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Luksusowy kurort 
rozpoczyna 
działalność po 
zamknięciu z 
powodu pandemii. 
I? Berlin nie żyje, 
niech żyje 
BadenBaden. 
30–31

Mój przyjaciel 
policjant
 -Terrorysta 
i policjant strzelają 
do siebie. Potem 
zostają przyjaciółmi
20–22

12 lipca
Polska wybiera nowego 
prezydenta. Duda czy 
Trzaskowski: kto wygra?
4

Piotr Brzozowski stoi na swoim tarasie, trzy metry kwadratowe świeżego 
powietrza, pali papierosa i nie wie, co dalej. Jest on jednym z tysięcy 
pracowników z Europy Wschodniej, którzy przeszli kwarantannę w 
Tönnies od czasu wybuchu pandemii.
8–9

11 lipca
25 lat po ludobójstwie w 
Srebrenicy: Jak to się mogło stać? 

3

Dlaczego Stuttgart jest stolicą przeciwników 
szczepień i co to ma wspólnego z naukami 
Rudolfa Steinera.

„Kiedy robisz film o 
czarnoskórym głównym 
bohaterze i białym 
antagoniście, opowiadasz 
trochę więcej niż tylko 
dramat gangsterski.“

Burhan Qurbani, Reżyser 
filmowy, o "Berlin 
Alexanderplatz". 

12–13

„Jesteśmy

jak psy"

Foto:  Łukasz  Grajewski
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Pracownicy rzeźni
Tönnies

€ 4,50 Ausland, € 3,80 D
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Od trzech tygodni pracownicy rzeźni w 
Tönnies są poddawani kwarantannie. 
Wielu z nich to polscy robotnicy fabryczni.
Ich pretensje rosną.
Są one skierowane przeciwko władzom - i 
przeciwko podwykonawcom, dla których 
pracują
 
Z Gütersloh, Rheda i Rietberg Łukasz 
Grajewski i Jonas Seufert

Agnieszka  
Kukiełka 
doradza polskim 
pracownikom  z 
ramienia Caritas 

Foto: Łukasz 
Grajewski

Pracownicy i ich osoby kontaktowe. 
Jeżdżą do mieszkań tzw. mobilnymi 
ekipami, dzwonią do drzwi, pytają o 
objawy, pobierają wymazy i wysyłają je 
do laboratorium. Czego nie mają: 
Informacje. Jak długo będzie trwała 
kwarantanna? Dlaczego moja 
współlokatorka może znowu wychodzić, 
a ja nie? Czy dostaniemy wypłatę w tym 
miesiącu? Kiedy będziemy mogli wrócić 
do pracy?

Następnie odsyłają do numeru 
telefonu, gorącej linii departamentu 
zdrowia. Pracownicy mówią, że rzadko 
się tam z kimś kontaktują, często z 
powodu języka. Brzozowski mówi, że 
jego niemiecki znajomy również 
prowadził dla niego poszukiwania. 
Bezskutecznie. "Nie mam żadnych 
informacji"

Od czasu wybuchu epidemii w 
Coronie, powiat Gütersloh koordynuje 
globalne działania mające na celu 
zapobieżenie dalszemu 
rozprzestrzenianiu się wirusa. W dniu 23 
czerwca dzielnice Gütersloh i Warendorf 
zostały zamknięte na pewien czas, a 
wszyscy pracownicy i osoby kontaktowe 
Tönnies musiały zostać zidentyfikowane. 
Tönnies nie mógł jednak na początku 
podać nawet adresów robotników. 
Nastrój jest lodowaty. Zaufanie do 
Tönniesa spadło do zera, powiedział 
krótko później szef zespołu zarządzania 
kryzysowego.

Pracownicy i osoby kontaktowe były 
początkowo poddawane kwarantannie 
przez dwa tygodnie.

Na początku lipca kwarantanna została 
przedłużona, ale z wyjątkami. Ci, którzy 
już zachorowali i wyzdrowieli, mogli się 
wydostać, nawet ci, którzy mieli 
negatywne wyniki badań i przez długi 
czas nie mieli kontaktu z osobami 
zakażonymi.

Wraz z nowymi zasadami zaczął się 
jednak także chaos. Aby móc znów 
swobodnie się poruszać, potrzebne jest 
pismo z dzielnicy. Dwóch 
współlokatorów Brzo-zowskiego 
otrzymało list, on sam, mimo 
negatywnych badań, jeszcze go nie 
otrzymał. Nie wie dlaczego.

Sven-Georg Adenauer od 20 lat jest 
starostą w powiecie Gütersloh, jest 
wnukiem pierwszego kanclerza 
federalnego Konrada Adenauera, 
naturalnie chadek. Odkąd Adenauer 
nakazał wstrzymanie produkcji w 
Tönnies, prawie nie ma dnia bez 
doniesień o jego dzielnicy. Adenauer 
właśnie rozmawiał z Tönniesem o 
warunkach, na jakich fabryka może 
zostać ponownie otwarta. Dzień 
wcześniej rolnicy protestowali przed 
urzędem dzielnicy, ponieważ nie mogli 
pozbyć się swoich świń.

Adenauer przyprowadził ze sobą na 
konferencję prasową w najbliższy wtorek 
wzmocnione siły. Garstka kamer znajduje 
się we foyer ratusza na obrzeżach 
Gütersloh, wielu dziennikarzy siedzi na 
schodach. Szef wydziału zdrowia 
podchodzi do mikrofonu i próbuje

D obrze, że tu jesteście - 
mówi Piotr Brzozowski, 
zaciągając się 
papierosem. 
"Porozmawiajmy, jestem 
wkurzony."

Jest poniedziałek. Osada przy głównej 
drodze Rheda w Nadrenii Północnej-
Westfalii. Brzozowski, krzepki 
mężczyzna z krótko ostrzyżonymi 
włosami, stoi na małym tarasie swojego 
mieszkania - na trzech metrach 
kwadratowych świeżego powietrza, które 
mu pozostały. Pali jednego papierosa za 
drugim.

Stoimy na chodniku obok niego z 
maseczkami i dystansem bezpieczeństwa. 
Domy są nowe, cegła klinkierowa na 
elewacjach, żwir tam, gdzie powinien być 
ogród. Brzozowski dzieli swoje 
mieszkanie z trzema mężczyznami, w 
domu jest ich prawie 30, wszyscy pracują 
dla Tönniesa.

