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Ernst wiechert (�887–�950) to prozaik i poeta niemiecki urodzony w leśniczów-
ce Piersławek (gmina Piecki koło Mrągowa). Życie zamknął 37 latami twórczości, 
podczas których opublikował: �3 powieści, około 50 nowel i opowiadań, cztery 
sztuki teatralne, wydał też wspomnienia, 40 bajek, sześć publicznych przemówień. 
w �938 roku był więźniem obozu koncentracyjnego buchenwald jako więzień 
7�88. w �948 roku opuścił niemcy – zawiedziony w nadziejach na religijno-mo-
ralną odnowę narodu niemieckiego i przeniósł się do Szwajcarii.

Do książek wiecherta sięgnąłem, gdy osiedliłem się na Mazurach (�976 rok). 
wynika z  nich kult prostego, skromnego życia w bliskich stosunkach z naturą, 
opartego na zasadach miłości chrześcijańskiej. wśród nich jest pierwsza literacka 
relacja na temat hitlerowskich obozów koncentracyjnych („Las umarłych”). niepo-
wtarzalną książką są „Dzieci jerominów”, którą masowo zabierali ze sobą Mazurzy, 
wyjeżdżając w latach siedemdziesiątych do Rfn.

będąc aplikantem adwokackim i adwokatem, wkrótce zacząłem też poznawać mi-
łośników twórczości wiecherta. byłem częstym gościem walentyny i Marii Derma-
ckich, które urządziły w swoim domu w Pieckach prywatne muzeum pisarza i którym 
podarowałem olejny portret wiecherta namalowany przez artystę plastyka Eugeniusza 
ozgę ze Szczytna. Przekonałem się, że grono miłośników twórczości pisarza jest duże i 
rozsiani są oni po warmii i Mazurach. Poznałem janinę brodę (Sędańsk), Krystynę Koło-
dziejczak (Sawica), wiktora Marka Leyka (Szczytno), Leona Żura (Giżycko), Grzegorza 
jasińskiego (olsztyn), Ryszarda bitowta (Mrągowo), Tadeusza willana (Krutynia), inge-
borg Szwarc (Łupowo), franciszka Kiwickiego (jedwabno), Henryka Satera (Piersławek), 
diakona jana Rosłana (ostróda). z nimi właśnie zorganizowałem w dniu �8 maja �987 
roku w Szczytnie, w �00. rocznicę urodzin E. wiecherta, seminarium popularnonau-
kowe. Referaty wówczas wygłosili: diakon jan Rosłan, wiesław Pływaczewski, doc. 
zygmunt Lietz i wiesław cieślak. były też komunikaty Ryszarda bitowta i Genowefy 
Łukasiak. Seminarium było połączone z wystawą książek wiecherta, a po południu 
jego uczestnicy udali się autokarem do Piersławka.

Po wejściu w życie ustawy z 7 kwietnia �989 roku – Prawo o stowarzyszeniach 
powstała możliwość powołania do życia Mazurskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Twórczości Ernsta wiecherta. najwięcej członków-założycieli jest z olsztyna. Są 
to: Tadeusz ostojski, Hieronim Skurpski, janusz jasiński, adwokat Rajmund Żuk, 
sędzia dr Elżbieta budna. Stowarzyszenie istniało do 2002 roku.

w dniu 27 czerwca �997 roku ustanowiłem fundację Ernsta wiecherta. zaprze-
stała ona jednak wkrótce działalności.

Moja przygoda z wiechertem dobiegła końca. z Gdańska i na odległość trudno 
kontrolować wydarzenia. w Pieckach działa obecnie Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Miłośników Twórczości E. wiecherta. z całego serca życzę mu powodzenia.
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