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HISTORIA PEWNEJ WSI MAZURSKIEJ

Malga byla najstarszci miejscovvosciq, na terenie gminy Jedwabno. Przypuszcza siq, ze
istniala juz w okresie przedkrzyzackim. Wies lezala na obszarze, historycznej juz, puszczy
Patr^k, ktorej pozostalosciq. sq, Lasy Napiwodzkie i Dluzeckie. Otoczona byta od wschodu
rzekq Omulew, a od poludnia, polnocy i polnocnego zachodu trzema jeziorami, klorych po-
zostatosciami dzisiaj sq grozne bagna. Dotrzec do Malgi bez przeszkod mozna bylo jedynie
od strony potudniowo-zachodniej oraz od polnocy, pomiqdzy dwoma jeziorami. Nazwa
Malga pochodzi od slovva Malien, ktorym to Prusowie okreslali rzekq Omulew'. Na mapie
Caspara Hennenbergera z 1576 roku Malga oznaczona jest wlasnie jako Malien-. Innq na-
zwq Malgi (uzywanq i dzisiaj) jest Ruda, ktdra wyvvodzi siq od znajdujqcych siq tu i kiedys
vvykopywanych damiowych rud zelaza. Ludnosc Malgi vv okresie krzyzackim skladala siq z
polskich osadnikow z terenu Mazowsza oraz schrystianizowanych Prus6w. Taki sklad et-
niczny wynikal z faktu, iz Malga znajdowala siq na granicy osadnictwa mazowieckiego, pro-
wadzonego przez Zakon i wtomego pruskiego, prowadzonego przez biskupstwo warmin-
skie. Krzyzacy poczqtkowo zezwalali Mazowszanom tylko na okresowy wstqp do puszczy.
Sezonowi mieszkancy osiedlili si? z czasem na stale. O sile osadnictwa polskiego na tych
terenach swiadczy fakt, iz juz w 1343 roku wymienia si? Rud? nad Omulwiq (Malga) w
urz?dowej skardze Mazowszan przeciwko Zakonowi^ Pod wzgl?dem administracyjnym
Malga w okresie krzyzackim nalezala do komomictwa nidzickiego, wchodzqcego w sklad
komturstwa ostrodzkiego (powstalo ono w 1341 r.). Pierwszym aktem urz?dowym dotyczq-
cym Malgi byl, wystawiony w Nidzicy 25 czerwca 1403 roku przez komtura ostrodzkiego
Hansa von Schonfeld, przywilej na kuznic? zelaznq dia mistrza hutnickiego Ekarta'*. Zalega-
jqce w okolicy Malgi damiowe rudy zelaza spowodowaly, iz stala si? ona osrodkiem pozy-
skiwania i przetwarzania tego metalu. Przywilej dla Ekarta jest prawdopodobnie duzo
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1576. Map? IQ wydawano wiclokrolnic i pod zmicnioiiym tylulcm.

^ Szczytno. Z dziejow miasta i powiatii, Olsztyn 1962, s. 95.
M. Mcyhofcr, Die Landgemeinden des Kreises Neidenbiirg. Ein Beitrag zitr Besiedhntg, Be-

vdlkeriingsentwickliing and Wirtscbaftgeschichte vom 14 Jahrhundert bis 1945, Landshut 1969, s. 210.
Zob. takzc; G. KnicB, G. Rolidc, Ortsverzeichnis der Gemeinden des Kreises Neidenbiirg, w: Der Kreis Neiden
biirg. Ein Ostpreiifiisches Heimatbuch, Landshut 1968, s. 407; Der Kreis Neidenbiirg/Ostpreufien iin Bild.
Hrsg. von W. I. Becker and G. Tpffel, Bd. 1, Leer 1986, s. 239.



pozniejszy niz sama kuznica. Bye moze rudq w tej okolicy pozyskiwano juz w okresie
przedkrzyzackim. Z 1405 roku pochodzi przywilej dla karczmarza Mertena (Marcina)
Nowieskiego, ktory otrzymal 3 lany ziemi omej oraz 1 Ian i 15 morg lt).k'.

