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Drogi czytelniku! 
 
Zanim zaczniesz zagłębiad się w tajniki przeszłości, 
chcemy abyś bliżej poznał nas. 
Jesteśmy grupą polsko-niemiecką. Pochodzimy z 
Pleszewa i jego okolic oraz Poczdamu i Berlina. 
Wzięliśmy udział w projekcie, który dotyczył praw 
człowieka i ich przestrzegania w NRD i PRL, a także 
współcześnie. Dzięki pomocy opiekunów  i 
tłumaczek poznaliśmy historie naszych krajów i 
życie na jakie skazani byli ludzie w tamtych 
czasach. Mieliśmy okazje spotkad się z 
przedstawicielami organizacji obu krajów (IPN i 
miejsca pamięci Berlin Hohenschönhausen w 
więzienie Stasi w Berlinie), które zajmują się 
systemem politycznym w tamtych czasach. Dla 
lepszego zrozumienia mechanizmu działania 
inwigilacji, obejrzeliśmy film „Życie na podsłuchu” 
pokazujący realia tamtych lat. 
Zdobytymi informacjami pragniemy podzielid się z 
Tobą. 

Życzymy miłego czytania! ☺ 

Redakcja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieber Leser! 
 
Bevor du in die Geheimnisse  der Vergangenheit 
eintauchst, wollen wir uns vorstellen. Wir sind eine 
deutsch – polnische Gruppe und nahmen an einem 
Projekt teil, welches sich mit den 
Menschenrechten und ihrer Einhaltung in der DDR, 
VRP und der heutigen Zeit auseinandersetzte. Dank 
der Hilfe unserer Werkstattleiter und der 
Dolmetscherinnen hatten wir die Möglichkeit die 
Geschichte unserer Länder und das Leben welches 
die Menschen führen mussten in der damaligen 
Zeit näher kennen zu lernen. Wir hatten die 
Möglichkeit uns mit den Vertretern beider Länder 
zu treffen ( IPN und Gedänkstette 
Hohenschönhausen im Stasi Museum Berlin), 
welche sich mit dem politischen System der 
Vergangenheit beschäftigen.  Um die damalige Zeit 
und deren Beschattungsmechanismen besser 
verstehen zu können sahen wir uns den Film „Das 
Leben der Anderen“ an, der die Wirklichkeit dieser 
Jahre darstellt. Die nun erlangten Informationen 
möchten wir gerne mit dir teilen.  
Wir wünschen angenehmes lesen!   
 

Die Redaktion 
 
 



Definicja praw człowieka 

Pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest 

przyrodzona godnośd ludzka. 

O charakterze: 

 Powszechnym (obowiązują na całym świecie i 

przysługują każdemu człowiekowi) 

 Przyrodzonym (przysługują od urodzenia) 

 Niezbywalnym (nie można się ich zrzec) 

 Nienaruszalnym (niezależnie od władzy, nie 

mogą byd przez nią kontrolowane) 

 Neutralnym (obowiązują niezależnie od ich 

potwierdzenia) 

 Niepodzielnym (wszystkie stanowią 

współzależną całośd) 

Każde paostwo jest zobowiązane do ochrony tych 

praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej 

jest uznane za podstawę sprawiedliwości  i pokoju na 

świecie.  

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

uchwalona w 1948 gwarantuje „równe prawa mężczyzn i 

kobiet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson Mandela 

 

 

 

Definitin der Menschenrechte 

Bestimmte Rechte, deren geltende Quelle die 

angeborene Menschenwürde ist.  

Ihre Eigenschaften: 

 allgemein (gilt auf der ganzen Welt und steht 

allen Menschen zu ) 

 angeboren (stehen ab der Geburt jedem zu) 

 unverzichtbar (man kann nicht auf sie 

verzichten) 

 unantastbar (unabhängig von der Macht, sie 

können sie nicht kontrollieren) 

 natürlich (gelten unabhängig von ihrer 

Bestätigung) 

 unteilbar (alle hängen in Gänze von einander 

ab) 

Jeder Staat ist dazu verpflichtet diese Rechte zu 

schützen. Das Respektieren der Menschenrechte und 

der Menschenwürde wird als Basis für die Gerechtigkeit 

und den Frieden auf Erden angesehen. Die 

allgemeingültige Menschenrechtserklärung die im Jahre 

1948 verabschiedet wurde garantiert die „ 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahatma Gandhi  

 

 



Obroocy praw człowieka 

Daw Aung San Suu Kyi 

Chciała zapewnid bezpieczeostwo wszystkim ludziom oraz 

wojsku. Urodziła się w 1945 była dzieckiem narodowego 

bohatera, który został zamordowany podczas walki o obalenie 

rządów kolonialnych.Daw Aung San Suu Kyi została 

przywódczynią ruchu, który walczył o demokrację oraz 

sprzeciwiał się reżimowi wojskowemu.  Ledwo uszła z życiem, 

ponieważ oddziały wojska miały ją zastrzelid. Więziona w 

areszcie domowym bez podania konkretnych powodów. W 

2001 ograniczono jej swobodę oraz poddano ją ścisłej ochronie. 

