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Więzienie “Stasi”

W marcu 1951 r. więzienie zostało przejęte przez 
nowoutworzone Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
(MfS) NRD - Stasi. W latach piećdziesiątych więziono 
tutaj wielu ludzi, którzy stawiali opór komunistycznej 
dyktaturze. Lista aresztowanych sięgała od powstańców 
z 17 czerwca 1953 r. po świadków Jehowy. 

Również komunistyczni zwolennicy reform przesiadywali 
miesiącami w celach, m.in. kierownik wydawnictwa Aufbau 
Walter Janka oraz popadły w niełaskę były minister spraw 
zagranicznych NRD Georg Dertinger (CDU). Nawet 
krytycy reżimu mieszkający na Zachodzie zostali przez 
MfS uprowadzeni i więzieni w Hohenschönhausen, jak 
zachodnioberlinski adwokat Walter Linse, który został w 
1952 roku uprowadzony i rok później stracony w Moskwie. 

Więźniowie sąsiedniego obozu pracy zostali zmuszeni 
pod koniec lat piećdziesiątych do wybudowania nowego 
budynku z ok. 200 celami i pokojami przesłuchań. Ten 
ogromny kompleks więzienny był częścią rozległego i 
tajnego obszaru zamkniętego, do którego w czasach NRD 
żaden zwyczajny obywatel nie miał wstępu. Wiezieni byli 
przede wszystkim ci, którzy próbowali uciec, wyjechać na 
Zachód bądź reprezentowali odmienne poglądy polityczne.

W miejsce przemocy fizycznej 
stosowano odtąd różne metody 
psychologiczne. Miejsce uwięzienia 
pozostawało celowo okryte tajemnicą. 
Systematycznie dawano więzionemu 
odczuć wszechmocną władzę państwa.

Odcięci od świata zewnętrznego, 
całkowicie odizolowani od współwięźniów, 
byli oni miesiącami przesłuchiwani 
przez dobrze wykształconych 
funkcjonariuszy Stasi i zmuszani do 
obciążających siebie samych zeznań. 

Dopiero pokojowa rewolucja, która 
obaliła dyktaturę SED jesienią 1989 roku, 
doprowadziła do rozwiązania Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego i jego więzień. 

Miejsce Pamięci

Więzienie Hohenschönhausen zostało zamknięte 
3 października 1990 r. po przystąpieniu NRD do 
RFN. Jego byli więźniowie wstawili się za tym, 
aby z byłego więzienia stworzyć Miejsce Pamięci. 
W 1992 roku rozległe więzienie przeszło pod 
ochronę zabytków, a dwa lata później utworzono 
tu Miejsce Pamięci. Od lipca 2000 roku jest 
samodzielną fundacją prawa publicznego. 

Zadaniem instytucji jest według ustawy „badanie 
historii więzienia Hohenschönhausen w latach 
1945-1989, informowanie poprzez wystawy, 
uroczystości i publikacje oraz inicjowanie dyskusji 
o formach i skutkach politycznego ucisku i 
prześladowania w komunistycznej dyktaturze“. 

Byłe więzienie Stasi odwiedza rocznie ok. 436.000 
ludzi, z czego połowa to uczniowie. Po terenie 
więzienia oprowadzają z reguły byli więźniowie. 

Oferta dla zwiedzających 

 � Oprowadzenia Zorganizowane grupy mogą zwiedzać 
codzienne od godz. 9.00 do godz. 16.00 (uprasza 
się o uprzednie zameldowanie). Co najmniej trzy 
razy dziennie odbywają się obchody dla turystów 
indywidualnych. Istnieje możliwość oprowadzeia na 
życzenie po terenie byłego obszaru zamkniętego.

 � Wystawy Ekspozycja stała „Uwięziony w 
Hohenschönhausen: świadectwa politycznego 
prześladowania w latach 1945-1989“ jest dostępna w 
godz. 9:00-18:00. Wstęp wolny.

 � Seminaria Dla uczniów oraz zorganizowanych grup 
oferowane są seminaria i projekty ze świadkami tamtych 
czasów (uprasza się o uprzednie zameldowanie).

 � Pamięć ofiar Przy kamieniu pamiątkowym, jak i w 
pobliskim DENKORT (miejscu przemyśleń) odbywają się 
regularnie składanie wieńców oraz obchody uroczystoci.

 � Księgarnia Księgarnia rozprowadza książki wydane 
przez Miejsce Pamięci, posiada również szeroką ofertę 
na temat historii dyktatur komunistycznych.

Więzienie STASI



W centrum komunistycznej 
dyktatury
Miejsce Pamięci Berlin-Hohenschönhausen jest 
miejscem, które jak żadne inne w Niemczech, jest 
związane z 44- letnią historią polityczego prześladowania 
w sowieckiej strefie okupacyjnej (SBZ) oraz NRD. 
Po II wojnie światowej utworzono tu sowiecki obóz 
dla internowanych, a następnie centralny sowiecki 
areszt śledczy na terenie Niemiec Wschodnich. Na 
początku 1951 roku więzienie przejęło Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego (MfS) i wykorzystywało 
je jako centralny areszt śledczy do 1989 roku. 