W latach 1412-1413 Matga stala siq przez chwilQ aren^ wielkiej polityki. Mialo to
zwi^ek z zakonczon^w 1411 roku wojn^polski z Zakonem (1409—1411). Konflikt stai si^
przedmiotem s^du polubownego krola wqgierskiego i niemieckiego Zygmunta Luksembur-
czyka. W orzeczeniu wydanym 1 pazdziemika 1412 roku w Budzie Zygmunt Luksembur-
czyk powierzyl badanie kwestii przez niego nie rozstrzygniqtych i realizacji jego wyroku
wyznaczonemu przezen specjalnemu wyslannikowi - licencjatowi obojga praw Benedykto-
wi Makrai. Misja Makrai trwala od 10 iistopada 1412 do 12 czerwca 1413 roku^. W tym
czasie Makrai odbyl podroze do Brzescia Kujawskiego przez Torun, Malbork, Labiewo,
Ragnit, Malgq na Litwq do Kowna i Wilna, a nastqpnie do Warszawy, Malgi, Nidzicy, po-
nownie do Malgi, Krzynowlogi, Ciechanowa, Radzonowa, Rypina, Lipna, Gniewkowa, Ino-
wroctawia, Nakla, Lobzenicy, Szczecinka, Shipska i z powrotem do Brzescia Kujawskiego,
a potem juz do Krakowa'. Po powrocie z Litwy do Warszawy Makrai rozpatrywal mazo-
wiecko-krzyzackie zatargi graniczne. Bylo to na przelomie lutego i marca 1413 roku. 11
marca tego roku Makrai udal siq do Malgi. Malga nie zostala wybrana przypadkowo, znajdo-
wala siq bowiem w poblizu terenow, ktore stanowily glowny element sporu Mazowsza z
Zakonem. Chodzilo o okolicq, w poblizu ktorej przebiegala dawna granica sprzed 1341
roku, wyznaczona wzdluz pozniejszego Szwedzkiego Walu® i Wahi Starego, jak i ta, ktor^
ustalono w 1343 roku w Bratianie. Wybor Malgi dawal wiqc mozliwosci dokladnej analizy
przebiegu owych granic oraz przesluchania swiadkow. Po 11 marca 1413 roku Makrai udal
siq do Nidzicy, gdzie spotkal siq z pelnomocnikami Zakonu, na ktorych czele stal kanonik
warminski Kaspar Schuwenpflug. Po burzliwych rozmowach nie udalo siq wyslannikowi
doprowadzic do szybkiej ugody, dlatego tez postanowil on przeprowadzic szczegolowe ba
danie spomych kwestii. Udal si? wiqc znow do Malgi, gdzie 15 marca 1413 roku powiado-
mil pelnomocnikow obu stron o terminie rozprawy, ktor^ wyznaczyl na dzien nastqpny. Pel
nomocnikami ksi^z^t mazowieckich, Siemowita IV i Janusza I byli: Dadzbor, syn Nasiq-
gniewa ze Szczawina herbu Prawdzic, Adam Swinka z Zielonej, Stanislaw ze Strzegowa.
Krzyzacy, uznawszy postqpowanie Makrai za stronnicze, oskarzyli go o przekupienie przez
Polskq i Litwq. W dniu rozprawy, 16 marca zlozyli protest i podjqli proby zakwestionowania
wiarygodnosci sqdziego. Makrai w obawie o wlasne bezpieczenstwo opuscil terytorium pan-
stwa zakonnego, udaj^c siq przez Wielbark do Krzynowlogi. Tak zakonczyla siq najwiqksza
rozprawa s^dowa w dziejach Malgi.