Ngawang Sangdrd Buddyjska mniszka. Uważała, że Tybet 

powinien byd nie podległy i nie zależny od Chin. W wieku 10 lat 

brała udział w demonstracji za niepodległośd Tybetu za ten czyn 

została aresztowana. W wieku 15 lat aresztowano ją i skazano 

na pozbawienie wolności na 3 lat. Karę jednak przedłużono za 

śpiewanie pieśni niepodległych oraz za okrzyk „ Uw olnid Tybet” 

. Stosowano wobec niej tortury 

Mahatma Gandhi Urodzony w 1869. Walczył o 

niepodległośd. Wierzył w siłę oporu bez stosowania przemocy 

oraz w tolerancję  religią. Stosował głodówki, które przyczyniły 

się do zaprzestania walk o charakterze wojny domowej. 

Przepowiedział marsz solny, który stanowił wyraz rosnącego 

zniecierpliwienia Indyjskiego Kongresu Narodowego własną 

bezsilnością. Jako pretekst Gandhi wybrał powszechnie 

znienawidzony podatek solny. Sól była obłożona wysokim 

podatkiem, a ci którzy ją sami wybudowali byli za to surowo 

karani.Przekonał wielu do zaniechania uczucia nienawiści wobec 

przeciwnika.  

Martin Luter King Urodzony w 1929r. Murzyni mieli wtedy 

zajmowad wyznaczone dla nich miejsca w autobusach, teatrach, 

kinach itd. Był współzałożycielem organizacji, która skupiała 

murzyoskie kościoły chrześcijaoskie. Był największym przywódcą 

na południ. Przeprowadził marsz przeciwko segregacji rasowej. 

Otrzymał pokojową nagrodę Nobla  w 1964r. 

Nelson Mandela Był prezydentem RPA w pierwszych 

demokratycznych wyborach w tym kraju. Swoje życie poświęcił 

w walce przeciwko apartheidowi, systemu rasistowskiemu. 

Doświadczył wielu form represji. Musiał uciekad nie mógł się z 

nikim spotykad. Był w więzieniu 28 lat z dala od rodziny i dzieci. 

Po odejściu na emeryturę zaangażował się w sprawy społeczne, 

m.in. walka z AIDS. Otrzymał pokojową nagrodę Nobla w 1993r. 

 

 

 

 

 

 

Monika Durska, Justyna Tyl 

Menschenrechtskämpfer 

Daw Aung San Suu Kyi 

Sie wollte die Sicherheit aller Menschen und der Armee 

garantieren. Sie wurde im Jahre 1945 als Tochter eines 

Nationalheldens, der während der Kämpfe gegen die 

Kolonialmächte ermordet wurde, geboren. Daw Aung 

San Suu Kyi wurde die Anführerin einer Bewegung, die 

für die Demoratie kämpfte und sich gegen das 

Militärregime wehrte. Sie überlebte nur knapp, da die 

Militäreinheiten sie erschießen sollten.Sie wurde unter 

Hausarrest gesetzt, ohne konkrete Beweise gegen sie 

vorbringen zu können. Ab 2001 wurde ihre 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt und sie wurde unter 

strikte Schutzmaßnahmen gestellt.  

Ngawang Sangdrd Eine buddhistische Nonne, die Tibet 

als einen von China unabhängigen Staat ansah. Als sie im 

Alten von 10 Jahren schon an Demonstrationen 

teilnahm, die für die Unabhängigkeit Tibets stattfanden, 

wurde sie festgenommen. Mit 15 Jahren wurde sie 

festgenommen und zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. 

Diese Strafe wurde jedoch verlängert auf Grund des 

Gesanges von Unabhängigkeitsliedern und dem schreien 

von „ Befreit Tibet“. An ihr wurde Folter angewandt.  

Mahatma Gandhi Im Jahre 1869 geboren kämpfte er für 

die Unabhängigkeit. Er glaubte an den gewaltlosen 

Widerstand und Religionstoleranz. Er trat in 

Hungerstreik ein, die die Bürgerkriege unterbanden. Er 

sagte den Salzmarsch hervor, der die eigene 

Machtlosigkeit des immer mehr beunruhigten indischen 

Nationalkongresses darstellte. Als Vorwand benutzte 

Gandhi die allgemein verhasste Salzsteuer. Das Salz war 

mit hohen Steuerabgaben belastet und die, die sich 

wagten selbst Salz herzustellen, wurden streng bestraft. 

Er überzeugte viele ihre Hassgefühle gegenüber des 

Feindes zu unterlassen.  

Martin Luter King Geboren im Jahr 1929 . Schwarze 

hatten damals für sie abgrenzte Sitzmöglichkeiten im 

Bus, Theater, Kino usw. Er war der Mitbegründer einer 

Organisation, die die schwarzen christlichen Kirchen 

vereinte. Er war der größte Führer im Süden. Er führte 

einen Marsch gegen die Rassentrennung an und erhielt 

im Jahre 1964 den Friedensnobelpreis.  

