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Drogi i Szanowny Panie Pr.o*esor«e.
Bardzo przepraszam, że tak długo nie odpisywałem. Miałem nawrót gry
py i przy moim sercu trochę przebiegała ciężej /zawał serca w 1967/
Bardzo dziękuję za wystawienie wniosku - tylko jeżeli można prosić
prosić o. nieco inną werjję, taką jak podaję jako wzór, to może byłoby
lepiej. Pierwsi na teren szpitala wtargnęli Niemcy. Była to duża grupa
- tak, że jak szli drogą leśną, nie było widać prowadzonych jeńców.
Dlatego powstało takie zamieszanie. Gdyby pierwsi weszli jeńcy, myś
lę, że bieg wydarzeń byłby inny. Zostawiam to do decyzji PanaÄ.W1 ,
cJ
Ճճճճ*տ֊ Ma'^Pan pmieftij'WJ? rację, że z perspektywy 25 lat wersje są róż?
ne. Najgorsza i wzięta z czystej fantazji - to podana przez Czarnego
?
w doskonałej książce Truszkowskiego "Partyzanckie Wspomnienia" . Rar1
dzș Ѣо przeczytać. Rozdział "Pod Wilnem" str. Յձ1_յԼ-ճճ1ճ2e. Czarny
i
opisuje wielką bitwę w Szwajcarach - bitwę, "której nie było. Nie chcę
Ճ
-podawać żadnych komentarzy, ale szkoda ,że to znalazło miejsce w ta-^/-kie j formie w książce. Jednas jest dobre, ze autor podał to w postaci
&
relacji. Tych relacji Czarnego nie można brać poważnie,ale może dob' x>5<rze byłoby dać sprostowanie? Jakie jest zdanie Pana
?
.՝
^Poza tym książka jest doskonała i jest pierwszą która opisuje ooje
І na Wileńszczyźnie. Co do akcji w zwajcarach, po konfrotacji pewnych
danych z różnych źródeł, chyba popełniłem omyłkę w ocenie pewnych
wydarzsń« To co jвзѣ pewneэ mogę podać• .>iože tejdane >.lzy
^zą się Pa—
nu
Cieszy mnie, że Pan B**^M№f"Rnce zając się tą sprawą.

A więc po kolei:
.
1 6.VII.44 przybyłem do folwarku przed Wołkarabiszkami, .Które le^aiy
na drodze prowadzącej do Szwajcar. Jechałem podwodą. taiejscu tym
polecono mi przez gońca odpoczywać do następnego dnia,
ano
miałem
otrzymać galsze rozkazy . Była godz. mniej oięcej 22-ga. xrzy pie- .
lęgniarkif Kalina,Jola, Maryna opócz mnie wchodziły w skład Jzołówki.

ц

àU

Ն

Ն Լ

2
Po upływie około 1/2 gogz. od chwili przybycia otrzymałem nowy
rozkaz, żebym natychmiast jechał do Szwajcar, jak określono mi do
składnicy meldunkowej, gdzie otrzymam dalsze rozkazy. հ drodze do
Szwajcar nie spotkałem ani jednego naszego żołnierza, noc by... a -z i dna
księżyc dawał d*brc oświetlenie «Tuż pnzed jz՛ ձյсагзші / nazyam tak tą
miejscowość, gdzie był potem szpital / po obu stronach drogi rozloko
wana była część batalionów lidzkich. Taką informację otrzymałem od
ŹOłnirZy.
x
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Przy pržjeździe do Szwajcar zastałem tylko majora "Huberta . Poinformował on, że miałem ruszyć w stronę Wilny
z oddziałem łączności
-Dor. Rzemienia. Oddział ten składał się z około 20 cyklistów. Ruszy
li oni około 20 minut przed moim przybyciem. Obecnie muszę czenac
na przybycie z rozpoznania^ pod Mołodecznem XII-j Srygady. ^a ona
ŽekarŽŽm\ejgBŕ,g.ä,3bíí”niôrpížyj<icIeÍ ŽŽignié./szaäki - "Tru«՛^
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Razem z nim wyszliśmy do partyzantki, pracowaliśmy w Jednym szpitalu.
Podkreślam to, ponieważ tu zacinają się rozbieżności.^Lie była to
VI Brygada Konara, ale XII-a_Oerbęra.. Do chwili zarządzenia pogoto
5
wia marszowego o go^z . 4-e j żadnej innej Brygady nie by հօ w ; z. aj c arach. NjO wiem czy się tu mylę, ale chyba tutaj może uzupełnić dane
<W Konar. CII-a Brygada przybyła o godz. 2-j.
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Dalsze wydarzenia są znane
nostàwa^Huberîa i tok pracy w
p________
_
nrp.-vaadkowo., a
przypadkowo
a nie
nie .jak
jak podaje
podaje