21 marca 1450 roku zostal wybrany na urz^d wielkiego mistrza Ludwig von Erlich-
shausen. Bylo tradycj^ ze wielki mistrz w pierwszych dniach po wyborze na urz^d przyj-
mowal hold od przedstawicieli stanow na pierwszym zjezdzie zwolanym w tym celu
przez namiestnika, natomiast w nastqpnych miesiq.cach odbywal podroz po wszystkich

' M. Meyhofer, op. cit., s. 210.
^ Fragment dotycz^cy misji B, Makrai opieram na: W. Sicradzan, Spory graniczne miqdzy Mazow-

szem a Zjxkonem Krzyzackim w XIV w. i iv Ipolowie XV iv., Komunikaty Mazursko-Warminskic, 1996, nr 3,
s. 354-356,

^ Ibidem.
^ Chodzi 0 Wat Zimnowodzki (niem. Sehwedenwall) - okop obronny miqdzy wsiami Zimn^ Wodq^

i Watami.



okrQgach, przyjmuj^c osobiscie hold poddanych. Ludwig von Erlichshausen poswiqcd
na swoj objazd prawie cztery miesi^ce (V—LX 1450 r.). Po odebraniu holdu w Szczytnie (15
VII 1450 r.) wielki mistrz udal siq do Malgi. Mieszkancy Malgi hold zlozyli 16 sierpnia.
Wynika to z dokumentu sprawozdawczego z objazdu wielkiego mistrza, w ktorym jest na-
pisane: „Ziemianie polscy i pruscy, zasiedziali w puszczy wok61 Malgi, holdowali na Mal-
dze w niedziel? po Wniebowziqciu Marii Panny'". Z Malgi wielki mistrz udal siq do Ni-
dzicy, gdzie jeszcze tego samego dnia (16 sierpnia) odebral hold.

Malga rozrastala siq w nast^pnych stuleciach. W 1505 roku niejaki Pucki otrzymal
przywilej na prowadzenie karczmy'". W 1511 roku mieszkancy Malgi otrzymali zapis na 7
lanbw z prawem chelmihskim. W 1579 roku Malga obejmowala 12 lan6w". 13 czerwca
1618 roku Coru-ad Burken otrzymal prawo lowienia ryb w otaczaj^cych Malgq jeziorach
Malgeteich i Karauschensee'-. Przed rokiem 1579 powstal w Maldze kosciol ewangelicki,
ktory w nieznanym blizej czasie, ale takze przed rokiem 1579, zostal fili^ kosciola parafial-
nego w Jedwabnie'^. Fundatorami tego kosciola byli mistrz hutniczy Jorgo i karczmarz Gre-
gor. Drewniana wieza kosciola pochodzila z 1722 roku, a dwa dzwony z: 1637 i 1729 roku.
W kazd^ trzeci^ niedzielq miesitica przyjezdzal do Malgi w celu odprawienia nabozenstwa
proboszcz z Jedwabna. Od roku 1738 zaangazowano w Maldze katechetQ, ktory mial wy-
kladac katechizm w te niedziele, w ktore nie przyjezdzal pastor z Jedwabna'"". Spis po-
datkowy z 1717 roku okreslal Malgq nast^ppjtico: „Malga jest wsi^ szkatulow^i rybac-
k^ licz^c^ 10 gospodarstw szkatulowych. Ltiki sq.bagniste, sianokosy bardzo nqdzne'"'*.
O sytuacji maj^tkowej mieszkahcow Malgi na pocz^tku XVIII wieku swiadczy sprawo-
zdanie z dokonanej przez arcyprezbitera Gottfrieda Pauliego z Zalewa i zarz^dcq urz^do-
wego z Nidzicy inspekcji szkolnej w Maldze, pochodz^ce z 23 marca 1718 roku. Oto jego
fragment: „Ale rodzice stt opieszali w posylaniu swoich dzieci do szkoly, tlumacz^c siq
bied^ i duzq^ prac^'"®. Mimo wszystko budowa szkoly w Maldze ruszyla. Potwierdza to
dokument proboszcza Wasiahskiego z Nidzicy z 10 maja 1714 roku, w ktbrym informuje on,
iz dia szkoly kokielnej w Maldze otrzymal obiecanych na budow? 15 talardw'^. Pochodz^cy

® M. Tocppcn, Geschichte Masurens. Ein Beilrag zur preufiisches Landes tind Kulturgeschichte, Dan
zig 1870, s. 150 (1 wyd. pol. Historia Mazur. Przyczynek do dziejow krainy i kultury pniskiej, Olsztyn 1995,
s. 152; II wyd. pol. Olsztyn 1998).

Szczytno, s. 150.
" Ibidem.