Nelson Mandela Er war der Präsident Südafrikas nach 

den ersten demokratischen Wahlen des Landes. Er 

kämpfte gegen die Apartheid, einem rassistischem 

System. Er begegnete vielen Formen der Bestrafung. Er 

musste fliehen und konnte sich mit niemandem treffen. 

Er verbrachte 28 Jahre seines Lebens im Gefängnis ohne 

seine Familie und Kinder. Als er in Rente ging engagierte 



er sich für soziale Probleme, unter anderem dem Kampf 

gegen AIDS. Er erhielt 1993 den Friedensnobelpreis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

Internetowa teka „ubeka” – 
Facebook 

„Nie mam facebook’a, ale moje prawo do 
prywatności jest naruszone przez jego użytkowni- 
ków. Moje zdjęcia są publikowane, chod sam ich 
na tej stronie nie umieszczałem” –powiedział 
Maciej Koch podczas dyskusji na temat praw 
człowieka w XXI wieku.  

Wydawałoby się, że czasy funkcjonowania tajnych 
służb już dawno minęły, a prawa człowieka są przestrzegane. 
Jest to jednak złudzenie. Wcześniej potrzeba było całej rzeszy 
funkcjonariuszy SB lub Stasi aby gromadzid materiały na temat 
życia zwykłego człowieka. Dziś, po tych służbach pozostały 
jedynie setki kilometrów nieprzeczytanych teczek osobowych, 
nad którymi pracują specjaliści.  

W dzisiejszych czasach nie potrzeba ogromnych 
archiwów i tysięcy pracowników, aby na każdym kroku 
inwigilowad drugiego człowieka. Podsłuchy także nie są 
potrzebne, gdyż większośd ludzi z własnej woli rezygnuje z 
prywatności widząc w tym przejaw postępu. Wzorce czerpią też 
z celebrytów obnoszących się ze swoim życiem prywatnym na 
każdym kroku. Nie dostrzegają w tym niebezpieczeostwa 
myśląc, że taki sposób życia jest modny.  

Facebook stał się głównym dostarczycielem 
informacji, z którego korzystają pracodawcy przed 
zatrudnieniem nowych pracowników. Szybki przegląd konta 
pozwala dowiedzied o zainteresowaniach potencjalnego 
pracownika, jego poglądach politycznych, rodzinie i 
prowadzonym trybie życia. Natomiast agentami „face’a”, stali 
się jego użytkownicy, sami nieświadomie zostawiają po sobie 
setki Mb informacji, które facebook sprzedaje , a inni ludzi 
wykorzystują.  

Tylko 2 osoby na 15 nie mają konta na facebook’u , a 
wśród nich tylko 2 osoby przeczytały regulamin , stając się 
świadomymi użytkownikami. Podobna sytuacja ma miejsce na 
całym świecie – utarło się stwierdzenie, że jeśli nie masz 
facebook’a, to nie istniejesz. Jednak to nie uchroniło ich przed 
nadużyciami ze strony portalu. Facebook często zmienia 
regulamin, co umożliwia mu swobodne korzystanie z informacji 
zamieszczanych na portalu społecznościowym.  

W czasach gdy informacja jest najwyżej cenionym 
dobrem, stworzenie alternatywy dla facebook’a jest trudne. 
Nawet jeśli powstanie inna strona do dzielenia się informacjami, 
to trudno będzie ją utrzymad bez sprzedawania danych i 
komercyjnego podejścia do użytkowników. 

 
Maciej Koch; Łukasz Szczepaniak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die „Stasi” Internetakte– 
Facebook 

„Ich habe kein Facebookprofil, jedoch 
wird mein Recht auf Privatsphäre durch seine 
Nutzer verletzt. Fotos von mir werden 
veröffentlicht, obwohl ich selbst nichts auf dieser 
Seite hochgeladen habe“ – sagte Maciej Koch 
während einer Diskussion zum Thema der 
Menschenrechte im XXI Jahrhundert.  

Man lebt in dem Glauben, dass die Zeiten der 
Staatssicherheit schon lange vorbei wären, dass die 
Menschenrecht beachtet werden. Jedoch ist dies ein Irrglaube. 
Früher brauchte man eine ganze Kader von SB Funktionären 
(pol. Sicherheitsdienst) oder der Stasi, um Material zu dem 
Leben eines normalen Bürgers sammeln zu können. Heutzutage 
hinterließen diese Dienste gerademal ein paar hundert 
Kilometer an Akten, an welchen Spezialisten sitzen.  
 Heute braucht man keine unendlich großen Archive 
und tausende Mitarbeiter, um die Menschheit Schritt auf Schritt 
beschatten zu können. Abhörgeräte sind genauso wenig 
notwendig, da die Mehrheit der Menschen freiwillig ihre 
Privatsphäre aufgibt und darin den Ausdruck des Fortschritts 
sehen. Als Vorbilder dienen auch die VIPs die mit ihrem 
Privatleben auf Schritt und Tritt prahlen. Sie erkennen darin 
keinerlei Gefahr, denn sie denken, dass diese Art zu Leben 
trendy ist. 