Największa rzeźnia Europy znajduje 
się w odległości kilku minut jazdy 
samochodem, bezpośrednio przy 
autostradzie A2, zjazd 23, Rheda-
Wiedenbrück. Do połowy czerwca 
Brzozowski wypychał tysiące sztuk 
wołowiny z ciężarówki chłodni do 
magazynu tutaj, w dziale "wołowina, 
rozładunek", czasem po dziesięć godzin 
dziennie, czasem po dwanaście za 9,35 
euro płacy minimalnej i całą serię 
potrąceń. Było zimno, mówi Brzozowski, 
godziny mijały powoli. Ale on nie 
narzeka, mówi, że wiedział, w co się 
pakuje.

Teraz Brzozowski tkwi od trzech 
tygodni, skazany na bezczynność, 
kwarantannę. Ogląda telewizję, pali na 
tarasie, gotuje, je, znowu pali, od czasu do 
czasu znajomi przynoszą piwo. "Jesteśmy 
tu zamknięci jak psy" - mówi.

Około 7.000 osób pracuje dla 
przedsiębiorcy Clemensa Tönniesa w 
Rheda-Wiedenbrück, niedaleko 
Gütersloh. Większość z nich pochodzi z 
Europy Wschodniej, z Polski, Rumunii i 
Bułgarii. Mieszkają we wsiach i 
miasteczkach wokół gigantycznych hal 
fabrycznych, w mieszkaniach w 
Gütersloh, w kamienicach w Verl, w 
podupadłych powojennych budynkach w 
Rietberg. Armia robotników, z których 
większość jest zatrudniona przez jednego 
z 25 lub więcej podwykonawców, którzy 
podpisali umowy o pracę z Tönnies.

Przez całą dobę ubijają świnie, pakują 
kiełbasy i rozbierają bydło. Co piąta 
świnia ubita w Niemczech pochodzi z 
Tönnies. Codziennie w samym Rheda-
Wiedenbrück umiera do 30.000 zwierząt. 
Pracownicy stoją blisko siebie na linii 
montażowej, nie ma wielu przerw, w 
Tönnies liczy się masa.

To, co nie liczy się tak bardzo: 
pracownicy i ich zdrowie. W połowie 
czerwca u 1400 pracowników 
stwierdzono pozytywny wynik testu na 
obecność Covid-19. Wirus miał idealne 
warunki w rzeźni: zimno, wielu ludzi na 
małej przestrzeni, brak filtrów w systemie 

chłodzenia powietrza. Powiat Gütersloh 
zamknął rzeźnię i poddał kwarantannie 
wszystkich pracowników. W Verl miasto 
postawiło ogrodzenie wokół kwater 
robotniczych. W Rietberg prywatna 
ochrona pilnuje, aby pracownicy nie 
uciekali.

Wielu z nich siedzi w swoich 
kwaterach od trzech tygodni i jest w złym 
nastroju. Nie wiedzą, kiedy znów zostaną 
wypuszczeni. Nie wiedzą, czy dostaną 
pieniądze za okres kwarantanny. 
Niektórzy z nich nie otrzymują 
wystarczającej ilości jedzenia, ponieważ 
podwykonawcy, którzy ich zatrudniają,  
dostarczają go za mało.

Wkrótce po tym, jak Brzozowski 
opowiedział swoją historię, przed domem 
zatrzymują się ciemne furgonetki, z 
których wysiadają żołnierze Bundeswehry i 
zakładają na maskujące ubrania białe 
kombinezony ochronne, ochraniacze na 
usta i twarz. Koronacja, znowu.

W ten poniedziałek dochodzi do 
eskalacji sytuacji z Rumunami, 
mężczyzna krzyczy na żołnierzy, tłumacz 
próbuje tłumaczyć: Zawsze tylko testy, 
bez wyników. Potem znika w domu i już 
nie wraca. Pozostali mieszkańcy również 
protestują, ale potem pozwalają  włożyć 
sobie wacik do ust.

Dwa razy w tygodniu strażacy, 
żołnierze, pracownicy instytucji 
społecznych i wolontariusze testują 

Piotr Brzozow-
ski will nicht 

mehr bei 
Tönnies 

arbeiten
Foto: Łukasz 

Grajewski

komplett nass gespritzt, da helfen auch 
die Plastikschürzen nichts.“ Kiste links, 
dann das Band, rechts der Fleischwolf 
– Marek baut seinen Arbeitsplatz mit 
den Händen in der Luft nach, während 
er erzählt.

Kiste, dafür nutzen die Polen bei 
Tönnies ein deutsches Wort. Sie sagen: 
Kista. 40 Tonnen hieve er pro Schicht 
aufs Band. „Alles geht auf Tempo.“ Wer 
es nicht schaffe, könne einpacken.

Wie viele andere Arbeiter lebt Ma-
rek in einem geschlossenen System. 
Mitarbeiter von DSI überwachen die 
Arbeit im Werk, sie notieren Stunden 
und Strafen – und sie stellen die Unter-
kunft. Das ist nicht per se illegal, aber 
es führt zu Abhängigkeit.

Die Miete und alle anderen Kosten 
werden direkt vom Lohn abgezogen. 
Am Ende des Monats bleiben den Ar-
beitern oft nicht viel mehr als 1.000 
Euro, auch wenn sie sechs Tage die Wo-
che arbeiten.

„Die Miete kostet über 100 Euro 
im Monat“, sagt Marek. „Aber wir ha-
ben unterschrieben, dass sie für je-
den Krankheitstag 10 Euro einbehal-
ten dürfen.“ Ein Vertrag, der bis April 
2020 lief und uns vorliegt, bestätigt 
Mareks Aussage.

Wer unentschuldigt fehle, zahle 100 
Euro Strafe pro Tag. So sagen es meh-
rere Mitarbeiter. Ein Arbeiter erzählt, 
dass dann ein DSI-Angestellter in die 
Unterkunft käme, mit einem Steck-
brief, ein A4-Papier mit ausgedruck-
tem Foto. Die Arbeiter nennen diese 
Angestellten „Jagdhunde“. Man werde 
ausgeschimpft und nach den Gründen 
befragt. In einer aktuellen Lohnabrech-
nung finden wir den Posten „Abzug-
Abmahnung“. Es sind 100 Euro.

Marek sagt, DSI trickse, wo es gehe. 
Für die GEZ-Gebühr zahlen alle 5 Euro 
pro Monat – egal ob 4 Menschen in der 
Unterkunft wohnen oder 8. Auch die-
ser Posten taucht auf einer Lohnab-
rechnung auf, die wir einsehen kön-
nen.

