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Getto w Międzyrzecu Podlaskim 

Żydzi przed wojną mieli w Międzyrzecu swoją bożnicę (tam gdzie teraz jest szwalnia) i gdzieś w
środku okupacji niemieckiej ona została rozwalona. To wszystko Żydzi robili, a z tego materiału
utwardzona został droga. Niedaleko tej bożnicy zrobione zostało getto, takie osiedle, gdzie tylko
Żydzi byli, im nie można było nigdzie łazić, tylko musieli siedzieć w tym getcie. To  było zrobione
gdzieś koło ulicy Targowej, od południa Międzyrzeca, przy rzece niedaleko. Na sklepy żydowskie,
ich mieszkania, ludzie napadali i partyzanci też, i co im się podobało, to zabierali, ale trudno im
było, bo to w mieście zaraz krzyk się robił. Niektórzy Żydzi ukrywali się, inni ludzie też,
partyzantka i my również się chowaliśmy, ale nad Żydami Niemcy nie mieli litości, aby tylko
gdzieś Żyda znaleźli, to już nie uciekł, zabijali go od razu. 

W getcie Żydzi mieli naprawdę ciężkie warunki, jakby ich ktoś pozamykał w kajucie, dusili się
tam bardzo. Głód tam panował ogromny. Jak któryś Żyd jakoś wydostał się z getta, to
przychodzili tutaj do wsi z workiem po kartofle, jak nazbierał z pół worka kartofli czy czegoś
innego, to na plecy zarzucali i wracali do miasta. Jak się jeść chciało to się ludzie rzucali na
wszystko. Michał Grzeszyk z Przychód dostarczał Żydom krowy na mięso do getta. Odważny był
z niego człowiek, Żydzi dużo złota jemu nadali za te krowy. 

Niemcy nakładali kontrybucje na Żydów, kazali im złoto oddawać, bo jak nie dadzą, to ich
pozabijają. I kilka razy ich tak nabierali, dużo tu złota zabrali Niemcy z tego getta od Żydów.
Później, gdy Niemcy wywieźli już Żydów, to ludzie z grabiami chodzili tam do baraków i jeszcze
pierścionki, obrączki rozmaite wygrabiali po Żydach, także niektórzy się pobogacili, a niektórzy
to stracili życie i wszystko.
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