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MfS) było 
tajną policją Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED) 
i jako jej „tarcza i miecz” najważniejszym instrumentem 
służącym do utrzymania komunistycznej dyktatury w NRD. 
W końcowej fazie służyło w „Stasi” 91.000 oficjalnych i 
189.00 nieoficjalnych współpracowników odpowiedzialnych 
za inwigilację wschodnioniemieckiego społeczeństwa. 
Kto działał w opozycji lub próbował uciec na Zachód, 
ten znalazł się w jednym z 17 więzień MfS sterowanych 
przez centralę w Berlinie-Hohenschönhausen.

Obóz

Na terenie aresztu śledczego znajdowała się pierwotnie 
kuchnia przemysłowa Narodowosocjalistycznej Organizacji 
Dobroczynnej (NSV). Budynek z cegły ukończony w 1939 
roku, został 1945 przejęty przez sowiecką władzę okupacyjną 
i zaadaptowany pod nazwą „Obóz Specjalny Nr 3”. Służył on 
jako obóz zbiorczy i przejściowy dla ok. 20.000 więźniów. 

Warunki życiowe w obozie były katastrofalne. Na bardzo 
małej powierzchni stłaczano nawet do 4.200 osób, które 
cierpiały z powodu niedożywienia. Około 1.000 osób 
zmarło w wyniku panujących tu warunków. Ciała zmarłych 
grzebano na wysypiskach gruzu i w lejach po bombach. 

Podstawą internowania był sowiecki rozkaz 00315 z kwietnia 
1945 roku. Zgodnie z nim aresztowano w Niemczech 
szpiegów, terrorystów, działaczy partii nazistowskiej, 
członków policji i wywiadu, urzędników i inne „wrogie 
elementy”. Jednym z najbardziej znanych więźniów był 
aktor Heinrich George. W 1946 r. został on przeniesiony 
do obozu Sachsenhausen, gdzie wkrótce zmarł. 

Internowani byli często przez lata przetrzymywani w areszcie 
bez procesu sądowego. Do obozu trafiali coraz częściej 
polityczni przeciwnicy sowieckiej władzy okupacyjnej, jak 
socjaldemokratyczny komendant berlińskiej policji Karl 
Heinrich, który zmarł w obozie pod koniec 1945 roku. 

Obóz rozwiązano w październiku 1946 roku, a 
więźniów przeniesiono do innych obozów.

„U-Boot” (Łódź podwodna) 

W opustoszałym budynku kuchni przemysłowej powstał 
w 1947 r. centralny sowiecki areszt śledczy. W jej piwnicy 
więźniowie byli zmuszeni do urządzenia bunkrowych, 
bezokiennych cel, tzw. „U-Bootu”. Zimne, wilgotne cele 
wyposażone były tylko w drewnianą pryczę i kubeł na 
ekskrementy. Dzień i noc świeciła żarówka. Przesłuchania, 
którym towarzyszyły groźby i tortury, odbywały się 
przeważnie nocą. Byli więźniowie relacjonowali, że przez 
brak snu, stanie godzinami, wielodniowy areszt bądź pobyt 
w celach wodnych, byli zmuszani do składania zeznań. 

Do aresztowanych należeli obok podejrzanych o nazizm, 
wszyscy potencjalni polityczni przeciwnicy: przedstawiciele 
partii demokratycznych, jak też komuniści i sowieccy 
oficerowie, którzy zostali uznani za nielojalnych. 

Większość z nich została skazana przez sowieckie 
trybunały wojskowe na wieloletnie roboty przymusowe. 
Po upadku komunistycznej dyktatury w NRD prawie 
wszyscy, którzy złożyli wniosek o rehabilitację, zostali 
przez rosyjskie sądy oczyszczeni z zarzutów.

Miejsce Pamięci Berlin-
Hohenschönhausen
Genslerstraße 66, 13055 Berlin
Telefon 030 – 98 60 82 30
Telefaks 030 – 98 60 82 464
info@stiftung-hsh.de, www.stiftung-hsh.de

Nr konta: Berliner Sparkasse 
BIC: BELADEBEXXX, IBAN: DE95 1005 0000 0190 2057 41 

Zwiedzanie byłego więzienia jest tylko możliwe w ramach 
oprowadzenia z przewodnikiem.

 � Zwiedzanie dla turystów indywidualnych 
Poniedziałek – piątek, godz. 11.00, 13.00 i 15.00 
(w okresie od marca do października dodatkowo o godz. 
12:00 i 14:00) 
Sobota – niedziela, co godzinę między 10.00 a 16.00 
Oprowadzanie w j. angielskim w środy, soboty i niedziele o 
godz 14.30 (w okresie od marca do października codziennie 
o godz. 14.30)

 � Wstęp 
5,00 euro, ulgowy 2,00 euro, uczniowie 1 euro

 � Zwiedzanie dla grup (uprasza się o uprzednie zgłoszenie 
terminu): codziennie od 9.00 do 16.00

 � Dojazd komunikacją miejską 
Z dworca Alexanderplatz lub stacji Landsberger Allee: 
tramwajem M5 do przystanku Freienwalder Straße lub 
tramwajem M6 do przystanku Genslerstraße

Stan: kwiecień 2015 
(z zastrzeżeniem zmian)