Zudem sei die Abrechnung der Ar-
beitszeit oft nicht korrekt. Er habe vor 
ein paar Monaten exakt die gleichen 
Schichten gearbeitet wie ein Kollege. 
Auf der Abrechnung hätten aber neun 
Stunden gefehlt. Fast alle Arbeiter, mit 
denen wir sprechen, beschweren sich 
über die Abrechnung. Trotzdem unter-
schreiben sie die Listen, die ihre Vorar-
beiter ihnen vorlegen, weil es sich oft 
nur um ein paar Stunden handelt. Sich 
zu beschweren würde mehr Probleme 
bedeuten.

Die Arbeiter berichten auch von Kol-
legen, die auf der Straße landen, wenn 
sie gekündigt werden. „Wenn du arbei-
test, ist alles gut“, sagt die Sozialarbei-
terin Kukiełka über die Subunterneh-
mer-Struktur. „Aber wenn du krank 
wirst, bist du nicht nur arbeitslos, son-
dern sofort auch obdachlos.“

In Quarantäne sind die Subunter-
nehmen für die Versorgung der Arbei-
ter verantwortlich. Marek sagt, dass sie 
so lange Essen bekommen hätten, bis 

die Ersten aus der Quarantäne entlas-
sen wurden. Die hätten für die ande-
ren einkaufen sollen. Er rechnet damit, 
dass ihnen das Essen vom Gehalt ab-
gezogen wird.

Auf seiner Webseite präsentiert sich 
DSI als Dienstleister für Lohnabrech-
nungen. DSI steht für Datenservice In-
ternational. An derselben Adresse sitzt 
aber mit demselben Geschäftsführer 
auch die DSI GmbH & Co KG. Kernkom-
petenz: Zerlegung, Weiterverarbeitung, 
Verpackung, Transport und Verladung 
von Rind- und Schweinefleisch, unter 
anderem für die Firma Tönnies. Jahres-
umsatz 2018: 38,5 Millionen Euro. Laut 
eigenen Angaben beschäftigt die Firma 
rund 1.000 Arbeiter bei Tönnies.

die Firma. Die Arbeiter sagen, dass sich 
dort oft über Tage niemand meldete.

Auf die Fragen nach Strafen und Ab-
zügen, etwa bei Krankheitstagen oder 
unentschuldigtem Fehlen, geht die 
Firma nicht ein. Man nutze die A4-Zet-
tel, um Arbeiter zu identifizieren und 
nachzuforschen, was los sei, ob sie etwa 
medizinische Hilfe benötigen.

Armin Wiese kennt die vielen 
Tricks der Subunternehmer. Er arbei-
tet für die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten, verhandelt mit der 
Fleischindustrie und beobachtet Tön-
nies seit Jahrzehnten. Am Rhedaer Rat-
haus erzählt Wiese von der Zeit, als der 
Vater von Clemens Tönnies noch eine 
kleine Fleischerei hatte, nur ein paar 
Straßen weiter. Wiese kommt aus der 
Region. Über DSI sagt er: „Die kennen 
alle Tricks, die es gibt.“

Besonders wichtig ist für Wiese der 
15. Juli. Mitte des Monats ist Zahltag bei 
Tönnies – aber werden die Subunter-
nehmer auch für die Quarantäne be-
zahlen? „Die können sich das von den 
Behörden wiederholen“, sagt Wiese. 
„Aber sie müssten in Vorleistung ge-
hen.“ Gerade für kleine Subunter-
nehmer sei das schwierig. Er glaubt, 
dass viele Arbeiter kein Geld bekom-
men werden. DSI schreibt, dass sie am 
15. Juli den vollen Lohn zahlen werden.

Unklar ist aber auch, was passiert, 
wenn das Werk noch länger stillsteht. 
Bekommen die Arbeiter dann Kurzar-
beitergeld? Oder müssen sie zum Job-
center?

Piotr Brzozowski ist das mittlerweile 
egal, er will dann längst weg sein. Er 
habe in einer anderen Region einen 
Job gefunden, der wesentlich besser be-
zahlt sei. Er braucht nur den Brief der 
Kreisbehörde, dass seine Quarantäne 
beendet sei. Dann werde alles ganz 
schnell gehen. „Es wird nicht mal eine 
Stunde dauern“, sagt er. „Ich gehe du-
schen, ich packe, dann bin ich weg.“

Marek hat inzwischen Post vom 
Kreis Gütersloh bekommen. Seine 
Quarantäne endet am 14. Juli. Er will 
erst mal weiterarbeiten, wenn die Pro-
duktion wieder hochfährt. Aber auch 
er sucht nach einem neuen Job.

Am Freitagmorgen sind wieder Bun-
deswehrsoldaten vorgefahren und ha-
ben getestet. Piotr Brzozoswki hat nach 
Informationen gefragt. Es gab keine, 
nur, dass er noch ein paar Tage auf das 
Testergebnis warten müsse.

Jonas Seufert, 30, ist freier Journalist. 
Vor zwei Monaten hat er Saisonarbei-
ter auf dem Spargelfeld getroffen. Die 
Tricks dort sind andere, das Prinzip das 
gleiche: So wenig zahlen wie möglich.

Łukasz Grajewski, 34, ist freier 
Journalist, der über deutsch-polnische 
Themen schreibt. Er lebt in Leipzig.

Die Recherche wurde unterstützt von 
einem Journalistenstipendium der 
Stiftung für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit.

„Ich kann verstehen,
wenn Leute sauer
sind. Wir versuchen,
was wir können,
aber die Ressourcen 
sind begrenzt“
Frank Scheffer, 
Leiter des Krisenstabs Gütersloh

Ludzie poddani kwarantannie 
zadają sobie pytanie: Jak długo to 
potrwa? Dlaczego moja 
współlokatorka może znowu 
wyjść, a ja nie?  Czy dostaniemy 
wypłatę w tym miesiącu? A co się 
stanie z naszą pracą?

versucht es mit einem Superlativ: Den 
größten Corona-Ausbruch in einem 
Schlachthof weltweit müsse der Land-
kreis momentan bewältigen. Dann die 
Zahlen: 14.000 Testungen in drei Wo-
chen, erst 20 mobile Teams, jetzt 40. 
Das Virus habe sich bis jetzt zum Glück 
nicht in der Bevölkerung verbreitet.

