Związek dzieci z Bullenhuser Damm —Günther Schwarberg

25.02.15 16:05

Związek dzieci z Bullenhuser Damm

Dziennikarz Günther Schwarberg
Günther Schwarberg urodził się w 1926 roku i dorastał w
Bremen – Vegesack. Od swojego ojca, który był nauczycielem,
bardzo wcześnie przejął krytykę czasów nazistowskich. Swoje
dzieciństwo i młodość odczuwał jako „niewesołe”. Jego życie
było napiętnowane złymi doświadczeniami z czasu wojny i
nazizmu. Günther Schwarberg, który jako młody mężczyzna
musiał iść na wojnę, dzień kapitulacji Niemiec - 8 maja 1945
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roku - świętował jako najszczęśliwszy dzień swojego życia. Od
jesieni 1945 roku pracował jako dziennikarz - na początku w
Bremen dla gazet: „Kurier z Weser” i „Wiadomości z Bremen” a
później w agencji prasowej w „Bild am Sonntag” i „Constanze”
a następnie przez ponad dwadzieścia lat w magazynie „Stern”.

GÜNTHER SCHWARBERG

Tego nigdy nie zapomnę. Wspomnienia z
życia reportera

Do dnia swojej śmierci 3 grudnia 2008 roku pracował jako
autor i niezrzeszony dziennikarz. Jego najważniejszą pracą
była historia „Dzieci z Bullenhuser Damm” najpierw
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opublikowana jako seria artykułów w magazynie „Stern” a
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następnie opublikowana w formie książkowej. To on odnalazł
razem ze swoją żoną prawniczką Barbarą Hüsinger, krewnych
zamordowanych dzieci. Ponadto w 1979 roku wspólnie założyli
Stowarzyszenie „Dzieci z Bullenhuser Damm”. W ten sposób
udało się też osiągnąć cel, że w tej szkole, gdzie zostały
zamordowane dzieci, stworzono miejsce pamięci, jak również
ku ich pamięci zasadzono ogród różany.
Günther Schwarberg był przez długie lata przewodniczącym
stowarzyszenia „Dzieci z Bullenhuser Damm”. Razem z Barbarą
Hüsinger wygłosili wiele referatów na temat: dzieci z
Bullenhuser Damm. To oni stworzyli przenośną wystwę na
temat zamordowanych dzieci jak również powołali w 1986
roku Trybunał Międzynarodowy, którego przewodniczącym był
były sędzia Sądu Konstytucyjnego Marthin Hirsch. Trybunał ten
zajmował się „nierozpatrywaniem” przez niemieckie
sądownictwo zbrodni nazistowskich na przykładzie
zamordowanych dzieci.
Za ich pracę zostali Günther Schwarberg i Barbara Hüsinger
odznaczeni Medalem Anny Frank. Ostatnia książka Günthera
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Schwarberga „Nigdy tego nie zapomnę” ukazała się w 2007
roku i zawiera jego wspomnienia jako dziennikarza.
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