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Nim przybliżymy jej historię, 
musimy się cofnąć w czasie. 
W sierpniu 1942 roku komen-
dant główny Armii Krajowej, 

gen. Stefan Rowecki „Grot”, uzyskał zgo-
dę Naczelnego Wodza, gen. Władysława 
Sikorskiego, na rozwinięcie działań dy-

Tragiczna pamiątka
Ewa Wójcicka

Przy ul. Mszczonowskiej 3/5 w Warszawie, z dala od centrum, do dziś 
stoi szubienica – świadek ponurej zbrodni z października 1942 roku.

wersyjnych na terenie okupowanej Polski. 
Na rozkaz Roweckiego dowódca Okrę-
gu Warszawa AK, płk Antoni Chruściel 
„Monter”, rozpoczął przygotowania do 
akcji o kryptonimie „Wieniec I”. Na jej 
dowódcę wyznaczono kpt. inż. Zbignie-
wa Lewandowskiego „Zbyszka” (używał 
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  Widok współczesny szubienicy 
na ul. Mszczonowskiej
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też pseudonimu „Szyna”). Jej głównym 
celem było wysadzenie torów kolejo-
wych w kilku punktach na przedpolach 
Warszawy, co miało skutecznie zdezor-
ganizować i zablokować ruch kolejowy 
i tym samym uniemożliwić dostawy na 
front wschodni dla wojsk niemieckich. 
Akcja, przeprowadzona w nocy z 7 na 
8 października 1942 roku, zakończyła 
się sukcesem. Osiem biorących w niej 
udział patroli podzielono na dwie części. 

Cztery z nich, działające na prawym brze-
gu Wisły, dowodzone przez por. Józefa 
Pszennego „Chwackiego”, wysadziły tory 
na liniach prowadzących z Warszawy do 
Małkini, Dęblina, Siedlec i Działdowa. 
Udało się również wykoleić trzy pocią-
gi, uszkadzając przy tym trzy parowozy 
i kilka wagonów. Patrolami na lewym 
brzegu Wisły (w tym jednym kobiecym) 
dowodził kpt. Lewandowski „Zbyszek”. 
Wysadziły one tory m.in. między Warsza-

wą Zachodnią a Włochami, gdzie ładunki 
o 2.10 w nocy zdetonowała grupa 7. do-
wodzona bezpośrednio przez kpt. „Zbysz-
ka”. Patrole biorące udział w akcji nie 
poniosły żadnych strat. W wyniku akcji 
„Wieniec I” warszawski węzeł kolejo-
wy był zablokowany przez cały poranek 
8 października – mniej więcej do 11.30. 
Była to pierwsza tak duża akcja AK prze-
ciwko niemieckiemu transportowi kole-
jowemu na terenie okupowanej Polski. 
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wej w Markach (fot. 5). Niezwłocznie na 
każdej z nich powieszono po dziesięciu 
więźniów przywiezionych z pawilonu 
V Pawiaka. Jeszcze tego samego dnia 
ukazało się obwieszczenie (fot. 2, 4) pod-
pisane przez Ludwiga Hahna (fot. 6), 
komendanta Policji Bezpieczeństwa 
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Chociaż podziemie nie przy-
znało się do zorganizowania akcji 
oraz podjęło działania maskujące, 
mające skierować podejrzenia na 
sowieckie grupy dywersyjne prze-
rzucone drogą powietrzną, Niem-
cy wykorzystali akcję „Wieniec I” 
do zaostrzenia terroru. W nocy 
z 15 na 16 października rozstrze-
lano na wydmach Łuże na skraju 
Puszczy Kampinoskiej 39 więź-
niów przywiezionych z Pawiaka. 
Był to dopiero początek krwa-
wego odwetu. O świcie 16 paź-
dziernika na przedpolach stoli-
cy stanęły szubienice. Do ich 
wzniesienia użyto słupów te-
legrafi cznych produkowanych 
w fabryce w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Miejsca, w których 
je ustawiono, wybrano nie-
przypadkowo. Szubienice stanęły obok 
przejazdu kolejowego przy ul. Mszczo-
nowskiej na dzisiejszej dalekiej Woli, 
nieopodal wagonowni na Szczęśliwcach 
(fot. 2), na rogu ul. Toruńskiej i Wyso-
ckiego na Pelcowiznie (fot. 3), obok 
dworca kolejowego w Rembertowie (fot. 
4) oraz niedaleko torów kolejki dojazdo-

O brawurowo przeprowadzonych działa-
niach, a także ich konsekwencjach, napi-
sał w swoim raporcie z 10 grudnia 1942 
roku Ludwig Fischer, gubernator dystryk-
tu warszawskiego. W części dotyczącej 
sytuacji politycznej podkreślił, że polskie 
podziemie w ostatnich miesiącach szcze-
gólnie dało o sobie znać, choć latem jego 
aktywność zmalała. Słowa te dowodzą, że 
akcja „Wieniec I” całkowicie zaskoczyła 
Niemców. Na reakcję ze strony okupanta 
nie trzeba było długo czekać.