Eine Mitarbeiterin versucht, die un-
terschiedlichen Fälle zu erklären. Be-
sonders kompliziert ist es bei denjeni-
gen, die Kontakt zu Infizierten hatten, 
der Kreis schätzt die Zahl auf 4.500. 
Wann war der Kontakt? Und vor allem: 
Wie schafft man es, die Menschen in 
den engen Unterkünften zu isolieren? 
Wer mit Covid-19 aus Ischgl nach Hause 
kam, hatte sehr wahrscheinlich ein ei-
genes Zimmer für die Quarantäne. Was 
aber, wenn die Menschen in Stockbet-
ten schlafen, sich Küchen und Toiletten 
mit bis zu einem Dutzend anderen tei-
len? Seit Anfang Juli isoliert der Kreis 
die positiv Getesteten in einer separa-
ten Unterkunft.

Über die Kommunikation mit den 
Arbeitern spricht niemand. Nachfrage 
bei Frank Scheffer, dem Leiter des Kri-
senstabs, am Rande der Pressekonfe-
renz. Weiß er vom Frust der Arbeiter?

„Ich kann verstehen, wenn die Leute 
sauer sind“, sagt Scheffer. Es sei eben 
schwer zu vermitteln, gerade wenn die 
Tests negativ seien und die Menschen 
trotzdem in Quarantäne bleiben müss-
ten, weil sie Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person hatten. Man habe 
dreisprachige Infoblätter in den Un-
terkünften verteilt, die Info-Hotline 
ausgebaut und Informationen an die 
Konsulate gegeben. „Wir versuchen, 
was wir können. Aber die Ressourcen 
sind begrenzt.“

Ein paar Kilometer weiter in der 
Rietberger Innenstadt sitzt Agnieszka 
Kukiełka in ihrem Büro. Kukiełka berät 
für die Caritas polnische Werkarbeiter 
und ihre Familien. Sie geht mit ihnen 
zum Arzt, hilft bei rechtlichen Fragen, 
organisiert Deutschkurse. Ihr Anliegen 
ist die Integration. Kukiełka lebt seit 
fünf Jahren im Kreis Gütersloh, schon 
in Polen arbeitete sie für die Caritas.

Viele Werkarbeiter sprächen auch 
nach Jahren kein Deutsch, sagt sie. 
Die Vorarbeiter sprächen Polnisch, 
zu Hause sprächen alle Polnisch, und 
wie soll man nach einer Zehnstunden-
schicht noch einen Deutschkurs ma-
chen? Als der Landrat die Quarantäne 
verkündete, hat sie die Informationen 
übersetzt und auf Facebook gepostet 
– nicht als Caritas-Mitarbeiterin, son-
dern als Polin, sagt sie.

Am Anfang seien die Leute froh ge-
wesen, aber irgendwann sei die Stim-
mung gekippt. „Ich habe versucht das 
zu erklären: Niemand ist auf 7.000 
Menschen in Quarantäne vorbereitet, 
testen, Briefe schreiben, noch dazu al-
les übersetzen“, sagt sie. Aber die Ge-
duld der Leute sei am Ende. „Die sind 
sauer, weil die Organisation und die 
Kommunikation immer noch nicht 
funktioniert.“

Wer darf raus, wer muss in Quaran-
täne bleiben, wann kommt mein Brief? 
Kukiełka sagt: „Es gibt so viele Konstel-
lationen, dass ich nach drei Wochen sa-
gen muss: Ich verstehe das selbst nicht 
mehr.“

„Wenn es die sozialen Medien nicht 
gäbe, wüssten wir gar nichts“, sagt Ma-
rek. In Jogginganzug und Badeschlap-
pen lehnt er am Briefkasten seiner Un-
terkunft irgendwo im Kreis Gütersloh. 
Marek will unerkannt bleiben, er arbei-
tet seit Jahren bei Tönnies und fürchtet 
Konsequenzen, wenn er über seine Ar-
beit spricht. Eigentlich heißt er anders.

Marek hat Kukiełkas Beiträge auf 
Facebook gelesen. In derselben Gruppe 
sammeln sich zornige Kommentare 
polnischer Arbeiter: „Das ist krank, die 
machen mit den Leuten, was sie wol-
len!“ – „Es herrscht ein totales Informa-
tionschaos!“ Marek hat gelesen, dass 
einer dem polnischen Konsul geschrie-
ben habe, ein anderer dem polnischen 
Politiker Donald Tusk und angeblich je-
mand auch Donald Trump. Vom Kreis 
Gütersloh hat er nichts gelesen.

Die Wut auf Facebook richtet sich 
aber nicht nur gegen die Behörden, 
sondern zunehmend auch gegen ihre 
Chefs. Alle arbeiten im Schlachthof 
von Tönnies, die meisten sind aber von 
Subunternehmen angestellt, die einen 
Werkvertrag mit Tönnies haben. Viele 
Polen arbeiten für DSI, eines der größ-
ten Subunternehmen.

Und eines, das offenbar keine Prob-
leme damit hat, zu tricksen und Mitar-
beiter unter Druck zu setzen. Das zu-
mindest legen die Aussagen von zehn 
Mitarbeitern nahe, mit denen wir im 
Kreis Gütersloh gesprochen haben. 
Verträge und Lohnabrechnungen be-
legen ihre Aussagen.

Wenn Marek von DSI erzählt, sagt 
er: „Das ist legaler Menschenhandel.“

Er habe bei Tönnies zentnerschwere 
Kisten auf ein Fließband geleert, mal 
neun Stunden, mal elf. „In meiner 
Schicht werden hauptsächlich Inne-
reien verarbeitet“, sagt er. „Du nimmst 
eine Kiste, und du wirfst sie aufs Band. 
Alles ist voller Blut. Manchmal bin ich 

Wielkie
czekanie

Das Büro von DSI ist ein roter Back-
steinbau am Stadtrand von Rheda. Die 
Fenster sind abgehängt, an der Tür ein 
Hinweis auf Polnisch: Wegen Corona-
virus-Pandemie bis auf Weiteres ge-
schlossen.

Im Büro aber ist Betrieb. Arbei-
ter treten ein, sprechen die fünf Mit-
arbeiter an. Alle sprechen Polnisch. 
Zwei Männer zeigen einen Brief, der 
über das Ende ihrer Quarantäne infor-
miert. Eine Frau telefoniert mit dem 
Amt, ohne Ergebnis.

Wir bitten die Leiterin der Personal-
abteilung um ein Gespräch mit der Ge-
schäftsführung. Die Antwort: Keine 
Gespräche mit Journalisten, auch sie 
dürfe nichts sagen.