Facebook ist nun der Hauptinformationslieferant, auf 
welchen die Arbeitgeber zurückgreifen, bevor sie einen neuen 
Arbeitnehmer einstellen. Ein schnelles „checken“ des Profils 
erlaubt es Einsicht in die Interessengebiete, politische 
Einstellung, Familie und Lebensweise eines potenziellen 
Arbeitnehmers  zu erlangen. Jedoch wurden die Agenten „FB’s“ 
die User selbst, welche von sich aus hunderte von Mb an 
Informationen hinterlassen, die von Facebook verkauft werden 
und die andere Personen ausnutzen.   

Nur 2 von 15 hat kein Profil auf Facebook angelegt, 
und von denen haben nur 2 die AGB’s durchgelesen, während 
sie sich dazu entschlossen bewusste Nutzer zu werden. Eine 
ähnliche Situation spiegelt sich weltweit wieder – es herrscht 
die Überzeugung man würde ohne Facebook-Profil nicht 
existieren. Jedoch schützte das nicht vor Missbrauch des 
Portals. Facebook ändert oft ihre Einstellungen, was die 
uneingeschrenkte Förderung des Informationsflusses des 
sozialen Netzwerks vereinfacht.   

In Zeiten wo die Information das wichtigste Gut 
darstellt, ist es schwer eine Alternative zu Facebook 
auszutüfteln. Sogar wenn solch eine Seite aufgebaut werden 
sollte, würde es ihr schwer fallen sich am Leben, ohne 
Informationsverkauf und kommerzieller Vermarktung der 
Nutzerdaten, zu erhalten. 

 
Verfasst von :Maciej Koch; Łukasz Szczepaniak 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zwiedzanie Więzienia Stasi 
 
 

Po dotarciu na mięsce, czekał nas w Hohenschönhausen widok 
szarych budynków. Mieliśmy w planu wizytę więzienia Stasi. 
Po naszym przyjeździe nasza polsko-niemiecka grupa zostałą 
przywitana poprzez świadka zdarzeo i pracownika organizacji ds.akt 
Stasi. 
Na początku mieliśmy wykład na temat rozwoju więzienia i jego 
znaczenia w czasie sowieckiej okupacji i podczas NRD. 
Kiedy obejmowało tylko dwie budynki z cegły, więzienie zostało 
przejęte od Nazistów przez Radzieckich,. Przytrzymowani zostali tam 
więzniowie wojenne. Warunki podczas aresztu były straszne. 
Większośd więzniów byli przytrzymywani w pomieszczeniach w 
piwnicy, na które właśnie sami mówili  - łódź podwodna. Aż do 
dziesięciu osób przytrzymowano w małzch celach bez światła 
dziennego. Aby wymusid więzniów do przyznania się do winy, użyto 
okrutne metody tortury, jak np. chioską kroplę. 
Więzienie zostało przekazane do władz NRD. Rząd chciał wymazad to 
więzienie z wszystkich map miasta i potem oddało je w ręce Stasi. 
Cały obszar został deklarowany jako wojskowa strefa zamknięta. Dla 
tych czasów typowe szare budynki zostały wybudowane poprzez 
pracowników przymusowych na rozkaz Stasi. 
Więzienie to właściwie było obozem przechodnim. Zostało 
wybudowane w taki sposób, aby więzniowie musieli przejśd przez 
pewną śluzę. Tą metodą zapewniono, że więzniowie stracili zmysł 
orientacyjny. Potem musieli oddad rzeczy osobiste i musieli przejśd 
inspekcje całego ciała. Nasz świadek zdarzeo „Ursula Duck“ 
powiedziała. „Jest to piwerwszy stopien upokorzenia dla młodej 
kobiety, gdy starszy strażnik zerka jej między pośladki”. 
Po informatywnej części miał mięsce obchód po całycm kompleksie i 
pani Duck właśnie nam opowiadała  o jeich doświadczeniach. 
Wytłumaczyłą nam jak działa alarm i także opowiadała o 
przesłuchaniach. Przez cały jej pobyt w więzieniu ani raz nie widziałą 
innego więznia, spotykałą zawsze tylko tego samego strażnika i 
pracownika Stasi. Bardzo męczyłą ja  izolacja. Wytłumaczyła nam 
również, dlaczego chciałą uciec z NRD. 
Już na początku kiedy powstało paosto NRD poczułą ona własne 
nieszczęście. Gdy była na Węgrach wspomniała o tym pewnym 
męszczyźnie, który właściwie był agentem Stasi i dlatego  jej imię 
szybko znalazło się na liscie Stasi. Od pewnego momentu wszelkie 
możliwości odnośnie wyboru zawodu zmniejszyły  się radykalnie. 
Razem z jej chłopakiem Detlefem Cannardem zaplanowali ucieczke z 
NRD. Po paru miesącach oboje pojechali do Czech i z tamtąd chcieli 
się dostad przez granicę do Bawarii. 
Jednak już zostali zatrzymani 5 kilometrów przed granicą i 
aresztowani przez  czeską policiję. Zostali zawiezieni do więzienia 
Stasi w  Hohenschönhausen i dostała wyrok na 2 1/6 lata. Jednak 
mieli szczęście i zostali wykopieni poprzez RFN po 9 miesięcach 
aresztu. 
W dalszym ciągu naszego spotkania mieliśmy bardzo interesującą 
dyskusje z naszym przewodnikiem i świadkiem zdarzeo. 
Nasz dzieo historii niemieckiej się skooczył słowami, że nadal istnieją 
dyktatury i dlatego przestrzeganie praw człowieka jest bardzo 
ważne. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Besuch im Stasigefängnis 