  Nie zachowały
się fotografi e 
z akcji „Wieniec I”; 
na zdjęciu 
naprawa torów 
po podobnej akcji 
Kedywu AK 
pod Czarnocinem 
w czerwcu 
1943 roku
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i Służby Bezpieczeństwa na dystrykt 
warszawski, informujące o egzekucji 
pięćdziesięciu komunistów jako odwe-
cie za wysadzenie torów kolejowych 
w okolicach Warszawy. Obwieszczenie 
opublikowano również ku przestrodze. 
Wśród ofi ar byli głównie działacze Pol-
skiej Partii Robotniczej i Gwardii Lu-
dowej aresztowani od 28 do 30 wrześ-
nia 1942 roku, m.in. Sylwester Bartosik, 
Józef Górka, Kazimierz Grodec ki, Fran-
ciszek Ilski, Juliusz Kania i Witold Tryl-
ski, ale również przedstawiciele innych 
środowisk, w tym Armii Krajowej oraz 
Delegatury Rządu na Kraj. Jak na ironię, 
żaden z powieszonych nie miał związku 
z akcją „Wieniec I”, a gestapo nie zdo-
łało wykryć jej pomysłodawców i wy-
konawców.

Rankiem 16 października w pobliżu 
miejsc zbrodni pojawili się mieszkańcy 
stolicy, patrząc z przerażeniem na tra-
giczne dzieło okupanta. Była to pierw-
sza publiczna egzekucja w Warszawie. 
Próba zastraszenia społeczeństwa pol-
skiego się nie powiodła. W odwecie za 
powieszenie więźniów Pawiaka GL prze-
prowadziła zamachy bombowe na ka-
wiarnię „Café Club” oraz restaurację na 
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znak tych czasów, chyba najwymowniej 
uzmysławia tragizm tamtych dni – los 
tych, którzy walcząc o wolność, odda-
li swoje życie, a także tych, którzy nie-
winnie ponieśli śmierć z rąk niemieckich 
okupantów.

Ewa Wójcicka – archiwistka, pracowniczka Biura 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

O szubienicy przy ul. Mszczonowskiej pisa-
liśmy również w „Pamięci.pl” nr 4/2015.

Dworcu Głównym. Z kolei AK ponowne 
uderzyła w linie kolejowe zaopatrujące 
front wschodni, jednak tym razem poza 
Warszawą (w ramach akcji „Odwet Ko-
lejowy” wysadzono tory pod Łukowem, 
Dęblinem i Białą Podlaską).

Szubienica przy ul. Mszczonowskiej 
nie została zdemontowana po 1945 roku 
i jest jedyną pochodzącą z okresu oku-
pacji, która przetrwała na terenie War-
szawy. Obok niej znajdowała się druga, 
identyczna, jednak w niewyjaśnionych 
okolicznościach zniknęła w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku. Po woj-
nie ustawiono tutaj również drewniany 
krzyż. Ze względu na dużą odległość od 
centrum rzadko kto odwiedza to miejsce. 
Okolica ma charakter typowo przemy-
słowy, w ogóle nie czuje się w niej wiel-
komiejskiego klimatu, chociaż to jeszcze 
Warszawa. Będąc tu, ma się wrażenie, 
jakby się było na dalekich przedmieś-
ciach stolicy, chociaż zaledwie kilkaset 
metrów dalej powstaje nowe osiedle.

W Warszawie jest wiele miejsc pamię-
ci, w których tablice autorstwa rzeźbiarza 
Karola Tchorka informują o dramacie 
Polaków w okresie okupacji. Szubie-
nica przy ul. Mszczonowskiej, ponury 

  Widok współczesny szubienicy 
na ul. Mszczonowskiej

  Materiał wybuchowy i druty do wysadzenia torów z akcji pod Czarnocinem