Später antwortet DSI schriftlich auf 
unsere Fragen. DSI sagt, die Netto-Ar-
beitszeit von 9 Stunden und 45 Minu-
ten dürfe keinesfalls überschritten 
werden. Überstunden und Samstags-
arbeit gebe es nur unter Einhaltung 
der Gesetze. Zum Vorwurf, Stunden 
falsch abzurechnen, antwortet das 
Unternehmen, dass die Arbeiter die 
Möglichkeit hätten, die Stunden ein-
zusehen und sich zu beschweren. DSI 
schmeiße Arbeiter auch nicht aus der 
Wohnung, wenn das Arbeitsverhält-
nis ende. „Dem Mitarbeiter werden 
ein paar Tage Zeit gelassen, sich  einen 
Transport zu buchen.“

DSI habe die Mitarbeiter in der 
Quarantäne mit Lebensmitteln ver-
sorgt und dafür extra eine Whats-
App-Gruppe eingerichtet, schreibt 

Die Tönnies-
Arbeiter 
werden von 
mobilen 
Einsatzteams 
mehrmals die 
Woche 
getestet  
Foto: Leon 
Kügeler/reuters
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Seit drei Wochen harren Arbeiter  
des Fleischproduzenten Tönnies in 
Quarantäne aus. Viele von ihnen  
sind polnische Werkarbeiter. 
Ihr Unmut wächst. Er richtet sich 
gegen die Behörden – und gegen die 
Subunternehmen, für die sie arbeiten

Aus Gütersloh, Rheda und Rietberg 
Łukasz Grajewski und Jonas Seufert

Agnieszka 
Kukiełka berät 
für die Caritas 
polnische 
Werkarbeiter
Foto: Łukasz 
Grajewski

Arbeiter und ihre Kontaktpersonen. 
Sie fahren in sogenannten mobilen 
Teams zu den Wohnungen, klingeln, 
fragen nach Symptomen, nehmen Ab-
striche und schicken sie ins Labor. Was 
sie nicht dabeihaben: Informationen. 
Wie lange dauert die Quarantäne noch? 
Warum darf mein Mitbewohner schon 
wieder raus und ich nicht? Werden wir 
diesen Monat bezahlt? Wann können 
wir wieder arbeiten?

Sie verweisen dann auf eine Tele-
fonnummer, die Hotline des Gesund-
heitsamts. Die Arbeiter sagen, dort 
erreichen sie selten jemanden, oft 
scheitere es auch an der Sprache. Brzo-
zowski sagt, dass sich auch eine deut-
sche Freundin für ihn erkundigt habe 
– erfolglos. „Ich habe keine Informa-
tionen.“

Der Kreis Gütersloh koordiniert 
seit dem Corona-Ausbruch einen ge-
waltigen Einsatz, um zu verhindern, 
dass das Virus sich weiter verbreitet. 
Die Kreise Gütersloh und Warendorf 
gingen am 23. Juni für eine Weile zu-
rück in den Lockdown, alle Mitarbei-
ter und Kontaktpersonen von Tönnies 
mussten identifiziert werden. Tönnies 
jedoch konnte zu Beginn noch nicht 
einmal die Adressen der Arbeiter lie-
fern. Die Stimmung ist eisig. Das Ver-
trauen in Tönnies sei bei null, sagte we-
nig später der Leiter des Krisenstabs.

Die Arbeiter und Kontaktpersonen 
wurden zunächst zwei Wochen unter 

Quarantäne gestellt. Anfang Juli wurde 
die Quarantäne verlängert, allerdings 
mit Ausnahmen. Wer schon krank ge-
wesen und genesen war, konnte raus, 
auch wer negativ getestet wurde und 
über längere Zeit keinen Kontakt mehr 
zu Infizierten gehabt hatte.

Mit den neuen Regeln begann aber 
auch das Chaos. Um sich wieder frei 
bewegen zu können, braucht man ei-
nen Brief vom Kreis. Zwei von Brzo-
zowskis Mitbewohnern haben einen 
Brief bekommen, er selbst hat noch 
keinen, trotz negativer Tests. Warum, 
weiß er nicht.

Sven-Georg Adenauer ist seit 20 Jah-
ren Landrat im Kreis Gütersloh, er ist 
ein Enkel des ersten Bundeskanzlers 
Konrad Adenauer, natürlich Christ-
demokrat. Seit Adenauer den Produk-
tionsstopp bei Tönnies angeordnet 
hat, vergeht kaum ein Tag, an dem 
nicht über seinen Landkreis berichtet 
wird. Adenauer spricht mit Tönnies ge-
rade über die Bedingungen, unter de-
nen das Werk wieder öffnen kann. Am 
Vortag protestierten die Bauern vor der 
Kreisbehörde, weil sie ihre Schweine 
nicht mehr loswerden.

Adenauer hat an diesem Dienstag 
Verstärkung zur Pressekonferenz mit-
gebracht. Eine Handvoll Kameras steht 
im Foyer des Kreishauses am Stadtrand 
von Gütersloh, viele Journalisten sit-
zen auf den Stufen. Die Leiterin des Ge-
sundheitsamts tritt ans Mikrofon und 

G
ut, dass ihr hier seid“, 
sagt Piotr Brzozowski 
und zieht an einer Zi-
garette. „Reden wir, ich 
bin stinksauer.“

Es ist der Montag die-
ser Woche. Ein iedlung an der Haupt-
straße von Rheda in Nordrhein-West-
falen. Brzozowski, ein kräftiger Mann 
mit kurz rasierten Haaren, steht auf der 
kleinen Terrasse seiner Wohnung – auf 
den drei Quadratmetern Frischluft, die 
ihm geblieben sind. Er raucht eine Zi-
garette nach der nächsten.

Wir stehen mit Mundschutz und Si-
cherheitsabstand auf dem Gehweg da-
neben. Die Häuser sind neu, Klinker an 
den Fassaden, Schotter, dort wo eigent-
lich ein Garten wäre. Brzozowski teilt 
sich seine Wohnung mit drei Männern, 
im Haus sind sie fast 30. Alle arbeiten 
für Tönnies.

Die größte Schlachterei Europas 
steht nur ein paar Autominuten weiter, 
direkt an der A2, Abfahrt 23, Rheda-Wie-
denbrück. Bis Mitte Juni hat Brzozow-
ski hier Tausende Rinderhälften vom 
Kühlwagen ins Lager geschoben, Ab-
teilung „Rindfleisch, Entladung“, mal 
zehn Stunden am Tag, mal zwölf für 
9,35 Euro Mindestlohn und eine ganze 
Reihe an Abzügen. Es sei kalt gewesen, 
sagt Brzozowski, die Stunden vergin-
gen zäh. Aber er beschwere sich nicht, 
sagt er, er habe gewusst, worauf er sich 
einlasse.