 
Ein grauer Gebäudekomplex erwartet uns an diesem regnerischen 
Freitag in Hohenschönhausen. 
Ein Besuch des Stasigefängnisses steht an. 
Bei unserer Ankunft wird unsere deutsch-polnische Gruppe von zwei 
Frauen empfangen, bei welchen es sich um eine Zeitzeugin und 
einer Angestellten der Stasiunterlagenbehörde handelt. 
Am Anfang stand ein Vortrag über die Entwicklung des Gefängnisses 
und seiner Bedeutung während der Sowjetbesetzung und der Zeit in 
der DDR. 
Die Sowjets übernahmen das Gefängnis, welches damals nur aus 
zwei Backsteingebäuden bestand, von den Nationalsozialisten. Es 
wurde für die Festhaltung von Kriegsgefangenen genutzt. Die 
Haftbedingungen waren sehr schlecht. Die meisten Gefangenen 
waren in einem Keller, welchen sie selbst das U-Boot nannten 
untergebracht. Oftmals waren bis zu 10 Gefangene in einer kleinen 
dunklen Zelle ohne Tageslicht untergebracht. Um Geständnisse zu 
erreichen wurden grausame Foltermethoden wie der chinesische 
Tropf angewendet. 
Das Gefängnis wurde dann an die DDR weitergegeben. Die 
Regierung ließ das Gefängnis aus allen Stadtplänen verschwinden 
und übergab es der Staatssicherheit. Zur Tarnung wurde das 
gesamte Gebiet als Militärisches Sperrgebiet erklärt. Die Stasi ließ 
dann von Zwangsarbeiten für damalige Zeiten typische weitere 
grauen Gefängnisbauten errichten. Es war lediglich ein 
Durchgangslager jedoch wurde es so angelegt, dass die Gefangenen 
erst in einer Schleuse aussteigen durften. Dies wurde gemacht, 
damit die Gefangenen die räumliche Orientierung verloren. Danach 
mussten sie ihre persönlichen Sachen abgeben. Darauf folgte eine 
Körperinspektion. Unsere Zeitzeugin Ursula Duck berichtet: „Es war 
die Erste Stufe der Erniedrigung für eine junge Frau, wenn einem ein 
älterer Herr in den Hintern guckt“.  
Nach diesem informativen Teil folgte ein Rundgang durch alle 
Gebäude. 
Frau Duck veranschaulichte diesen mit Ihren Erfahrungen. 
Sie erklärte uns die Alarmanlage für die Wächter und erzählte von 
den Verhören. Während der ganzen Zeit bekam sie keinen anderen 
Gefangenen zu sehen und war immer mit dem gleichen Wärter und 
Stasibeamten zusammen. Diese Isolation hat ihr während der Zeit 
sehr zu schaffen gemacht und erläuterte Ihren Fluchtversuch. 

Schon früh stellte sich Ihre Unzufriedenheit mit dem 
Leben in der DDR dar. Als sie dann gegenüber einem netten Mann in 
Ungarn erwähnte, dass sie die DDR gerne verlassen möchte, stand 
sie auf der Liste der Stasi, welcher der Mann angehörte. 
Von da an verschlechterten sich ihre Jobchancen und sie begann in 
ihrem Leben zu  verzweifeln. Daraufhin Plante sie mit ihrem Freund 
Detlef Cannnard eine Flucht aus der DDR. Nach einigen Monaten 
machten die beiden sich auf nach Tschechien, um von dort über die 
Grenze nach Bayern zu gelangen.  
Doch bereits 5 Kilometer vor der Grenze wurden die Beiden vor 
einem Schutzwall aufgespürt und von der tschechischen Polizei
 verhaftet. 
Daraufhin werden die Beiden ins Stasigefängnis Hohenschönhausen 
eingeliefert und bekommen eine 2 1/6 jährige Haftstrafe. Mit viel 
Glück werden die beiden jedoch schon nach 9 Monaten von der 
Bundesrepublik Deutschland freigekauft.  

Im weiteren Verlauf kam es noch zu einem interessanten 
Gespräch mit unserer Leiterin und der Zeitzeugin. 

Unser Tag in der deutschen Geschichte endete mit den 
Worten, dass es auch heute noch Diktaturen gibt und es deshalb 
wichtig ist die Menschenrechte einzuhalten. 
 
 
 
 

  

 

 



Prawa człowieka w dzisiejszym 
świecie – prawda czy fikcja? 
 