M. Mcyhofcr, op. cit., s. 210.
Max Tocppcn w swcj Geschichte Masurens na s. 219 (wyd. pol. s. 203) piszc, iz byto to przed 1721 r.

Sprawozdanic z wizytacji kosciclncj biskupa pomczanskiego Johannesa Wiganda z 3 kwictnia 1579 r. wymic-
nia MalgQ jako wioskQ nalczsic^ do parafii Jedwabno. Fakt ten pozwala autorowi stwicrdzic, zc kosciol w Mal
dze stal siq fili^ kosciola parafialncgo w Jcdwabnic przed 1579 r..
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und viclcr Arbeit" - cyt. za: R. Grcnz, Das Schuhvesen^ w: Der Kreis Neidenburg. Ein ostpreufiisches Heimatbiich
erarbeilet und gestallel von Oberstudiendireklor Max Meyhdfer, Landshut 1968, s. 77. Zob. takze: F. Suchalla.
Geschichte des Dorfes Gedwangen (Jedwabno), Sclbstvcrlag Essen 1994, s. 119.

" R. Grcnz, op. cit., s. 80.



z 1782 roku spis podatkowy wymienial w Maldze 12 gospodarstw szkatulowych"'. W tym
roku Matga liczyla juz 60 dymdw".

Duzy wplyw na rozw6j Malgi miala kuznica zelaza^". Przetrwala ona do konca XVI-
II wieku. Oprdcz rud wydobywanych w Maldze korzystala ona z nidy wykopywanej we
wsiach Sadek i Ruskowo w okrqgu nidzickim. Kuznica upadla na skutek przegranej konku-
rencji z zelazem sprowadzanym ze Szwecji. Wytapiane zelazo w Maldze bylo grubsze i
bardziej kruche niz szwedzkie, choc znawcy twierdzili, ze ruda z tych ziem po odpowie-
dnim procesie przetwarzania moglaby dordwnac szwedzkiej-'.

W XVI-XVIII wieku Prusy Ksi^zqce przechodzily kilka zmian w podziale admi-
nistracyjnym. W podziale Prus z 1525 roku na okrqgi (Sambia, Natangia, Gorne Pru
sy) i starostwa, Matga znalazla siq w starostwie nidzickim w okrqgu Gorne Prusy. Po
utworzeniu w latach 1732-1736 kamer wojenno-skarbowych i po podziale Prus na 7
powiatow landrackich w 1752 roku, Matga weszta w sktad powiatu nidzickiego, ktory
podlegat kamerze w Krdlewcu.

W 1807 roku przez Matgq, jak i przez cate Prusy, przetoczyta siq nawata napoleon-
ska. Wiosn^ na tych terenach zjawila siq polska dywizja gen. Zajt^czka. Obsadzita ona
przejscia od gornej Lyny po Omulew do Matgi. Na prawo od Matgi, az do Wielbarka, staty
francuskie oddziaty gen. Gazona. Po przeciwnej stronie dziesiqc putk6w kozackich byto
rozlokowanych od Gitaw przez Pasym, Szczytno do Szyman. Putkami tymi dowodzit z
Grzegrzotek za Pasymiem ataman Ptatow--. Zotnierze polscy, znajdujXcy siq w Maldze,
zamienili koscidt w stajniq dla koni, a tawek koscielnych uzywali jako opatu-^.W maju
1807 roku dowodz^cy wojskami rosyjskimi Beningsen chctic zamaskowac atak w kierun-
ku Dobrego Miasta nakazat atamanowi Ptatowowi wywolywac niepokoje, co miato skie-
rowac uwagq marszatka Davouta na ten kierunek. Wykonujcic to zadanie kozacy atamana
Platowa zniesli 13 maja polski posterunek w Maldze-'*. Inny oddzial kozacki uderzyt zas
na francuskie oddziaty pod Wielbarkiem.

