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Gedenkstätte
ROTER OCHSE
Halle (Saale)

Halle (Saale)

Miejsce Pamięci ROTER OCHSE 
Halle (Saale)

Kontakt
Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt | Gedenkstätte ROTER OCHSE
Am Kirchtor 20 b | 06108 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 - 470 698 337 | Fax: +49 345 - 470 698 339
info-roterochse@erinnern.org | www.erinnern.org
www.instagram.com/gedenkstaetteroterochse
www.facebook.com/GedenkstaetteRoterOchseNeu

Godziny otwarcia
poniedziałek i piątek: 10.00 – 14.00
od wtorku do czwartku: 10.00 – 16.00
w pierwszy weekend miesiąca: 13.00 – 17.00

Wstęp i oferty pedagogiczne są bezpłatne.

Fundacja Miejsca Pamięci Saksonia-Anhalt jest wspierana przez kraj  
związkowy Saksonia-Anhalt.

Darowizny: Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt  
IBAN: DE74 8100 0000 0081 0015 16 | BIC: MARK DE F1810 | Deutsche Bundesbank 
Cel wpłaty: „Halle“ 
 
Impressum: Wydawca: Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt (wydanie 1., 2021) 
Prezentacja: lautwieleise.de, Halle (Saale) 
Szkice grafik: lautwieleise.de, Halle (Saale), www.openstreetmap.org 
Fotografia tytułowa: Widok częściowy zakładu penitencjarnego w Halle, budynku byłego 
więzienia śledczego MfS, 2008 (ze zbiorów Miejsca Pamięci ROTER OCHSE Halle)

Dojazd: Budynek Miejsca Pamięci znajduje się w sąsiedztwie zakładu peniten- 
cj arnego w Halle | Dojazd tramwajem: Linia 7 do przystanku „Hermannstraße”|  
Dojazd tramwajem: Linia 7 do przystanku „Hermannstraße” | Linia 8 do przystan-
ku „Peißnitzstraße / Diakoniewerk”

Położenie Miejsca Pamięci:

1 Wejście do Miejsca Pamięci| 2 Zakład penitencjarny w Halle|  
3 Przystanek tramwajowy „Peißnitzstraße / Diakoniewerk”|  
4 Przystanek tramwajowy „Hermannstraße”



„Der Rote Ochse“ (dosł. Czerwony Wół)
Otwarty w roku 1842 zakład karny służył nazistowskiej jurysdykcji 
do egzekucji wysokich kar pozbawienia wolności wobec więźniów-
mężczyzn, w tym wielu skazanych z powodów politycznych Niemców oraz 
jeńców wojennych i robotników przymusowych. Od jesieni 1942 roku do 
zakończenia wojny sądy cywilne i jurysdykcja Wehrmachtu nakazały 
wykonanie tutaj kary śmierci na 549 osobach z 15 krajów Europy oraz 
z Tunezji.
Po uwolnieniu w kwietniu 1945 roku więźniów przez wojska amery-
kańskie zakład wykorzystywany był od lata tegoż roku na przestrzeni 
kilku lat przez sowieckie siły okupacyjne, które za pomocą trybunałów 
wojskowych oraz deportacji do obozów karnych forsowały tutaj swoje 
rozumienie prawa.
W latach 1950 – 1989 Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego 
(MfS) NRD korzystało z części budynku w charakterze aresztu śledczego, 
pozostałe części zakładu były zakładem karnym, od roku 1954 szczegól-
nie jako więzienie w odosobnieniu dla kobiet.

Miejsce Pamięci
Otwarte w roku 1996 Miejsce Pamięci ROTER OCHSE znajduje się w 
dawnym budynku straceń jurysdykcji nazistowskiej, który przez MfS 

przebudowany został na budynek gospodarczy oraz miejsce 
przesłuchań. Poświęca ono swoje stałe wystawy i związane z nimi prace 
badawcze oraz projekty pedagogiczne ofiarom politycznej jurysdykcji 
z lat 1933 – 1945 i 1945 – 1989.
Szczególna rola zakładu karnego „Roter Ochse” polega na tym, że już 
po rewolucji 1848 / 49 po raz pierwszy osadzono tutaj ludzi skaza nych 
z przyczyn politycznych, podobnie jak później w czasach cesarstwa i 
w okresie Republiki Weimarskiej. Szczególną rolę odgrywało jednakże 
prześladowanie przypuszczalnych i rzeczywistych przeciwników reżimu 
oraz popełnione w tym zakładzie karnym z tego powodu ciężkie 
naruszenia praw człowieka podczas obu niemieckich dyktatur i w czasie 
sowieckiego korzystania po zakończeniu drugiej wojny światowej.
Budynek Miejsca Pamięci był początkowo w opłakanym stanie pod 
względem technicznym. Wszelkie pisemne pozostałości dostały się do 
depozytu pełnomocnika rządu federalnego ds. dokumentów Służby 
Bezpieczeństwa byłej NRD (BStU). W wyniku badań własnych pracow-
ników okazało się ponadto, że w tym budynku znajdowało się za czasów 
dyktatury nazistowskiej miejsce straceń, zajmujące prawie cały par-
ter. Tym samym oczywista stała się problematyka związana z dalszymi 
pracami koncepcyjnymi: wykorzystanie ważnych pomieszczeń zarów-
no podczas dyktatury nazistowskiej, jak też przez MfS oraz obecne ich 

użycie. Obejmowała ona uwzględnienie aspektów związanych z 
ochroną zabytków w powiązaniu z przewidzianą wielofunkcyjnością 
budynku (wystawa, pedagogika, imprezy).

Miejsce informacji i nauki
Miejsce Pamięci jest jednocześnie placówką nauki, kształcenia i 
badań. Osobom je odwiedzającym – w szczególności byłym więźniom 
oraz ich krewnym – oferujemy możliwość indywidualnego uczczenia 
pamięci osób bliskich. Oprócz tego nasi pracownicy służą im chętnie 
pomocą przy poszukiwaniach i prośbach o informację.
Goście naszej placówki, w szczególności klasy szkolne i grupy studen-
ckie, mogą zamawiać zwiedzanie z oprowadzaniem i prelekcje tema-
tyczne oraz uczestniczyć w projektach i seminariach. W odniesieniu 
do lat 1945 – 1989/90 istnieje ponadto możliwość umówienia się na 
rozmowy ze świadkami tamtych czasów.

Więźniowie w ciężkim więzieniu w Halle, bez podania roku
(J. Herrmann „…die das höchste gaben, leben fort im Volk“, Halle 1984, str. 47)

Spojrzenie na wystawę: dawne pomieszczenie egzekucyjne 
(ikon Hannover)

Spojrzenie na wystawę: dawny pokój przesłuchań Stasi 
(zbiory Miejsca Pamięci ROTER OCHSE Halle)


