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Otwarte we wszystkie dni w roku
od 9.00 do 22.00

19 października 1962 roku –
odbywała się w trzypokojowym
mieszkaniu. Apelowaliśmy do
turystów o wdzięczność dla
pograniczników, którzy nie
strzelają do celu: “Zapomnijcie
o mundurach!”. Wielu z tych
żołnierzy czuło się rozumianych
i przyszło do nas po swojej
ucieczce, stając się towarzyszami
broni.
Duży napływ odwiedzających
zachęcał do poszukiwania
nowych pomieszczeń. W dniu
14 czerwca 1963 roku otwarty
został “Dom przy Checkpoint
Charlie” – wyspa wolności
znajdująca się w ostatnim
budynku bezpośrednio przed
granicą. Przez małe okno
pomagający uciekinierom
mogli obserwować wszystkie
ruchy na przejściu granicznym,
uciekinierzy byli tu mile widziani i
uzyskiwali pomoc, tu wymyślane
były plany ucieczek i walczono
przeciwko doznawanym w NRD
krzywdom.
Trzeba było pokazać “najlepszy
system zabezpieczenia
granic” (Karl-Heinz Hoffmann,
enerdowski generał armii)
i pomoc mocarstw – aż do
konfrontacji czołgów USA/ZSRR.
Konsekwentnie powstawały
kolejne wystawy: 1973: „Malarze
interpretują MUR; 1976:
„BERLIN – od miasta frontowego
po most Europy“; 1984: „OD
GANDHIEGO DO WAŁĘSY
– pokojowa walka o prawa
człowieka“.

Dzięki zaprzyjaźnionym
osobom pomagającym w
ucieczkach dostaliśmy balony,
służące ucieczkom pojazdy,
wyciągi krzesełkowe, małą
łódź podwodną. Aktywistom
z ruchu oporu zawdzięczamy
zdemontowane z zagrożeniem
życia urządzenie automatycznego
ostrzału oraz fragment Muru
– wykuty przez spacerującego po
nim Johna Runningsa.
Możemy nazwać się pierwszym
muzeum międzynarodowej walki
bez przemocy. Wśród naszych
eksponatów znajduje się maszyna
do pisania Karty 77, powielacz
nielegalnego czasopisma
„Umweltblätter“, dziennik i
sandały Mahatmy Gandhiego.
Elena Bonner podarowała nam
maskę pośmiertną jej partnera
Andrieja Sacharowa.
Na świecie istnieje ponad sto
muzeów wojskowych. W epoce
rosnącej odpowiedzialności
za naszą planetę z pewnością
powstaną kolejne muzea
międzynarodowej, pokojowej
walki. „Świat jest tak dobrze
skonstruowany, że na każdą
niesprawiedliwość ma
mocniejsze, pokonujące :ją
siły ... W każdej krzywdzie
trwa sprawiedliwość, w każdej
nieprawdzie prawda, w każdej
ciemności światło” – to słowa
Mahatmy Gandhiego.

CHECKPOINT
CHARLIE

13 sierpnia 1961 roku:
uzbrojone jednostki NRD
odcinają hermetycznie zachodnią część miasta, rozpoczyna
się budowa muru ...
9 listopada 1989 roku:
członek biura politycznego
Günter Schabowski podaje do
wiadomości uchwałę rządu NRD,
według której “wnioski o wyjazdy
zagraniczne składać można bez
istnienia przesłanek”. Już kilka
godzin później funkcjonariusze
straży granicznej nie są w
stanie opanować napływu i
przepuszczają wszystkich ...
Te dwie historyczne daty
wyznaczają ramy naszej
wystawy o Berlińskim Murze.
Jego historia przedstawiona jest
na podstawie zdjęć i tekstów.
Liczne oryginalne obiekty
udanych ucieczek uzmysławiają
odwagę i kreatywność
uciekinierów. Fotografie i
eksponaty pokazują rozwój
enerdowskiego systemu ochrony
granic, od pierwszych pustaków

po mur czwartej generacji,
którego segmenty w kształcie
litery “L” tworzyły najdłuższą
betonową ścianę świata.
Zdemontowane z
zagrożeniem życia urządzenie
samostrzelające i inne elementy
byłego “systemu zabezpieczenia
granic” wokół miasta i kraju
ilustrują jedyną w swoim rodzaju
historię.
MUR stanie się wyzwaniem:
od obywateli NRD, którzy –
domagając się swobody – mogą
się poszczycić jedynie “§ 13”
(Karty ONZ), po obywatela USA
Johna Runningsa, który, siedząc
na Murze, wykuwa z niego
kawałek.

