
Czyżówek, były obóz pracy AL Halbau, 1944-1945 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, obóz pracy

2. Położenie administracyjne

gm. Iłowa, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.50089 15.16572

(lokalizacja baraku na zdjęciu obok)

4. Kod w dokumentacji

Czyzowek-02-709

5. Data weryfikacji terenowej

19 marca 2020 r.

6. Opis

Teren dawnego obozu znajduje się około 0,7 km na południe od Czyżówka (niem. Gräflich-Zeisau). Od lipca 1944 roku istniał 
w tym miejscu Arbeitslager Halbau (AL Halbau, gdzie Halbau to przedwojenna nazwa obecnej Iłowy), męski podobóz obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. Do naszych czasów zachowały się dwa baraki obozowe, dawny dom komendanta (poza 
lasem), fundamenty innych budynków oraz pozostałości sieci kanalizacyjnej.

Początkowo obóz składał się z siedmiu drewnianych baraków. Pierwszym komendantem był SS-Oberscharführer Walter Knop.
We wrześniu 1944 roku jego miejsce zajął SS-Hauptscharführer Mathias Hesshaus.

W AL Halbau przebywało co najmniej 1000 więźniów, głównie Polaków i Rosjan. Pierwsi zostali przywiezieni 26 lipca 1944 
roku. Większość pracowała w fabryce Winklera, w której produkowano śmigła do samolotów wojskowych. Kilkudziesięciu 
więźniów zajmowało się ich załadunkiem oraz pracami porządkowymi. Inni zostali wcieleni do komanda budowlanego, 
wykonującego prace remontowo-budowlane na terenie fabryki. Z grupy liczącej 20-30 więźniów utworzono komando stolarzy, 
które zostało skierowane do pracy przy wykonywaniu okien do baraków w prywatnym zakładzie stolarskim w pobliskiej Iłowie 
(Halbau).

W obozie zmarło co najmniej 64 osób. 12 lutego 1945 roku AL Halbau został ewakuowany. Na jego terenie pozostali chorzy i 
niezdolni do marszu, którzy odzyskali wolność pomiędzy17 a 20 lutego. Więźniowie ewakuowani dotarli na początku marca do 
KL Bergen-Belsen. W trakcie ewakuacji zginęło prawdopodobnie około 300 osób.

Uzupełnienie z 24 lutego 2021 r.

Po publikacji artykułu (http://www.kulturawlesie.pl/2020/06/19/lasy-w-okolicach-zagania-czesc-pierwsza/) napisał do nas 
mieszkaniec Czyżówka, który przekazał dodatkowe informacje o obozie, pochodzące między innymi z relacji naocznych 
świadków. Według tych informacji, budynków obozowych przeznaczonych dla więźniów i obsługi obozu było w sumie ponad 
czterdzieści. Połowa z nich była drewniana, druga połowa murowana. Większość została po wojnie rozebrana przez 
miejscową ludność. Do naszych czasów przetrwały dwa baraki murowane oraz dawny dom komendanta obozu. Pozostałości 
fundamentów pozostały po około 12-15 budynkach i są rozpoznawalne. Budynki obozowe były wielokrotnie przebudowywane, 
zamurowywano okna dostosowywano je do potrzeb inwentarskich ponieważ okoliczni rolnicy trzymali w nich inwentarz oraz 
płody rolne, w tym piętrowym do lat dziewięćdziesiątych była prywatna ferma drobiu, biały budynek obok do dom byłego 
właściciela fermy postawiony na fundamentach baraku obozowego.

Zachowały się także pozostałości kanalizacji obozowej, zbiorniki do których odprowadzano nieczystości z obozowych 
baraków, osadniki w postaci dołów i ukształtowanie terenu pozwoliło na odprowadzanie pozostałości wody do przepływającej 
w pobliżu rzeki Czernica.

Czytelnik przekazał też informacje o dwóch leśnych mogiłach z czasów drugiej wojny światowej, które znajdują się w lasach w 
pobliżu Czyżówka. Według relacji mieszkańców tej miejscowości, w mogiłach zostali prawdopodobnie pochowani żołnierze 
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niemieccy polegli podczas walk prowadzonych na tym terenie wiosną 1945 roku. Według jednej z wersji, w mogile 
usytuowanej w pobliżu przedwojennego cmentarza ewangelickiego pochowany został żołnierz radziecki. Obydwie mogiły nie 
zostały prawdopodobnie ekshumowane, ich współrzędne są znane redakcji.

Naszemu Czytelnikowi serdecznie dziękujemy za przekazane materiały.

7. Uwagi

Zarysy baraków i budynków są dobrze widoczne na NMT Geoportalu (https://www.geoportal.gov.pl/ ).
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Fotografie przekazane przez Czytelnika
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Dawny dom komendanta obozu

Dawny barak obozowy, do lat 90. XX wieku ferma drobiu
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