KlQski Prus w wojnach z napoleohsk^ Francjq^ zmusity do reformy pahstwa. Od 1818
roku podstawq. podziatu administracyjnego staly siq powiaty wchodz^ce w sktad rejencji,
a te z kolei w sktad prowincji. Matga znalazla siq w powiecie nidzickim, wchodzticym w
sktad rejencji krolewieckiej, w prowincji Prusy Wschodnie. Nastqpna zmiana podziatu ad
ministracyjnego nast^ila w 1905 roku, gdy utworzonokolenq.rejencjq-olsztyhsk^,. W jej
sktad wszedt takze powiat nidzicki. Granice powiatu nidzickiego pozostaty bez zmian do
1955 roku, gdy na skutek nowego podziatu administracyjnego caty okrqg Jedwabna wraz
z Matg^ znalazt si? w granicach powiatu szczyciehskiego.
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W 1818 roku Malga liczyla 61 dymow i 163 mieszkancow-^. O rozwoju demogra-
ficznym wsi swiadczy liczba ucznidw szkoly w Matdze w iatach trzydziestych i czterdzie-
stych XIX wieku; w 1838 byloich 85, 1839-92, 1840-96, 1841 -95, 1842- 100, 1843
- 89, 1844 - 102, 1845 - 90, 1846 - 72, a w 1847 roku - 83 (w tym 40 dziewczynek i 43
chlopcow)-®. Liczba gospodarstw w Maldze w 1842 roku wynosila 14-^.

W 1889 roku matdzka filia parafii Jedwabno otrzymala wlasnych duchownych-^. Pasto-
rami do 1945 roku byli kolejno: Richard Grzybowski, Eduard Bachor, Egon Bollman, von
Malm, Erich Woronowicz, Kurt Bonacker, Helmut Robscheit-®. W roku 1895 zostala zaiozona
w Maldze samodzielna parafia. Parafia ta liczyla w 1896 roku 911 osob, w 1901 - 860, a w
1907 - 945 osob^'^. W 1912 roku parafian bylo 769 (671 wsrod nich to Mazurzy). Kazdy pastor
musial znac jqzyk „mazurski"^'. W 1900 roku rozpocz^to budowq nowego kosciola ewange-
lickiego. Budowano go w miejscu starego, drewnianego. Pracami kierowal mistrz budowlany
Dellert z Nidzicy^-. Koscidl ukohczono \v 1902 roku. Zbudowano go z czervvonej cegly. Po-
siadal dwa dzwony. Wnqtrze bylo skromne. Oharz przedstawial Chrystusa na Krzyzu. Okarz
wraz z ambonritworzyl calosc. Stare organy, sprowadzone w 1858 roku z Jedwabna zastapiono
nowymi, zbudowanymi przez Nowaka z Krolewca^^. Do parafii, obok mieszkancow Malgi,
nalezeli takze mieszkahcy Rekovvnicy (GroBwalde), Pieca (Malgaofen), Retkowa (Rettkau),
D^bowea (Eichenau), Jastrzqbiej G6ry (Habichtsberg), Uscianka (Trothy)^"'. Ciekawych infor-
macji na temat parafii w Maldze dostarcza sprawozdanie z wizytacji dokonanej 11 sierpnia
1898 roku (czwartek) przez komisjq pod przewodnictwem generalnego superintendenta Brau-
na z Krdlewca. Dowiadujemy siq z niego, ze w roku tym, obok 881 parafian - Polakdw bylo
tylko 30 parafian - Niemcdw. Bardzo dobrze oceniono spiew chdru koscielnego, natomiast
slabo grq na organach. Bardzo slabo oceniono wyklady proboszcza Grzybowskiego. Z powo-
du braku plebanii proboszcz musial wynajmovvac mieszkanie. W sprawozdaniu znajdujemy
takze wzmiankq o przyszlej budowie nowego kosciola (o czym wyzej)^'.

Malgq, przez krotki okres na przelomie XIX i XX wieku zamieszkiwalo kilka osob
pochodzenia zydowskiego. Spis ludnosciz 1 grudnia 1871 roku nie podajejeszcze anijed-
nej takiej osoby, natomiast z 1 grudnia 1885 roku wymienia ich siedem. Kolejny spis ludno-
ki z 2 grudnia 1895 roku nie wymienia zadnej osoby pochodzenia zydowskiego, z 1 grudnia
1905 mowi o jednej osobie, a juz spis z 16 czerwca 1924 roku nie wymienia osob pocho
dzenia zydowskiego^^.