Friedrichstr. 43-45
10969 Berlin- Kreuzberg

Otwarte we wszystkie dni
ty g o d n ia
od 9.00 do 22.00.

tel.: (030) 25 37 25-0
faks: (030) 251 20 75

W ystawa prezentuje historię
obu części miasta od
zakończenia drugiej wojny
światowej, ich przeciwieństwa i
podobieństwa. Prezentacja jest
“obustronna” – wydarzeniom
Berlina Zachodniego
przeciwstawiane są wydarzenia
we wschodniej części miasta:
Berlin zniszczony, odbudowa,
blokada i most powietrzny,
apel Ernsta Reutera do świata
(1948): “Zobaczcie to miasto
i powiedzcie sobie, że nie
możecie go opuścić, nie możecie
opuścić tego narodu!”
17 czerwca 1953 roku: niemal
w całej NRD ludność buntuje
się, przy pomocy sowieckich
czołgów powstanie zostaje
krwawo stłumione.
Kolejne tematy wystawy to
budowa Muru, układ czterech
mocarstw, 750-lecie miasta,
upadek Muru i zjednoczenie
Niemiec.

MAUERMUSEUM
M U S E U M HAUS AM
CHECKPOINT CHARLIE

C heckpoint Charlie był
najbardziej znanym przejściem
granicznym pomiędzy
Zachodem i Wschodem. W
październiku 1961 roku, gdy
Stany Zjednoczone broniły
fundamentalnych praw
dotyczących statusu Berlina,
naprzeciwko siebie stanęły tu
amerykańskie i sowieckie czołgi.
Checkpoint Charlie bywał
miejscem demonstracji, tu albo
udawały się ucieczki (w muzeum
zobaczyć można między innymi
przebudowany do celów ucieczki
samochód BMW Isetta) albo

Komunikacja publiczna:
Linia metra 6, stacja Kochstraße
Linia metra 2, stacja Stadtmitte
Autobus nr M 29

a dres pocztowy:
Postfach 61 02 26
10923 Berlín

Reichstag

Dorotheenstraße
spełzały na niczym przed białą
linią graniczną. 17 sierpnia 1962
roku na oczach całego świata w
strefie śmierci wykrwawił się Peter
Fechter.
W dniu 22 czerwca 1990
roku w obecności ministrów
spraw zagranicznych czterech
zwycięskich mocarstw i obu
niemieckich państw Checkpoint
Charlie zostaje uroczyście
zdemontowany.

Unter den Linden
Brama
Brandenburska

F r i e d r i c h s tr a ß e

Od miasta frontowego
po most Europy

Zdarzyło się przy

Leipziger Straße

Abgeordnetenhaus
von Berlin
Niederkirchnerstraße

stacja metra
Stadtmitte
(linie 2 i 6)
Zimmerstraße

P

założone w 1962 roku bezpośrednio
przy legendarnym przejściu granicznym
Checkpoint Charlie, punkcie zapalnym
zimnej wojny – tam, gdzie rozpoczął
się i skończył podział świata.

Od 13 sierpnia
do jego upadku

Rainer Hildebrandt,
założyciel i – do swojej śmierci –
kierownik Muzeum
14. 12. 1914 r. – 09. 01. 2004 r.

P ierwsza wystawa – otwarta

50 lat Muzeum Muru dla pokoju i wolności,

BERLÍN

straße
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MUR

Wilhelm

Powstanie,
rozwój,
przyszłość

U

MUZEUM

P
Kochstraße
MUR

P

stacja metra
Kochstraße
(linia 6)

miejsca postojowe dla autobusów

U

Malarze
interpretują

OD G ANDHIEGO
DO WAŁĘSY

czyni
kreatywnym

MUR

Pokojowa walka
o prawa człowieka

System zabezpieczenia granic NRD
„Pierścień wokół Berlina (Zachodniego)“

MAUERMUSEUM
M U S E U M HAUS AM
CHECKPOINT CHARLIE

UC IECZKA

Stan w dniu 31 lipca 1989 roku
Całkowita długość
„Pierścienia wokół Berlina (Zachodniego)“
z tego:
długość odcinka łączącego
Berlin Zachodni ze wschodnią częścią Berlina
długość odcinka łączącego Berlin Zachodni z NRD
Ściana z płyt betonowych z rurą
zewnętrzną lub wbudowaną
(3,5 do 4,2 m; tylko w pobliżu granicy,
nie uwzględniono pozostałego obszaru,
gdzie często stał taki sam mur lub mur wykonany
z trzech płyt)
Kraty metalowe
Wieże obserwacyjne
Bunkry
Wybiegi dla psów
Zapory dla pojazdów
Płot z elektrycznymi czujnikami i sygnalizacją
Droga dla kolumn
Wymiary segmentu muru:
wysokość
szerokość
długość u podstawy
grubość ściany
ciężar
materiał