- t. j. wkroczenie i:iemcow, dzielna
szpitalu, który powstał tam zupełnie.
Czarny,
-cjլ
Jzarny, że był zaplanowany p zed

na Wilno.
5
Kie jasne jest dla mnie dlaczego Gerber nie wrócił do.Szwajcar
i nie brał udziału w rozbrojeniu Niemców? Przyznam się, ze do nie
dawna byłem orzekonany, że jego Brygadzie zawdzięczamy ocalenie.
Wydalę się ml, że Konar zupełnie przypadkowo będąc w pobliżu dowiedział się o sytuacji w Szwajcarach. Tutaj dużo danych mógłby podać
$
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rozbrojenia Niemców, у każdym razie Konarowi zawdzięczamy pomyślne

zakończenie akcji.
Właściwie orzyznam się, że nie znam szczegółów narady i /an,PWeewee*
ma rację, że moje relacje mogą być brane pod uwagę w odniesieniu do
terenu szpitala. Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie w jaki sposob VI
Brygada brała udział w akcji.
Obciąłbym bardzo zobaczyć sie z Panem Гro-Dm՛mW¡ Bardzo proszę przy
okazjl^naľďybrzežu o odwiedzenie mnie. Sżwajcary były pełne wrażeń,
ale
i później
do zakończenia wojny miałem dużo innych przeżyć. Na zakończeniu
wojny byłem w Berlinie. Ale o tym,można wspominać przy spotkaniu.
Piszę na maszynie ponieważ moje pismo jest nie,bardzo czytelne.
Przesyłam serdeczne pozdrowienia Panu i Rodzinie oraz-łączę wyrazy
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szacunku

Drogi i Szanowny Panie P-rof&sbrWM
j
Dopiero teraz mogę dokończyć listlä. Jest my bardzo przykro i proszę

o wybaczenie,

że nie napisałem wcześniej

i nie podziękowałem za

wszystko - co Pan dla mnie robi. Na swoje usprawiedliwienie mam
to,

że moja matka - staruszka 85-letnia ma pogrypowe powikłania

w postabi zapalenia płuc. Teraz już jest

lepiej.

moim niesfornym sercu. Kuszę uważać na nie. Od 2-eh lat nie jestem
już chirurgiem. Nie dokończyłem pracy habilitacyjnej

i nie chcę

już o tym myśleć- trzeba jakoś żyć na zwolnionych obrotach,

1

choć

z tym nie mogę się pogodzić i nie zwracam uwagi zbyt wielkiej na
swoje zdrowie, fiszę niestarannie chcę wysłać dziś list. Posyłam
kopię brudnopisu. Nie wiem' czy po poprawieniu dać do druku w WTK

Jakie jest zdanie Pana Profesora? Mam prośbę czy może Pan podpisać
przysłane pisma. Właściwie

jest to samo,co otrzymałem na druku

ZBoWiD-u. Druków tych nie ma u nas

. Jestem

członkiem zarządu

naszego koła i dokumenty oddam tu /jestem w Komisji Zdrowia/
Obciąłbym dostać od Prof Reichera zaświadczenie. Ozy Pan յճճճսճսսճCl—przy okazji pisządo niego mógłby o tym mu wspomnieć Հ

Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Pana i Rodziny
szczerze oddany Wiszniewski

Sopot 23.4.69 Հ
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