Szczyliio, s. 222.

Archiwum Paiistvvowc w Olsztyiiic, Rcjcncja Olsztyiiska, I 1054. Die Ban cler Schuk in Malga I820-I85I.
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W 1899 roku zostala wybudowana z zuzlu tak zwana „czama szosa" z Malgi do
Kota (Omulefofen), gdzie dochodzila ona do drogi Nidzica - Jedwabno. Budowali
wspolnie mieszkancy obu wiosek. Do wybuchu I wojny swiatowej wszystkie drogi prowa-
dz^ce z Malgi zostaly wysypane zuzlem".

W 1910 roku mieszkalo w Maldze 496 osob, a cala powierzchnia wsi z gruntami
uprawnymi wynosila 1845 ha^^.

W 1914 roku przyszla kolejna zawierucha dziejowa. Na Prusy uderzyly dwie armie
rosyjskie. Od poludnia nacierala armia „Narew" gen. Aleksandra Samsonowa, ktora po po-
cz^tkowych sukcesach w bitwie pomiqdzy Dziaidowem a Olsztynkiem (tzw. bitwa pod Tan-
nenbergiem) poniosla klqskq i rozpoczqla odwrot. Pomiqdzy Nidzic^ a Szczytnem znalazla
siq w okr^zeniu. Samsonow w lesniczowce pod Wielbarkiem popeinil samobdjstwo. Rozbi-
ci Rosjanie przechodz^c przez Malgq i okolice zostawili po sobie bardzo duzo sprzqtu woj-
skowego; broni, srodkow transportu itp. Skapitulowali nie maj^c szans na przebicie. Z tymi
wydarzeniami wi^ze siq legenda tzw. skarbu Samsonowa, czyli nie odnalezionej kasy armii
„Narew". Stala sie ona przedmiotem poszukiwan przez nastqpne dziesiqciolecia. W trakcie
tych poszukiwan w lasach, w okolic Malgi jeden z poszukiwaczy znalazl puszkq z wlozo-
nym do niej sztandarem i orderem carskim^'. W 1918 roku I wojna swiatowa zakonczyla siq.
W Maldze zostala ustawiona przy kosciele kamienna tablica z nazwiskami poleglych zolnie-
rzy niemieckich, pochodz^cych z Malgi i okolicznych wsi.

Decyzj^ konferencji pokojowej w Paryzu odbyl siq 11 lipca 1920 roku na Warmii,
Mazurach i Powi^u plebiscyt, maj^cy zadecydowac o przynaleznosci paiistwowej, ktory
Polsce przyniosl zupeln^ klqskq. W Maldze oddano za Niemcami 383 glosy, na Polskq zas
nie glosowal nikt. W maj^tkach Malgi oddano za Niemcami 5 glosow, na Polskq rowniez
nikt tu nie glosowaP®.

