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העמותה למען הילדים מרחוב בולנהוזר דאם — גינטר שוארברג

העיתונאי גינטר שוארברג )(Günther Schwarberg
גינטר שוארברג נולד ב  .1926הוא גדל בברמן-פאגאזאק )Bremen
.(Vegesack
מאביו ,שהיה מורה ,הוא קיבל כבר בגיל צעיר עמדה ביקורתית נגד
השלטון הנאצי .את ילדותו ואת תקופת הנעורים שלו הוא הגדיר כ"ללא
שימחה" .במרכז חייו עמדו החוויות הנוראות של המשטר הנאצי ושל
המלחמה .גינטר שוארברג ,שבגיל  18עוד חייב היה להתגייס כחייל
למלחמה ,חווה את יום ה  8למאי  1945כיום המאושר ביותר בחייו.
מסתיו  1945הוא עבד כעיתונאי ,תחילה בברמן ביומון ואזר קוריר
) ,(Weser Kurierובברמר נאכרישטן ) ,(Bremer Nachrichtenמאוחר

גינטר שוארברג בטכס האזכרה ב 2007
© Silke Goes

יותר בסוכנות ידיעות ,בבילד אם זונטאג הוצאת יום ראשון של היומון
בילד ובקונסטאנצה ) .(Constanzeבסופו של דבר היה למעלה מעשרים
שנה כתב בכיר בשבועון .STERN
עד ליום מותו ב  3לדצמבר  2008הוא היה פעיל כסופר וכעיתונאי.
עבודתו החשובה ביותר הוקדשה לילדים מרחוב בולנהוזאר דאם,

גינטר שוארברג

את זה לא אשכח לעולם  -זכרונות חייו של עיתונאי

שהופיעה תחילה כשורת מאמרים בשבועון , STERNופורסמה מאוחר

Steidl, Göttingen 2007

יותר כספר .יחד עם אשתו ,עורכת הדין ברברה היזינג ,הוא חיפש ומצא
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קרובי משפחה של רבים מהילדים שנרצחו .יחד עם כמה מקרובי
המשפחה השניים הקימו את האמותה "הילדים מרחוב בולנהוזר דאם".
כך הם יכלו להקים בבנין בית הספר הישן את אתר הזיכרון לילדים
שנרצחו ,ולטעת גן ורדים על שם הקורבנות.
עד ליום מותו ב  3לדצמבר  2008הוא היה פעיל כסופר וכעיתונאי.
עבודתו החשובה ביותר הוקדשה לילדים מרחוב בולנהוזאר דאם,
שהופיעה תחילה כשורת מאמרים בשבועון , STERNופורסמה מאוחר
יותר כספר .יחד עם אשתו ,עורכת הדין ברברה היזינג ,הוא חיפש ומצא
קרובי משפחה של רבים מהילדים שנרצחו .יחד עם כמה מקרובי
המשפחה השניים הקימו את האמותה "הילדים מרחוב בולנהוזר דאם".
כך הם יכלו להקים בבנין בית הספר הישן את אתר הזיכרון לילדים
שנרצחו ,ולטעת גן ורדים על שם הקורבנות.
עבור עבודתם ,גינטר שוארברג וברברה היזנג זכו במדליית אנא פראנק.
ספרו האחרון של גינטר שוארברג פורסם ב  2007תחת הכותרת "את זה
לא אשכח לעולם" והכיל את זכרונותיו של העיתונאי.

בחבל המבורג בורגואדל קיבל בסוף שנת  2013רחוב קטן את
השם סימטת גינטר שוארברג .כך זכתה עבודתו של גינטר
שוארברג גם להכרה פומבית.
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