Słyszę  różne głosy w tej dyskusji. Chociaż w 
licznych aspektach diametralnie się różnią, to jednak 
każda z wypowiedzi ma jedną cechę wspólną – wszyscy 
uważają, że prawa człowieka w dzisiejszym świecie nie są 
przestrzegane. Polscy uczestnicy dyskusji przedkładają 
przykład najbliższego sąsiada Polski – Białorusi. Wielu 
zapomina o tym, że w Europie nadal istnieją 
niedemokratyczne reżimy. Dzieo wcześniej, w czasie 
wizyty w byłym więzieniu Stasi, niemiecki przewodnik 
wspomniał o przykładach Kuby, Korei Płn. czy Chin. 
Niestety, nie trzeba szukad aż tak daleko. 

Z kolei Niemcy wspominają o Günterze Grassie. 
Pisarz ten napisawszy wiersz, w którym potępia wysłanie 
przez Niemcy okrętów wojennych do Izraela, skazał 
siebie na represje ze strony Paostwa Żydowskiego. 
Dostał zakaz wjazdu na terytorium tego paostwa. Jest to 
niewątpliwy przykład łamania praw człowieka, kiedy to 
za głoszenie swoich poglądów i konstruktywną krytykę 
staje się obiektem ataków na swoją osobę. 

Teraz siedzę na wygodnej sofie, ubrany w 
oryginalne rzeczy, nasycony przepysznym, włoskim 
jedzeniem, spoglądający z nadzieją w przyszłośd, 
posiadający perspektywy na ciekawe i dostatnie życie 
jako obywatel UE. Niestety, większośd ludności świata 
nie może poszczycid się podobny położeniem. Wystarczy 
przytoczyd najnowsze statystyki, obrazujące skalę 
łamania praw człowieka. Jak możemy się dowiedzied ze 
strony worldometers.info, dziś, w XXI w., aż ponad 900 
mln ludzi jest niedożywionych, a 30 tysięcy ludzi umiera 
każdego dnia z głodu, co rocznie daje ok. 11 mln zgonów 
z tego powodu. O innych statystykach lepiej nie 
wspominad, jednak wszystkie te liczby obrazują łamanie 
na szeroką skalę artykułu 
25. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czyli Prawa 
do odpowiednich warunków życia. 

Dokument ten nadal nie jest respektowany 
przez wiele paostw, w tym przez to najludniejsze – Chiny. 
W wielu innych krajach (nawet w tych, uważanych za 
demokratyczne) odnotowuje się przypadki łamania praw 
człowieka. 

Paradoksem jest, iż mimo walczenia o swoje 
prawa przez wieki, niektórzy ludzie nie chcą (lub nie 
umieją) należycie korzystad naprawdę ze swoich praw. 
Niestety, dla wielu osób, przestrzeganie ich w praktyce 
jest fikcją… 

 
 
Marcin Spiralski   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menschenrechte in der heutigen 
Zeit – Realität oder Fiktion? 
 

In dieser Diskussion kann ich verschiedene 
Meinungen warnehmen.  Diese unterscheiden sich  in 
einigen Aspekten jedoch völlig von einander, doch jede 
Aussage hat einen gemeinsamen Nenner: Alle denken, 
dass die Menschenrechte heutzutage nicht gewahrt 
werden. Die polnischen Teilnehmer haben die Diskussion 
auf ihren Nachbarn – Weißrussland – gelenkt. Viele 
vergessen, dass im heutigen Europa bis heute 
nichtdemokratische Regime existieren. Einen Tag zuvor, 
haben wir das Stasimuseum besucht, da wurden von der 
deutschen Leiterin Kuba, Nordkorea oder China als 
Beispiele genannt. Leider muss man gar nicht so weit 
überd en Tellerrand hinausschauen. 

Die deutsche Gruppe hingegen erwähnte zu 
diesem Thema Günter Grass. Eben dieser Schriftsteller 
hat ein Gedicht geschrieben, indem er das Aussenden 
einer deutschen Marineflotte nach Israel scharf 
kritisierte und sich somit Repressionen von Seiten des 
jüdischen Staates einhandelte. Ihm wurde die Einreise in 
dieses Land untersagt. Dies ist zweifelsohne ein Beispiel 
der Verletzung der Menschenrechte; wenn man durch 
seine freie Meinungsäußerung und durch konstruktive 
Kritik zum Objekt von Angriffen auf die eigene Person 
wird. 

Ich sitze gerade auf einem gemütlichen Sofa, 
trage dabei Markenkleidung, bin papp satt nach einem 
köstlichen italienischen Essen und blicke mit Hoffnung in 
meine Zukunft, die mir als Bürger der Europäischen 
Union Interessantes verspricht. Es reicht die neusten 
Statsitiken anzuführen, in der eine Skala der 
Menschenrechtsverletzungen abgebildet ist. Wie man 
auf der Internetseite  worldometers.info erfahren kann 
leiden heute im 21. Jhr. Fast 900 Mio. Menschen an 
Unterernährung, 30.000 Menschen sterben täglich einen 
Hungerstod was 11 Mio. Toten jährlich entspricht. Ich 
liste lieber nicht noch weitere Statistiken auf, doch all 
diese Zahlen zeigen nur, dass der Artikel 25 der 
Allgemeinen Menschenrechtserklärung, d.h. Rechte die 
einen angemessenen Lebensstandard sichern sollen, im 
großflächig gebrochen wird. 

