
Gilbert Furian

„ Hohenschönhausen jest dla  
mnie jak rentgen pozwalający 
zajrzeć w głąb społeczeństwa 
NRD“

Więzienie 
Stasi
Informacja dla odwiedzających

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Dojazd

Miejsce Pamięci Berlin-Hohenschönhausen 
Genslerstraße 66 
13055 Berlin

– tramwaj M5: od dworca S/U Alexanderplatz lub dworca 
S Landsberger Allee (w kierunku Hohenschönhausen/
Zingster Straße) do Freienwalder Straße

– tramwaj M6: od dworca S/U Alexanderplatz lub 
dworca S Landsberger Allee (w kierunku Hellersdorf/ 
Riesaer Straße) do Genslerstraße

– tramwaj 16: od dworca S/U Frankfurter Allee 
(kierunek Ahrensfelde) do Genslerstraße

– autobus 256: od dworca S/U Lichtenberg (kierunek 
Wartenberg) do Große-Leege-Straße/Freienwalder 
Straße

Freienwalder Straße

G
en

sl
er

st
ra

ße

Lichtenauer Straße

Tramwaj M6, 16

Tramwaj M5, autobus 256

Wejście

Rejestracja odwiedzających

Miejsce Pamięci  
Berlin-Hohenschönhausen

PL

Miejsce Pamięci



Zwiedzanie dla osób indywidualnych

Ceny biletów z oprowadzaniem: 6 €, ulgowy 3 €,  
uczniowie 1 €

Zwiedzanie dla grup

(od 7 osób po wcześniejszym zgłoszeniu)
Codziennie od godz. 9 do 16

Obsługa odwiedzających
Tel.: 030 / 98 60 82-30
E-mail: besucherdienst@stiftung-hsh.de

Zwiedzanie z przewodnikiemWystawa 

Więźniowie Hohenschönhausen
Świadectwa prześladowań politycznych  
w latach 1945–1989

Oferta edukacyjna 

Pedagogiczny Ośrodek Aktywności (Pädagogische  
Arbeitsstelle) oferuje szkołom i innym placówkom  
edukacyjnym różnorodne możliwości organizacji  
seminariów i projektów.

Pädagogische Arbeitsstelle 
Tel.: 030 / 98 60 82-426 i -429 
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de

Koordynujące Biuro Świadków Czasów (Das Koordinie-
rende Zeitzeugenbüro) oferuje bezpłatne spotkania ze 
świadkami czasów w szkołach. www.ddr-zeitzeuge.de

Od kwietnia 1951 do stycznia 1990 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwo-
wego (Ministerium für Staatssicherheit) 
wykorzystywało więzienie w Berlin- 
Hohenschönhausen jako centralny 
areszt śledczy, w którym przebywały 
tysiące osób prześladowanych ze 
względów politycznych. Było wśród nich 
wielu znanych działaczy opozycji NRD.  
Poddawani najpierw przemocy fizycznej, 
a potem torturom psychicznym więźniowie 
byli całkowicie odcięci od świata 
zewnętrznego i kontaktów społecznych.

Dzisiaj dawni więźniowie polityczni oraz 
historycy oprowadzają zwiedzających po 
„Miejscu Pamięci Berlin-Hohenschön-
hausen”, aby ukazać bezprawie, jakie 

działo się w tym miejscu. Zwiedzający 
mogą poznać historię obiektu, który po 
II wojnie światowej był wykorzystywany 
jako sowiecki obóz specjalny i który od 
1946 roku w piwnicy zwanej „U-Bootem” 
skrywał centralny sowiecki areszt śled-
czy w Niemczech Wschodnich.  
Oprowadzający opowiadają o 44-letniej 
historii prześladowań politycznych, a 
w losach aresztantów pokazują indy-
widualny wymiar bezprawia Stasi.

Otwarte codziennie od godz. 9 do 18. Wstęp wolny.

Od marca do października
W j. niemieckim: codziennie od godz. 10 do 16

W j. angielskim: codziennie o godz. 10:40, 12:40 i 14:40

W j. rosyjskim: w niedziele o godz. 14:15

Od listopada do lutego

W j. niemieckim: pon.-pt. o godz. 11, 13 i 15; sb./ndz. 
w godz. od 10 do 16 o każdej pełnej godzinie

W j. angielskim: codziennie o godz. 10:40, 12:40 i 14:40

W j. rosyjskim: w niedziele o godz. 14:15

Zwiedzanie na zewnątrz oraz obszaru zamkniętego w 
j. niemieckim: w piątki o godz. 14:15

Oprowadzenie ze zwiedzaniem szpitala więziennego:
w każdą środę o godz. 13

Oprowadzenie ze zwiedzaniem Grotewohl-Express 
(wagon więźniarka): w każdy czwartek o godz. 13