Nun sitzt Brzozowski seit drei Wo-
chen fest, verdammt zum Nichtstun, 
Quarantäne. Er sieht fern, er raucht auf 
der Terrasse, er kocht, er isst, er raucht 
wieder, ab und zu bringen Freunde ein 
Bier vorbei. „Wir sind hier eingesperrt 
wie Hunde“, sagt er.

Rund 7.000 Menschen schuften in 
Rheda-Wiedenbrück unweit von Gü-
tersloh für den Unternehmer Clemens 
Tönnies. Die meisten kommen aus Ost-
europa, aus Polen, Rumänien, Bulga-
rien. Sie wohnen in Dörfern und Städ-
ten rund um die gigantischen Werks-
hallen, in Wohnungen in Gütersloh, in 
Mietskasernen in Verl, in herunterge-
kommenen Nachkriegsbauten in Riet-
berg. Ein Heer an Arbeitern, die meis-
ten angestellt bei einem der etwa 25 
Subunternehmen, die Werkverträge 
mit Tönnies geschlossen haben.

Rund um die Uhr schlachten sie 
Schweine, packen Wurst ab, zerlegen 
Rinder. Jedes fünfte Schwein, das in 
Deutschland geschlachtet wird, kommt 
von Tönnies. Bis zu 30.000 Tiere pro 
Tag sterben allein in Rheda-Wieden-
brück. Die Arbeiter stehen dicht an 
dicht am Fließband, es gibt wenig Pau-
sen, bei Tönnies zählt die Masse.

Was nicht so viel zählt: die Arbeiter 
und ihre Gesundheit. Mitte Juni wur-
den 1.400 Arbeiter positiv auf Covid-19 
getestet. Das Virus hatte im Schlacht-
hof ideale Bedingungen: die Kälte, viele 
Menschen auf wenig Raum, keine Fil-

ter in der Luftkühlanlage. Der Kreis Gü-
tersloh schloss den Schlachthof und 
stellte die gesamte Belegschaft unter 
Quarantäne. In Verl zog die Stadt ei-
nen Bauzaun um die Unterkünfte der 
Arbeiter. In Rietberg passt ein privater 
Sicherheitsdienst auf, dass die Arbeiter 
nicht weglaufen.

Viele sitzen seit drei Wochen in ih-
ren Unterkünften und sind schlecht ge-
launt. Sie wissen nicht, wann sie wieder 
rausdürfen. Sie wissen nicht, ob sie für 
die Zeit der Quarantäne Geld bekom-
men. Manche kriegen nicht genug Es-
sen, sagen sie, weil die Subunterneh-
men, bei denen sie angestellt sind, zu 
wenig liefern.

Kurz nachdem Brzozowski seine 
Geschichte erzählt hat, halten dunkle 
Vans vor den Unterkünften, Bundes-
wehrsoldaten steigen aus und ziehen 
sich weiße Schutzanzüge über die Tarn-
kleidung, dazu Mundschutz und Ge-
sichtsschild. Coronatests, schon wieder.

Bei den Rumänen eskaliert die Si-
tuation an diesem Montag, ein Mann 
schreit die Soldaten an, die Dolmet-
scherin versucht zu übersetzen: Immer 
nur Tests, keine Ergebnisse. Dann ver-
schwindet er im Haus und kommt nicht 
wieder. Die anderen Bewohner protes-
tieren ebenfalls, lassen sich dann aber 
den Wattestab in den Mund stecken.

Zweimal die Woche testen Feuer-
wehrleute, Soldaten, Angestellte von 
sozialen Trägern und Freiwillige die 

Piotr Brzozowski 
nie chce już 
pracować w 
Tönnies  

Foto: Łukasz 
Grajewski

" Pudełko po lewej, potem taśmociąg, po 
prawej maszynka do mięsa.
Marek odtwarza swoje miejsce pracy z 
rękami w górze, prowadząc narrację. Mar

Skrzynia, Polacy w Tönnies używają 
na to niemieckiego słowa. Mówią: Kista. 
Podnosi 40 ton na zmianę na przenośnik 
taśmowy. "Wszystko idzie z prędkością". 
Jeśli nie dasz rady, możesz się spakować.

Podobnie jak wielu innych 
pracowników, Marek żyje w systemie 
zamkniętym. Pracownicy DSI monitorują 
pracę w fabryce, notują godziny i kary - i 
zapewniają zakwaterowanie. Nie jest to 
nielegalne samo w sobie, ale prowadzi do 
uzależnienia.

Czynsz i wszystkie inne koszty są 
potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia. 
Na koniec miesiąca pracownikom często 
zostaje niewiele ponad 1000 euro, nawet 
jeśli pracują sześć dni w tygodniu.

"Czynsz kosztuje ponad 100 euro 
miesięcznie" - mówi Marek. "Ale 
podpisaliśmy umowę, która pozwala im 
zatrzymać 10 euro za każdy dzień 
choroby". Umowa, która obowiązywała 
do kwietnia 2020 roku i którą 
dysponujemy, potwierdza wypowiedź 
Marka.

Ci, którzy spóźnią się do pracy bez 
usprawiedliwienia, płacą karę w 
wysokości 100 euro za dzień. Tak 
twierdzi kilku pracowników. Jeden z 
pracowników opowiada, że pracownik 
DSI przychodzi do mieszkania z 
poszukiwanym plakatem, kartką A4 z 
wydrukowanym zdjęciem. Robotnicy 
nazywają tych pracowników "psami 
myśliwskimi". Zostają zbesztani i 
zapytani dlaczego. Na ostatnim odcinku 
wypłaty znajdujemy pozycję "potrącenie-
ostrzeżenie". To jest 100 euro.

Marek mówi, że DSI oszukuje, gdzie 
się da. Każdy płaci 5 euro miesięcznie za 
opłatę GEZ - niezależnie od tego, czy w 
mieszkaniu mieszkają 4 osoby, czy 8. Ta 
pozycja pojawia się również na pasku 
wypłaty, który możemy zobaczyć.

Ponadto rozliczanie godzin pracy jest 
często nieprawidłowe. Kilka miesięcy 
temu pracował dokładnie na tych samych 
zmianach, co jego kolega. Na fakturze 
brakowało jednak dziewięciu godzin. 
Prawie wszyscy pracownicy, z którymi 
rozmawiamy, skarżą się na rozliczenia. 
Mimo to podpisują listy, które dają im 
brygadziści, bo często jest to tylko kilka 
godzin. Narzekanie oznaczałoby więcej 
problemów.