155,0 km

43,1 km
111,9 km

66,5 km
302
20
259
105,5 km
127,5 km
124,3 km

„Pierścień wokół Berlina (Zachodniego)“
(od 13. 08. 1961 r. do 09. 11. 1989 r.)
Ofiary śmiertelne i próby ucieczki:

Wszystkie ofiary śmiertelne
na granicach państw związanych z reżimem NRD
(1948–1989; łącznie z granicą wewnątrzniemiecką,
Morzem Bałtyckim,
pozostałymi państwami bloku wschodniego)

udało się latach 1961–1989
pokonać berliński Mur.
Liczne wykorzystane do tego
przedmioty, które wraz z upływem
czasu musiały być coraz bardziej
wymyślne, by można było dzięki
nim sforsować nieustannie
udoskonalany enerdowski system
zabezpieczenia granic, znalazły
się w Domu przy Checkpoint
Charlie: kilka przebudowanych
samochodów, ciągnięta przez
Bałtyk mini łódź podwodna,
balony i samodzielnie zbudowane
motolotnie wyposażone np. w
silnik Trabanta i bak motocykla
Jawa. Ale z NRD uciekano także

106,0 km

3,60 metru
1,20 metru
2,10 metru
0,2 m u podstawy; 0,1 m u góry
2,6 t
wysokiej gęstości żelbeton

Udane próby ucieczki
Z tego osoby należące do jednostek zbrojnych
Ofiary śmiertelne

P onad 5.000 osobom

5.075
574
455

1.613

W ystawa ta – obejmująca
14 depozytów będących
własnością rodziny Gandhiego,
a także maszynę do pisania
z Czechosłowacji, na której
spisano kartę 77, i enerdowski
powielacz nielegalnego
periodyku „Umweltblätter”, z
polskiej walki o niepodległość
maszyna „Solidarności” do
zamykania puszek do konserw
do nielegalnego przewożenia
czasopisma „Pogląd” do Polski
– może mienić się pierwszą
wystawą międzynarodowej
pokojowej walki.

Na przykładach z różnych
krajów pokazuje się, w jaki
sposób egzekwowano prawo
bez wyrządzania krzywdy
– począwszy od dowcipów, a
skończywszy na ostentacyjnie
pokojowych masowych
demonstracjach. „Lipskie
poniedziałkowe demonstracje”
i demonstracje „4 listopada”
(Berlin wschodni), po których
– pięć dni później – nastąpił
upadek Muru.

“ t ylko dlatego, że istniały
świadectwa
malarzy i poetów,
możemy rozumieć
nadzieje z przeszłości i
rozpoznać ich możliwości w
przyszłości.”
Słowa filozofa Ernsta Blocha
są mottem naszej wystawy.
Pokazuje ona nie tylko rzadkie
z początku Muru interpretacje
w sztukach plastycznych
(Horst Strempel, Roger Loewig,
Gisela Breitling), ale także
trochę później powstałe prace
Johannesa Grützkego, Matthiasa
Koeppela, Karla Oppermanna,
Wolfa Vostella i innych
artystów. Wciąż uzupełniana
wystawa – przy zasługującej na
wdzięczność pomocy Fundacji
Niemieckiej Loterii Klasowej w
Berlinie – to nie tylko przegląd
artystycznej interpretacji
Muru, lecz także prezentacja
zaangażowania artystów w walkę
o prawa człowieka.

Swoje ważne prace wystawiają
tu liczni, uznani na świecie
artyści, jak Bill, Brussilowski,
Bulatow, Roseline Granet,
Hajek, Heiliger, Hannah Höch,
Kolar, Kyncl, Makarow, Masson,
Penck, Reuter, Rischar, Tapies.
Zdjęcia i obiekty mogą jedynie
informować. Twórcom pozostaje
unaocznienie, jak przeżywany był
ten czas.

będąc schowanym w głośnikach
albo radiolach.
Szczegółowo udokumentowane są liczne tunele. Przez
ten najbardziej efektywny w
październiku 1964 roku do
Berlina Zachodniego przez dwa
wieczory uciekło 57 osób. Poza
licznymi zdjęciami długiego na
140 m podkopu, przy którym
pracowano kilka miesięcy,
zobaczyć można także wózek,
którym transportowano ziemię.
Zawdzięczamy go jednemu
z pomocników, Reinhardowi
Furrerowi, później jednemu
z niemieckich pionierów w
kosmosie, zmarłemu tragiczne w
1995 roku na skutek rozbicia się
samolotu.
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Projekcje filmowe
codziennie w godz. 9.00–22.00
Filmy wideo dotyczące tematyki
wystawy (“17 czerwca”,
Ucieczka przez tunel, Ucieczka
superlekkim samolotem, John
Runnings na Murze, Koniec
Muru, Rostropowicz gra przy
Checkpoint Charlie; filmy
pokojowego ruchu oporu:
Czechosłowacja, Moskwa)
Filmy fabularne i dokumentalne
Codziennie godzina 9.30
„Cud z Berlina“
(„Das Wunder von Berlin“)
Codziennie o 11.30, 13.30 i 15.30
„Z wiatrem na zachód“
(„Mit dem Wind nach Westen“)
Codziennie godzina 17.30
„Głód 1933“
(„Die Hungersnot 1933“)
Codziennie godzina 19.30
„Moja walka“ („Mein Kampf“)
Referaty na temat wystawy
Prosi się o wcześniejsze
zgłaszanie
Oprowadzenie po Muzeum
i dojście z przewodnikiem
do Muru
Prosi się o wcześniejsze
zgłaszanie