Dieses Dokument wird bis heute von vielen 
Staaten nicht respektiert, darunter ist das 
meistbevölkerte Land: China. In vielen Ländern – auch in 
denen die bisweilen als demokratisch angesehen werden 
– werden immer wieder Menschenrechtsverletzungen 
verzeichnet. 

Das paradoxe ist, dass obwohl die Menschen 
Jahrhunderet lang für diese Rechte gekämpft haben, 
wollen (oder können) viele Leute ihre Rechte nicht 
nutzen. Leider  bleibt für viele Menschen die Einhaltung 
ihrer Rechte eine Fiktion... 

 

Marcin Spiralski   
 

  
 
 

  



Życie na podsłuchu – na ekranie 
 i w rzeczywistości 

 
 
 Film „Życie na podsłuchu” Floriana Henckela 
von Donnersmarcka jest obrazem, pokazującym 
działalnośd DDR-owskiego Miniterstwa Bezpieczeostwa 
Wewnętrznego – Stasi, z historią miłosną w tle. Zdobył 
on Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 
2007 r. 
 Głównym wątkiem tego filmu jest 
metamorfoza bezlitosnego kapitana Stasi, Gerda 
Wieslera(Ulrich Mühe), który został przydzielony do 
inwigilacji znanego i cenionego w całym kraju 
dramaturga – Georga Dreymana (Sebastian Koch). Z 
czasem zaczyna obdarzad pisarza i jego partnerkę 
Christę-Marię Sieland (Martina Gedeck) coraz większą 
sympatią. Zaczyna on także dostrzegad grzechy całego 
systemu, który niszczy życie zwykłych ludzi; systemu, w 
którym człowiek nie jest pewnym jutra, a narażając się 
wpływowym ludziom, może stracid wszystko; systemu, 
gdzie na porządku dziennym są podsłuchy, więzienie 
niewinnych ludzi, zastraszanie, propaganda i bezkarnośd 
najwyższych dostojników paostwowych. Dlatego też, 
zastanawia się nad sensem swej pracy. Z czasem zaczyna 
fałszowad on raporty, gdy wskutek samobójczej śmierci 
przyjaciela, Dreyman zaczyna angażowad się w 
działalnośd opozycyjną. Na koocu musi jednak ponieśd 
konsekwencje swych czynów. 
 Film ten jest godny polecenia nie tylko ze 
względu na ciekawą i wciągającą fabułę, ale także, ze 
względu na fakt, iż może on byd doskonałą lekcją historii 
o naszych zachodnich sąsiadach. 
 
Marcin Spiralski i Piotr Trzeciak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Leben der Anderen” - Auf Leinwand und 
in der Wirklichkeit 

 
 
Der Film „Das Leben der Anderen” von Florian Henckel 
von Donnersmarck zeigt die Tätigkeiten der 
Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR und 
gleichzeitig spielt sich im Hintergrund eine 
Liebesgechichte ab. Im Jahre 2007 hat der Film den 
Oskar als Auszeichnung als bester 
nichtenglischsprachiger erhalten. 
Die Haupthandlung des Films besteht in der 
Metarmorphose des unbarmherzigen Kapitäns der Stasi 
– Wiesler (Ulrich Mühle), der zur Überwachung des 
berühmten und im ganzen Land respektierten 
Dramarturgen Georg Dreyman (Sebastian Koch) 
eingeteilt wird. Mit der Zeit wird ihm jedoch der Autor 
und seine Partnerin Christa-Marie Sieland (Martina 
Gedeck) immer sympatischer. Er fängt auch an die 
Verbrechen des ganzen Systemes, die das Leben der 
einfachen Leute zerstören,  zu erkennen. Ein System, in 
dem man sich nicht sicher sein kann, was morgen 
kommt, in dem man alles verlieren kann, wenn man in 
die Ungunst der Einflussreichen gerät. Ein System in dem 
Überwachung, Verhaftungen Unschuldiger, 
Abschreckung, Propaganda und die Unantastbarkeit 
staatlicher Würdenträger an der Tagesordnung sind. 
Deshalb denkt auch er überd en Sinn seiner Arbeit nach. 
Mit der Zeit fängt auch er an Berichte zu fälschen. 
Infolge des Selbstmordes seines Freundes fängt 
Dreyman an, sich in der Oposition zu engagieren. 
Letztendlich muss er jedoch die Konsequenzen seiner 
Taten tragen. 
Dieser Film ist nicht nur aufgrund seiner faszinierenden 
und mitreißenden Geschichte zu empfehlen, auch 
deshalb, weil er wie eine Geschichtsstunde über unsere 
westlichen Nachbarn ist. 
 