Pracownicy opowiadają również o 
kolegach, którzy po zwolnieniu z pracy 
trafiają na ulicę. "Jak się pracuje, to 
wszystko jest w porządku" - mówi o 
strukturze podwykonawstwa pracownik 
socjalny Kukiełka. "Ale jeśli zachorujesz, 
jesteś nie tylko bezrobotny, ale od razu 
bezdomny".

Podczas kwarantanny podwykonawcy 
są odpowiedzialni za wyżywienie 
pracowników. Marek mówi, że do czasu 
zwolnienia pierwszych z kwarantanny 

dostawali jedzenie. Powinni byli 
kupować jedzenie dla innych. Oczekuje, 
że żywność będzie potrącana z ich pensji.

Na swojej stronie internetowej DSI 
przedstawia się jako dostawca usług w 
zakresie księgowości płacowej. DSI to 
skrót od Datenservice International. DSI 
GmbH & Co KG ma siedzibę pod tym 
samym adresem, ale z tym samym 
dyrektorem zarządzającym. Główne 
kompetencje: rozbiór, przetwarzanie, 
pakowanie, transport i załadunek 
wołowiny i wieprzowiny, między innymi 
dla firmy Tönnies. Roczny obrót w 2018 
r.: 38,5 mln euro. Według własnych 
informacji, firma zatrudnia w Tönnies 
około 1 000 pracowników.

Pracownicy mówią, że często przez wiele 
dni nikt się tam nie zgłaszał.

Firma nie odpowiada na pytania 
dotyczące kar i potrąceń, np. za dni 
chorobowe czy nieusprawiedliwione 
nieobecności. Odcinki A4 służą do 
identyfikacji pracowników i sprawdzenia, 
co się z nimi dzieje, czy np. nie potrzebują 
pomocy medycznej.

Armin Wiese zna wiele sztuczek 
podwykonawców. Pracuje on dla Związku 
Zawodowego Żywności i Gastronomii, 
negocjuje z przemysłem mięsnym i 
obserwuje Tönniesa od dziesięcioleci. W 
ratuszu w Rhedzie Wiese opowiada o 
czasach, kiedy ojciec Clemensa Tönniesa 
miał jeszcze mały sklep mięsny kilka ulic 
dalej. Wiese pochodzi z tego regionu. O 
DSI mówi: "Znają wszystkie możliwe 
sztuczki".

 J
15 lipca jest szczególnie ważny dla Wiese. 
Dzień wypłaty w Tönnies jest w połowie 
miesiąca - ale czy podwykonawcy zapłacą 
również za kwarantannę? "Mogą je 
odzyskać od władz" - mówi Wiese - "ale 
musieliby zapłacić z góry. Jest to 
szczególnie trudne dla małych 
podwykonawców. Uważa on, że wielu 
pracowników nie otrzyma wynagrodzenia. 
DSI pisze, że wypłaci pełne 
wynagrodzenie 15 lipca. Nie jest też jasne, 
co się stanie, jeśli elektrownia zostanie 
wyłączona na dłużej. Czy pracownicy 
otrzymają wynagrodzenie za skrócony 
czas pracy? Czy też będą musieli udać się 
do urzędu pracy?

Piotr Brzozowski nie dba już o to, chce 
być już dawno po wszystkim. Znalazł 
pracę w innym regionie, która jest 
znacznie lepiej płatna. Potrzebuje tylko 
listu od władz powiatu, że jego 
kwarantanna się skończyła. Wtedy 
wszystko będzie się działo bardzo szybko. 
"To nie zajmie nawet godziny" - mówi. 
"Pójdę pod prysznic, spakuję się, a potem 
będę w drodze".

W międzyczasie Marek otrzymał 
pocztę z powiatu Gütersloh. Jego 
kwarantanna kończy się 14 lipca. Chce 
kontynuować pracę, gdy produkcja 
zostanie wznowiona. Ale szuka też nowej 
pracy.

W piątek rano żołnierze federalni 
podjechali ponownie i sprawdzili. Piotr 
Brzozoswki poprosił o informację. Nie 
było żadnych, jedynie informacja, że na 
wyniki badań będzie musiał poczekać 
jeszcze kilka dni.

Jonas Seufert, 30 dziennikarz 
Dwa miesiące temu spotkał pracowników 
sezonowych na polu szparagów. Sztuczki 
są tam inne, ale zasada jest ta sama: płacić 
jak najmniej.

Łukasz Grajewski, 34,  34 lata, jest 
niezależnym dziennikarzem piszącym na 
tematy polsko-niemieckie. Mieszka w 
Lipsku.
Badania zostały wsparte grantem 
dziennikarskim Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

"Mogę zrozumieć, jeśli 
ludzie są zdenerwowani. 
Staramy się robić, co 
możemy, ale zasoby są 
ograniczone."

Frank Scheffer, 
Kierownik sztabu kryzysowego w 
Gütersloh

Die Menschen in der 
Quarantäne fragen sich: 
Wie lang dauert das noch? 
Warum darf mein 
Mitbewohner schon wieder 
raus und ich nicht? 
Werden wir diesen Monat
bezahlt? Und wie geht es mit 
unserer Arbeit weiter?

zacząć od superlatyw: Hrabstwo ma 
obecnie do czynienia z największym na 
świecie ogniskiem choroby w rzeźni. 
Potem liczby: 14 000 testów w ciągu 
trzech tygodni, najpierw 20 mobilnych 
zespołów, teraz 40. Wirus na szczęście nie 
rozprzestrzenił się do tej pory wśród 
ludności. verbreitet.

Pracownik próbuje wyjaśnić różne 
przypadki. Szczególnie skomplikowane 
jest to w przypadku osób, które miały 
kontakt z osobami zakażonymi, powiat 
szacuje tę liczbę na 4,5 tys. Kiedy był ten 
kontakt? A co najważniejsze, jak 
odizolować ludzi w ciasnych 
pomieszczeniach? Ci, którzy wrócili do 
domu z Ischgl z Covid-19, mieli 
najprawdopodobniej własny pokój na 
kwarantannę. Ale co, jeśli ludzie śpią na 
piętrowych łóżkach, dzielą kuchnię i 
toaletę nawet z kilkunastoma innymi 
osobami? Od początku lipca dzielnica 
izoluje osoby, które uzyskały wynik 
pozytywny, w oddzielnym schronisku.

