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Związek dzieci z Bullenhuser Damm

DWADZIEŚCIORO DZIECI

Riwka Herszberg

Riwka Herszberg urodziła się 7 czerwca 1938 roku w Zduńskiej
Woli pod Łodzią, w Polsce. Jej ojciec - Moszek Herszberg był
kierownikiem fabryki tekstylnej. W lecie 1944 roku Riwka wraz
z rodzicami została deportowana najpierw do obozu w
Piotrkowie Trybunalskim,a następnie do obozu w Oświęcimiu.
Ojciec Riwki trafił w styczniu 1945 roku do obozu w
Buchenwaldzie i tam został zamordowany 7 kwietnia 1945
roku.

Riwka wraz z matką Manią znalazły się w baraku dla kobiet w
Oświęcimiu. Riwce dzięki jej dużemu podobieństwu do córki
jednego z SS – mannów udało się uniknąć pierwszej selekcji.
23 listopada 1944 roku została przeniesiona do podobozu
Lippstadt należącego do obozu Buchenwald. W tym samym
transporcie znalazła się również Sabina Reichenbaum, matka
Eduarda. Riwka Herszberg zostala przywieziona do obozu w
Neuengamme a 20 kwietnia 1945 roku zamordowana w
Bullenhuser Damm.

Mania Herszberg przeżyła obóz i wróciła do Polski aby szukać
śladów Riwki. Po jakimś czasie wyemigrowała do USA i
zamieszkała w Bostonie. Tam wyszła za mąż i zaadoptowała
chłopca. W 1979 roku dowiedziała się jaki los spotkał
prawdopodobnie jej córkę. Ze zdięć które zrobił dr. Kurt
Heißmeyer podczas doświadczeń medycznych nie mogła jej z
całą pewnością zidentyfikować.

Ella Kozlowski, kuzynka Riwki Herszberg, pracowała w
urzędzie badającym zbrodnie z czasu drugiej wojny swiatowej
w Tel Avivie. W 1979 roku na jednym z plakatów Günthera
Schwarberga o poszukiwaniu ofiar zbrodni hitlerowskich
natknęła się na zdjęcie i dane osobowe Riwki i nawiązała z nim
kontakt. Ella Kozlowski urodziła się w Berlinie. Jako żydowskie
dziecko musiała opuścić w latach 30 – tych berlińskie
Gimnasium. Mieszkała u krewnych w Czechoslowacji i w
Polsce. Z getta w Zduńskiej Woli została deportowana do
różnych obozów koncentracyjnych. Po ich wyzwoleniu
wyemigrowała do Izraela.

Riwka Herszberg, ok.1939 roku

Günther Schwarberg z kuzynką Riwki Ellą Kozlowski
na ulicy Riwka-Herszberg-Stieg
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