W Maldze w 1939 roku byly 92 domy, w ktorych mieszkalo 100-105 rodzin; na ko-
loniach- 14dom6w i 15 rodzin. Liczbamieszkancow w 1939 roku wynosila 481'". Prac^na
roli zajmowalo siq 327 os6b, w przemysle i rzemiosle pracowalo 47, natomiast w handlu i
komunikacji - 15 osob. Zatrudnienie mieszkancow Malgi mozna tez podzielic ze wzglqdu
na sposob wykonywanej pracy. Samodzielnie (na wlasny rachunek) pracowalo 118 osob,
urzqdnikow i pracownikow bylo 33, natomiast robotnikow 141. Istniala jeszcze grupa 117
os6b, ktdre pracowaly jako „pomoc w rodzinie", np. synowie pracuj^cy u ojca prowadz^ce-
go gospodarstwo"*-. W 1939 roku bylo w Maldze 69 gospodarstw, 25 z nich posiadalo po-
wierzchniq od 0,5 do 5 ha, 16 - od 5 do 10 ha, 16 - od 10 do 20 ha, 12 - od 20 do 100 ha"*^.
Intensywnie prowadzona w okresie miqdzywojennym melioracja powodowala zwiqkszenie w
1938 powierzchni gospodarczej wsi o 31% w porownaniu do 1922 roku""*. Malga posiadala
wszystkie instytucje publiczne, byla siedzibq. urzqdu obwodu administracyjnego, do ktdrego
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nalezaiy wsie: Malga, Dqbowiec, Rekownica. Kierownikiem tego urzqdu w 1939 roku by!
Kurt Kroll, a w 1944 roku Michael Jendral"^. Byia takze poczta mieszcz^ca siq u Arendta.
Listonoszem byl Brenda. Przy drodze do Pieca (Malgaofen) znajdowal si^ posterunek po-
licji, w ktorym mieszkal policjant. Urzqdnikiem stanu cywilnego byl PreuB. Urz^d ten
obejmowai cztery wioski: Malgq, Piec, Dqbowiec i Kot''®. Szkola w 1939 roku byla dwu-
klasowa. Ostatnimi nauczycielami byli Schulz i Burgard'*''. Szkola wraz z kosciolem, ple-
bani^ i cmentarzem tworzyla centrum wsi. Ostatnimi pastorami w Maldze byli Kurt Bo-
nacker i Helmut Robscheif*®. Malga posiadala straz pozam^ z remiz^. Komendantem stra-
zy pozamej byl Richard Dreyer, zas jego zastqpc^ Gustaw Sagomy'". Przy drodze do Dq-
bowca znajdowalo siq przedszkole. Do celow rekreacyjno-sportowych sluzyl plac gimna-
styczny i wiqkszy plac sportowy. Znajdowal siq na nim obelisk z napisem „Adolf Hitler"^°.
W chwili obecnej obelisk ten jeszcze siq tam znajduje - jest przewrocony, po napisie nie
ma juz sladu. Teren, na ktorym kiedys byl plac sportowy (pomiqdzy drogami do Walow i
Kota), obecnie jest juz czqsciowo porosniqty lasem. Podczas roznego rodzaju festynow i
swi^t mieszkahcy Malgi chodzili na strzelnicq. Karczma znajdowala siq niedaleko koscio-
la, u Richarda Dreyera. Zostala ona dobudowana do domu karczmarza. W Maldze byly
dwie kuznie. Jedna znajdowala siq u Makowki, a druga u Schustera. Sklep nalezal do Gu-
stawa Joachima (obok przedszkola), ktory wypiekal tez chleb, ale w nieduzej ilosci, ponie-
waz wiqkszosc mieszkahcow Malgi piekla sobie sama. Drugi, mniejszy sklep, znajdowal
si? zaraz obok Joachima, u Kolka. Rzeznikiem we wsi byl Lange. Sohysem Malgi byl cie-
sla Wilhelm Mack, a s?dziami pokoju Ruskowski i Dreyer^'. Ostamimi lesniczymi w Mal
dze byli: Hans Rbckner (lesniczowka Gut Malga), Besmens (lesniczowka Karlsberg). W
1927 roku Max Leyk sprzedal pahstwu swoj maj^tek Przeganisko (Malgamiihle). Pahstwo
zalozylo tam lesniczowk?. Ostatnim lesniczym w Przeganisku byl Hoffman'^. Do dzis ist-
niej^ w Maldze stawy, gdzie kiedys wydobywano rud? zelaza. W stawach tych niewiele
jest wody i mozna je uznac za bagna. Ich glqbokosc dochodzi do 2 metrow. Ciekawym za-
gadnieniem jest niemieckie nazewnictwo wiosek otaczaj^cych Malg?. Malgaofen (dzisiej-
sza nazwa - Piec) w doslownym tlumaczeniu znaczy „maldzki piec". W miejscowosci tej
rzeczywiscie byl piec^^ ktory - jak sugeruje nazwa - dostarczal swe produkty dla Malgi.
Podobnie bylo z Malgamiihle (dzisiejsza nazwa - Przeganisko) - „maldzkim mlynem".