Biblioteka
Biblioteka publiczna – nacisk
położony na powojenną historię,
zimną wojnę, propagandę, NRD,
Mur i system zabezpieczenia
granic, Stasi, uporanie się
z przeszłością, powstania i
przewroty w Europie Wschodniej:
“17 czerwca” 1953, 1980 (Polska,
Solidarność), pokojowe rewolucje
1989 roku, pokojowa walka na
całym świecie.

Godziny otwarcia biblioteki
Od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00–17.00
prosi się o wcześniejsze zgłaszanie
k awiarenka
otwarta codziennie
w godz. 9.00–22.00

Ceny wstępu
Dorośli 12,50 €
Studenci
9,50 €
Uczniowie
6,50 €
Grupy dorosłych
od 20 osób: 8,50 € za osobę

Szatnia, przechowanie bagażu
Szatnia
gratis
Schowek
gratis
Schowek na
przedmioty wartościowe
gratis
Otwarte we wszystkie
dni roku w godz. 9.00–22.00
Friedrichstr. 43-45
10969 Berlín- k reuzberg
tel.: (030) 25 37 25-0
faks: (030) 251 20 75
a dres pocztowy:
Postfach 61 02 26
10923 Berlín

E-mail:
info@mauermuseum.de
internet:
www.mauermuseum.de

Publikacje wydawnictwa „Verlag
Haus am Checkpoint Charlie“

WYD a RZYŁO S iĘ PRZY MURZE
230 strony, 230 ilustracji, wydanie
23. uzupełnione 2007 (dotychczas
1.140.000) równocześnie wersja
angielska, francuska, hiszpańska i
włoska
ISBN 978-3-922484-55-4
17,50 €

a lexandra Hildebrandt: MUR.
Zdarzyło się przy Checkpoint
Charlie
428 str., 386 il., jedn. ang. franc.;
legendarny Checkpoint Charlie
był najbardziej znanym przejściem
granicznym między zachodem i
wschodem. W październiku 1961
naprzeciw siebie znajdowały się
tutaj amerykańskie i sowieckie
czołgi, gdy USA stanęły w obronie
fundamentalnych praw statusu
Berlina. To tu powiodły się ucieczki
lub też zostały powstrzymane
krótko przed białym pasem
granicznym. Dnia 17 sierpnia 1962
w pasie zagrożonym śmiercią,
bezpośrednio w pobliżu przejścia
na oczach świata wykrwawił się
Peter Fechter.
Książka dokumentuje podział
Niemiec, powstanie historii
Checkpoint Charlie jak również
wydarzenia, które miały miejsce
aż do czasów dzisiejszych. Z
posłowiem autorstwa Klausa
Lehnartza, fotografa muru od
pierwszych godzin jego istnienia.
ISBN 978-3-922484-56-1
24,90 €

Powojenna historia Niemiec
w wybranych esejach
Rainera Hildebrandta 1949-1993
192 strony, 220 ilustracji
ISBN 978-3-922484-59-2 17,50 €
(równocześnie wersja angielska)

MUR. Liczby. Dane
152 strony, 65 ilustracji
ISBN 978-3-922484-57-8 17,50 €
(równocześnie wersja angielska)
Odnośnie dalszych publikacji
„Verlag Haus am Checkpoint
Charlie“ (m.in.: Powstanie
„17 czerwca“, Mur, System
zabezpieczenia granic NRD,
Malarze interpretują MUR, Stasi)
prosi się o zamówienie programu
wydawnictwa.

W sklepie Muzeum kupić
można także:
· t-shirty, art-shirty (limitowane
wersje)
· oryginalne kawałki Muru
· kartki pocztowe, plakaty
· przezrocza
· leporello „Wzdłuż Muru“
składające się z 33 kart
pocztowych z wizerunkiem
Muru; łączna długość
harmonijki wynosi prawie 5 m
· pamiątki dla miłośników i
kolekcjonerów

