstawową na KALINOWSZCZYZNIE, w 
Lublinie. Mówi, że tam mieszkało dużo Żydów, więcej Żydów niż Polaków. Mieszkała w 
kamienicy, która należała do Żyda, Pana Podkowiaka, który był bardzo religijny. Opowiada, 
że w szkole też było dużo Żydów, połowa uczniów była Polokami, a druga połowa była 
Żydami. Rozmawiała z nimi po polsku. Między sobą Żydowskie dzieci mówiły po 
żydowsku. Pani Cyprysiak też umiała po mówić żydowsku. Umiała też władać językiem 
niemieckim i twierdzi, że język żydowski jest podobni do niemieckiego, którego się nauczyła 
w szkole. Ona mówi, że najpierw pracowała w hucie szkła jeszcze podczas szkoła, żeby 
trochę zarobić dodatkowo. Potem Maria Cyprysiak w wieku 16 lat zaczęła pracować w 
zakładzie mięsnym i pracowała tam całe swoje życie aż do emerytury. Mieszkała całe swoje 
życie na Kalinowszczyznie, lecz zmieniła mieszkania. Po wybuchu wojny wyszła za mąż. 
Mąż został zamordowany. Jej mąż był rodowitym warszawiakiem. Ma dwoje dzieci, starszą 
córkę i młodszego syna. Bała się, kiedy wojna wybuchła, wtedy chłodziła już do pracy. 
Mieszkała niedaleko od bożnicy na Kalinowszczyznie. Ona mówi, że w czasie okupacji 
Żydzi jeszcze mieszkali na Kalinowszczyznie. Opowiada, że podczas wojny Żydzi się bali 
Niemców i ukrywali się. Nie wychodzili z domu. Pomagała im i chowała ich w komórkach. 
Widziała jak pędzono Żydów przez Kalinowszczyznie. Nie wolno było podchodzić do nich. 
Widziała jak płakali, wydarzyło to się blisko jej domu. Nie wie, gdzie ich pędzono. Całe 
rodziny zostały pędzone, Niemcy ich nie bili, ale krzyczeli na nich. 
 
[01:] 10:22:14 – [01:] 14:16:05 
10:42 – 14:44 
 
Ona pamięta, jak zastrzelono jej gospodarza Pana Podkowiaka i jego rodzinę. Najmłodszy 
syn przeżył, ponieważ się schował. Pani Cyprysiak już tam nie mieszkała i nie widziała tego. 
Ludzi mówili, że go podobno zastrzelono w domu. Zabili więcej Żydów, którzy mieszkali w 
domach piętrowych. Słyszała, że zostali pogonieni na plac, ale nie wie gdzie. Żydówki, które 
znała, chowały się w piwnicach i na strychach. Maria Cyprysiak również chowała Żydów w 
piwnicy. Jak Niemcy przyjeżdżali, żydowskie koleżanki szybko przychodziły do niej do 
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domu, gdy Niemcy wyjechali wracały do ich domów. Mówi, że dużo Żydów też wyjechało 
zagranicę. 
 
[01:] 14:16:06 – [01:] 22:17:17 
14:45 – 23:06 
 
Ona mówi, że na ulicy Grodzkiej był sierociniec i że tam było bardzo dużo żydowskich 
dzieci. Widziała, jak Niemcy ładowali dzieci w domowych strojach na dużo samochód i jak 
wieźli dzieci. Odwiedzała właśnie koleżankę, która mieszkała blisko sierocińca. Niemcy 
wykopali dół przy hucie szkła. Poszła z koleżanką do tego miejsca, bała się, nie widziała nic, 
ale słyszała dużo strzałów. Jak Niemcy wyjechali podeszła z koleżanką i widziała martwe 
dzieci, niektóre się jeszcze ruszały. Kolega ze szkoły, który wspiął się na drzewo, widział jak 
Niemcy brali dzieci za jedną nogę i zastrzelili ich. Myśli, że było więcej niż sto dzieci. Dzieci 
płakały, jak ich wieźli i na nich krzyczeli. Dwie Żydówki, wychowawczynie płakały i były 
zrozpaczone. One opiekowały się dziećmi i na końcu zostały również zamordowanie. 
Widziała, że ładowali dzieci i razem z koleżanką pobiegła na bosaka paręset metrów i 
zobaczyła co się dzieje. Odbyło się to w 1942 r. latem i było bardzo ciepło. Nie zakopali 
dzieci, tylko trochę ich zagarnęli. Później Żydzi wywozili dzieci wózkami na kierkut. 
Widziała, że Niemcy wykopali ten dół, około 10 mężczyzn z łopatami. 
 
[01:] 22:17:18 – [01:] 29:09:03 
23:07 – 30:15 
 
Ona pamięta, jak Żydzi próbowali się chować w rzeźni. Tam były różne pomieszczenie 
(strychy etc.), budowali jeszcze budynki. Żydówki również pracowały razem z nią. 
Mieszkały u kuzynki. Żydówki, które uciekły przeżyły, wszystkie inne, które zostały w 
Lublinie zaginęły. Nie wiele osób wiedziało, że to były Żydówki w zakładzie. Ona wiedziała, 
że to były Żydówki, bo chodziła z nimi do szkoły. Wszyscy inni również chowali ich jak 
Niemcy przychodzili. Pracowały legalnie w zakładzie, ale później uciekły. Żydówki, które 
ona chowała, wyjechały chyba do Palestyny jeszcze w czasie wojny. Jak się wojna skończyła 
było jeszcze parę Żydów w Lublinie. Przeważnie prowadzili sklepy, oprócz mięsnych 
sklepów z względu na świńskie mięso. Ona powiada, że jej koleżanka mieszkała blisko 
sierocińca żydowskiego. Pracowały razem w zakładzie mięsnym. Dzieci nie nosiły opasek, 
albo innych znaków, ale wszyscy wiedzieli, że to dzieci żydowskie. Dzieci były często 
głodne i dawała im jedzenie. Dzieci się bały Niemców, myśli, że przeważnie starsze dzieci, 
wiedziały co ich czekało. 
 
[01:] 29:09:04 – [01:] 35:33:06 
30:16 – 36:56 
 
Maria Cyprysiak mówi, że na Majdanku był obóz koncentracyjny. Widziała go z daleka. Tam 
było bardzo dużo Żydów. Tam był krematorium i ona widziała jak dym się z daleka unosił. 
Wiedziała, że tam mordowali Żydów. Brała kawałki chleba i rzucała po kawałkach chleba 
przez płot i słyszała jak Żydzi płakali. Szukała za drutami znajomych i widziała kolegów ze 
szkoły w obozie na Majdanku. Nie pamięta ich nazwisk. Pamięta jak łapano ich na ulicy i jak 
ich rzucali do samochodu. Ona uciekła zawsze bo się bała. Mieszkała w Lublinie aż do końcu 
wojny. Pamięta jak zlikwidowali obóz. 
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