Marcin Spiralski und Piotr Trzeciak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praca nieletnich – Red card to 

child labour 
Prawie żadne naruszanie praw człowieka jest 

przekraczane w tak niesamowity sposób, jak praca 

niepełnoletnich.Na całym świecie pracuje ok. 200 mil. dzieci. 

Harują na Madagaskarze w kamieniołomach, w indyjskich 

tkalniach dywanów lub w Kolumbii w kopalniach węgla. 

W samej Indii pracuję ok. 44 mil. dzieci. Większośd 

tych dzieci pochodzi ze wsi i uciekło do miasta z powodów 

zagrażającej ich własnej egzystencji. 

Najgorszą formę pracy nieletnich okrśla się jako 

„bonded labour”. „Bonded labour” oznacza, że dzieci zostaną 

przez własnych rodziców oddane jako  „zastaw“ dla 

obszarników lub lichwiarzy za wypożyczone pieniądze. Dzieci w 

taki sposób odpracowują długi swoich rodziców, jednak 

większośd dzieci nigdy nie odzyska swojej wolności, ponieważ 

rodzice nie potrafią zapłacid odsetek. Tak już lądują 5-latki w 

niewoli długów.  Dzieci są wykorzystywane ponad ich 

sprawności, przez to przeszkadza się w rozwoju ich psychiki i 

fizyki. 

Za małą płacę harują na polach obszarników lub 

noszą ciężary w fabrykach. 

Dzieci są zmuszone do szycia, tkania, naprawiania, sprzątania i 

do obsługi, jednak nie mają one ani ubezpieczenia zdrowotnego 

ani emerytalnego. 

Nie ma przyszłości dla tych dzieci. One są zdane na łaskę ich 

pracodawców. Nie ma możliwości ucieczki bez edukacji szkolnej. 

 

Jako jednostka można przeciwdziaład niekupując towaru 

wyprodukowanego poprzez dzieci. 

Na produktach znajdują się znaki, które potwiedrzają, że nie są 

one wyprodukowane przez nieletnich. 

 

Ponieważ dzieci zasługują na lepsze warunki. Mają one prawo 

do życia odpowiednego dla dzieci i do możliwości dostępu do 

źródej edukacyjnych. Wszystkie paostwa i organizacje muszą 

pomóc w tym razem, aby zakooczyd tą tragedię, którą 

przeżywają te dzieci. 

 

TYLKO, JAK ZACZNIEMY DZIAŁAĆ, JEST MOZLIWOŚĆ 

ZNIESIENIA PRACY NIELETNICH!!! 

Sümeyra Pehniklioglu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderarbeit – Red card to child labour 
 

Kaum eine andere Menschenrechtsverletzung wird in 

so großem Ausmaß begangen, wie die Kinderarbeit. 

Weltweit arbeiten über 200 Mio. Kinder. Sie schuften 

auf Madagaskar in Steinbrüchen, in indischen 

Teppichwebereien oder in Kolumbien in Kohlegruben. 

Allein in Indien arbeiten über 44 Mio. Kinder. Die 

meisten stammen aus armen Dörfern und sind aus Existenznot 

in die Stadt geflüchtet. 

Die schlimmste Form von Kinderarbeit wird als 

„bonded labour“ bezeichnet. „Bonded labour“ heißt, dass 

Kinder von ihren Eltern als „Pfand“ für geliehenes Geld bei 

Großgrundbesitzern oder Geldverleihern abgegeben werden. 

Die Kinder arbeiten so die Schulden ihrer Eltern ab. Doch die 

meisten Kinder kommen nicht wieder frei, weil die Eltern die 

Zinsen nicht zahlen können. So werden schon 5-jährige in ein 

Leben in der Schuldknechtschaft verbannt. 

Die Kinder werden über ihr Leistungsvermögen 

hinaus beansprucht, wodurch auch ihre körperliche und geistige 

Entwicklung behindert wird. 

Für geringen Lohn schuften sie auf Plantagen von 

Großgrundbesitzern oder schleppen schwere Lasten in 

Fabriken. Die Kinder werden ohne Kranken - und 

Altersversicherung zum Weben, Nähen, Knüpfen, Reparieren, 

Putzen und Bedienen gezwungen, ohne die Arbeitsbedingungen 

zu beachten. 

Für diese Kinder gibt es keine Zukunft, sie sind ihren 

Arbeitgebern hilflos ausgeliefert. Ohne Schulbildung können sie 

ihrem Schicksal nicht entrinnen. 

Was man als einzelner dagegen tun kann, ist auf von 

Kinderhand hergestellte Waren zu verzichten. Es gibt Gütesiegel 

für Produkte auf dem Markt, die nicht durch Kinderarbeit 

entstanden sind. 

Denn Kinder haben Besseres verdient. Sie haben ein 

Recht auf kindgemäßes Leben und auf Ausbildung. Alle Staaten 

und Organisationen müssen helfen, um der Tragödie, wie sie die 

Kinder durchleiden, ein Ende zu setzen. 

 

ERST , WENN WIR HANDELN , KÖNNEN WIR 

KINDERARBEIT ABSCHAFFEN HELFEN !!! 

 

 

Sümeyra Pehniklioglu 
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