Nikt nie mówi o komunikacji z 
pracownikami. Rozmowa z Frankiem 
Schefferem, szefem sztabu kryzysowego, 
na marginesie konferencji prasowej. Czy 
wie on o frustracji pracowników?

"Mogę zrozumieć, że ludzie są 
zdenerwowani" - mówi Scheffer. Trudno 
jest się porozumieć, zwłaszcza gdy wyniki 
testów są negatywne, a ludzie nadal 
muszą przebywać na kwarantannie, 
ponieważ mieli kontakt z osobą, u której 
testy dały wynik pozytywny. Mówi, że w 
schroniskach rozdano trójjęzyczne 
arkusze informacyjne, rozbudowano 
infolinię i przekazano informacje do 
konsulatów. "Staramy się robić, co 
możemy. Ale zasoby są ograniczone."

Kilka kilometrów dalej, w centrum 
Rietberg, Agnieszka Kukiełka siedzi w 
swoim biurze. Kukiełka doradza polskim 
robotnikom fabrycznym i ich rodzinom 
dla Caritas. Wozi ich do lekarza, pomaga 
w kwestiach prawnych, organizuje kursy 
języka niemieckiego. Jej troską jest 
integracja. Kukiełka mieszka w powiecie 
Gütersloh od pięciu lat, pracowała już w 
Caritas w Polsce.

Wielu pracowników fabryki nie zna 
niemieckiego nawet po latach, mówi. 
Brygadziści mówią po polsku, wszyscy w 
domu mówią po polsku, a jak masz zrobić 
kurs niemieckiego po dziesięciogodzinnej 
zmianie? Kiedy administrator dzielnicy 
ogłosił kwarantannę, przetłumaczyła 
informację i umieściła ją na Facebooku.

Nie mówi tego jako pracownica 
carista, lecz jako Polka.– nich

Na początku ludzie byli zadowoleni, 
ale w końcu nastrój się zmienił. 
"Próbowałem to wyjaśnić: Nikt nie jest 
przygotowany na 7000 osób w 
kwarantannie, testy, pisanie listów, a do 
tego jeszcze tłumaczenie wszystkiego" - 
mówi. Ale cierpliwość ludzi jest na 
wyczerpaniu, mówi. "Są wkurzeni, bo 
organizacja i komunikacja wciąż nie 
działa".

Kto jest wypuszczany, kto musi 
pozostać na kwarantannie, kiedy 
przyjdzie mój list? Kukiełka mówi: "Jest 
tyle konstelacji, że po trzech tygodniach 
muszę powiedzieć: "Ja sam tego nie 
rozumiem".

"Gdyby nie media społecznościowe, 
nic byśmy nie wiedzieli" - mówi Marek. 
Ubrany w strój do biegania i pantofle, 
opiera się o skrzynkę na listy w swoim 
mieszkaniu gdzieś w dzielnicy Gütersloh. 
Marek chce pozostać nierozpoznany, od 
lat pracuje dla Tönniesa i obawia się 
konsekwencji, jeśli opowie o swojej 
pracy. Właściwie jego nazwisko jest inne.

Marek czytał wpisy Kukiełki na 
facebooku. W tej samej grupie zbierają się 
gniewne komentarze polskich robotników: 
"To jest chore, robią z ludźmi co chcą!". - 
"Panuje totalny chaos informacyjny!" 
Marek przeczytał, że jeden napisał do 
polskiego konsula, inny do polskiego 
polityka Donalda Tuska i podobno ktoś 
też do Donalda Trumpa. Nie czytał nic o 
powiecie Gütersloh.

Jednak gniew na Facebooku nie jest 
skierowany tylko przeciwko władzom, ale 
coraz częściej także przeciwko ich 
szefom. Wszyscy pracują w ubojni 
Tönnies, ale większość z nich jest 
zatrudniona przez podwykonawców, 
którzy mają umowę z Tönnies. Wielu 
Polaków pracuje dla DSI, jednego z 
największych podwykonawców.

I to taki, który najwyraźniej nie ma 
problemów z podstępami i wywieraniem 
presji na pracownikach. Przynajmniej tak 
wynika z wypowiedzi dziesięciu 
pracowników, z którymi rozmawialiśmy 
w powiecie Gütersloh. Kontrakty i odcinki 
wypłaty potwierdzają ich oświadczenia.

Kiedy Marek mówi o DSI, mówi: "To 
legalny handel ludźmi".

W Tönnies opróżniał skrzynie ważące 
dziesiątki kilogramów na linię 
montażową, czasem przez dziewięć 
godzin, czasem przez jedenaście. "Moja 
zmiana polega głównie na przetwarzaniu 
danych wewnętrznych" - mówi. "Bierzesz 
skrzynię i wrzucasz ją na przenośnik. 
Wszędzie pełno krwi. Czasami jestem 

Das
große
Warten

Biuro DSI to budynek z czerwonej 
cegły na obrzeżach miasta Rheda. Okna 
są wywieszone, na drzwiach ogłoszenie 
w języku polskim: Zamknięte do 
odwołania z powodu pandemii wirusa.

Ale biuro jest otwarte. Pracownicy 
wchodzą, zwracają się do pięciu 
pracowników. Wszyscy mówią po polsku. 
Dwóch mężczyzn pokazuje list 
informujący ich o zakończeniu 
kwarantanny. Kobieta dzwoni do biura, 
bez rezultatu.

Prosimy kierownika działu 
personalnego o rozmowę z 
kierownictwem. Odpowiedź: nie ma 
rozmów z dziennikarzami, nie wolno jej 
też było nic powiedzieć.

Później DSI odpowiada na nasze 
pytania na piśmie. DSI twierdzi, że czas 
pracy netto wynoszący 9 godzin i 45 
minut nie może być w żadnym wypadku 
przekroczony. Praca w godzinach 
nadliczbowych i w soboty jest dozwolona 
tylko w przypadku przestrzegania 
przepisów prawa. Na zarzut 
nieprawidłowego naliczania godzin pracy, 
firma odpowiada, że pracownicy mają 
możliwość wglądu w godziny pracy i 
składania skarg. DSI nie wyrzuca również 
pracowników po zakończeniu 
zatrudnienia. "Pracownik ma kilka dni na 
zarezerwowanie transportu".

DSI dostarczało żywność 
pracownikom poddanym kwarantannie i 
specjalnie w tym celu utworzyło grupę 
Whats App, pisze firma.

Die Tönnies-
Arbeiter 
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