Autor, architekt z wykształcenia, urodził się w Krakowie w 1925 r. Przez
12 lat mieszkał w Wilnie, gdzie wstąpił do Armii Krajowej. W 1944 r. po
operacji „Ostra Brama" został wraz z kilkutysięcznymi oddziałami AK
rozbrojony przez armię sowiecką i wywieziony do Kaługi, a następnie
skazany na cięŜkie roboty leśne. Powrócił stamtąd w roku 1946. W latach
1948-1995 pracował jako projektant w warszawskich biurach
projektowych
FRAGMENTY OPINII
Prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel Dyrektor Wojskowego Biura Badań Historycznych
(Jest to) ... potoczysta narracja ukazująca losy Autora na tle wydarzeń, które podówczas miały
miejsce. Obejmuje ona okres od początku lat dwudziestych aŜ niemal po dzień dzisiejszy.
Tekst zawiera sporo interesujących szczegółów, przedstawiających nie tylko dzieje naszego
bohatera i Jego rodziny, ale takŜe obrazujących szersze zjawiska. Autor, Wilnianin, nie
z urodzenia, ale z powodu zatrudnienia w mieście Jego ojca jako ordynatora miejscowego
szpitala, moŜe współczesnemu czytelnikowi przedstawić wiele interesujących kwestii
ukazujących to utracone miasto 11 Rzeczypospolitej. To samo moŜna powiedzieć o okresie
okupacji, konspiracji i akcji „Ostra Brama" widzianych oczyma jej szeregowego uczestnika...
Dr Józef Rell Przewodniczący Komisji Historycznej ZGŚZśAK
... To szerokie spojrzenie na współczesność i przeszłość. To opowieść specjalna, pisana
z wielkim talentem, płynnie, ciekawie, pięknym stylem, polszczyzną jakiej się juŜ teraz nie
spotyka... ... Autor, architekt z wykształcenia, jest utalentowanym narratorem i erudytą.
Dobrze, Ŝe zabrał się do napisania tej ksiąŜki... To relacje, wspomnienia, dygresje
i rozmyślania pełne ładunku patriotycznego, duŜej wiedzy historycznej i politycznej.
Doskonale odtworzony został klimat polskiego Wilna a następnie tragedia mieszkańców
Wilna w wyniku krzywd doznanych od Niemców, Sowietów, Litwinów i śydów. To gorzka
prawda o tamtych dniach. Zachwycają w ksiąŜce wspaniałe opisy naszego kraju i świadczą
o wraŜliwości Autora na piękno Wileńszczyzny. To relacje pełne odniesień do historii,
literatury i obyczajów świadczące o wszechstronnej wiedzy i patriotyzmie Autora...
..."Spotkania ze Wschodem" to interesujący opis Ŝycia i działalności Ŝołnierza Armii
Krajowej Okręgu Wileńskiego i jako taki jest swego rodzaju dokumentem historycznym
godnym utrwalenia...
Mgr Mieczysław Młudzik - płk w stanie spoczynku
Pracę p. Jerzego Witka „Spotkania ze Wschodem Na ścieŜkach wspomnień" przeczytałem
niemal jednym tchem. Stanowi ona interesujące uzupełnienie wydanej przed piętnastu laty
ksiąŜki Romana Korab-śebryka „Operacja wileńska AK"; akcja „Ostra Brama" i jej
reperkusje są tu opisane od strony szeregowego jej uczestnika. A reperkusje te - to m.in.
katorga Ŝołnierzy wileńskiego AK w obozach karnych w Miodnikach i Kałudze oraz na
robotach leśnych ... Autor daje w swej pracy obiektywnie potraktowaną charakterystykę
narodowościowych, gospodarczych i społecznych stosunków istniejących podówczas na
wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Z równym obiektywizmem analizuje równieŜ cele
i metody stosowane przez Rosję sowiecką wobec polskiego stanu posiadania jako przejaw
stałego, niezmiennego imperializmu rosyjskiego. Kontynuację takiej polityki rosyjskiej
(sowieckiej) wobec Polski dostrzega autor równieŜ w okresie całego naszego powojennego
półwiecza. Warto podkreślić jego duŜą w tym względzie erudycję...