1 wrzesnia 1939 roku rozpocz?la si? 11 wojna swiatowa. Do 1944 roku jedynq^ oznakq.
wojny w Maldze byl brak czqsci mqzczyzn i informacje o poleglych. Na froncie zginqlo 19
mieszkahcow Malgi^''. Dopiero w 1944 roku do Malgi dotarla wojna. Zblizanie si? armii
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radzieckiej zwiastowato ciqzkie chwile. Juz w listopadzie 1944 roku czqsc mieszkancow za-
cz^a wyjezdzac^'. Jednakze wyjezdzali w zasadzie ci, ktorzy nie mieli nic, reszta nie chciala
zostawiac dobytku ani rodzinnych okolic. Gdy juz zdecydowali siq na ten krok, to ciqzka zima
i biez^ca sytuacja militama nie pozwolily na wyjazd. 20 stycznia 1945 roku pizez Malgq prze-
szia pierwsza grupa wojsk radzieckich. Oddzialy te nie wyrz^dzily mieszkancom Malgi wi^k-
szej kizywdy. Natomiast druga grupa wojsk radzieckich, ktora znalazla siq w Maldze jeszcze
tego samego dnia, siala spustoszenie. Czqsc mieszkancow schronila si? wczesniej do mieszka-
j^cych na kolonii za Omulwi?, na lewo od drogi do Szuci (Schuttschen), Stummow. Rosjanie
jednak ich tarn znalezli. Mqzczyzni zginqli, kobiety zostaly zgwalcone. W samej Maldze dzialy
siqrzeczy makabryczne. Rosjanie zabijali kazdego napotkanego czlowieka. Jeden z gospoda-
rzy, Friedrich Brenda przewozil swoj dobytek do wyzej wspomnianych Stummow. Podczas
jednego z kursow flirmank^nie dojechal juz do celu. Koto gospodarstwa Gersow, przed samy-
mi stawami mdowymi, natkn^l si? na Rosjan. Ci zabili go, a potem cialo rozjechali czolgami.
Dopiero na wiosn?, po znikni?ciu sniegu, mieszkancy Malgi znalezli w tym miejscu bezk-
sztahne ludzkie szcz^tki. Po szaliku i strz?pach ubrania poznano, ze byl to wlasnie Friedrich
Brenda. Przez Rosjan zostali zabici: Michael Fomferra, Friedrich Stumm, Willy Stumm, Got-
theb Stach, Walter Rakowski, Joachim Glockner i jego syn, Kulinnaiojciec i syn. Loch, Horst
Matrisch, Grybeck, WaschkowiB i jego zona. Bailey (podczas ucieczki), MrowiBki, Chilla^®. Z
mieszkancow Malgi uratowali si? ci, ktorzy schronili si? w tzw. Malej Maldze - cz?sci Malgi
poiozonej mi?dzy drogami do Walow i Kota lub w s^iednich wioskach, b^dz wczesniej wyje-
chah. Ludzie ukryci w Malej Maldze wyszli z kryjowek dopiero na pocz^tku lutego. Ich oczy
ujrzaly straszny widok. Polowa zabudowah byla zniszczona b^dz spalona. Wsz?dzie lezaly
ludzkie ciala. Caly dobytek mieszkancow zostal rozgrabiony przez Rosjan.

Porz^dkowanie Malgi zacz?lo si? od pochowku zabitych. Ci, ktorzy zgin?li blisko
cmentarza, zostali na nim pochowani. Reszta byla chowana tam, gdzie zgin?la. Nie bylo zad-
nych srodkow transportu, aby zabitych dostarczac w ci?zkich, zimowych warunkach na
cmentarz. Silny mroz sprawil, ze kopano plytkie groby. Po pochowku zabitych, mieszkancy
zabrali si? do porz^dkowania swych gospodarstw. Malga przypominala wiosk? na wpol
wymarl^ obok zamieszkanych byly domostwa spalone i opuszczone. Ozywienie nast^ilo
w 1947 roku, kiedy przybyli Ukraihcy. Ich sytuacja byla rownie ci?zka jak mieszkancow
Malgi. Mieli 1-2 krowy, a czasem i tego nie posiadali. Ci?zkie warunki jednych i drugich
zmuszaly do wzajemnej pomocy, a to budowalo wspolne wi?zi. Podowczas bylo w Maldze
7 rodzin Mazurow, 24 rodziny Ukraihcow i 2 Polakow; Lesihskich i Makowskich. Ta mie-
szana spolecznosc potrafila ze sob^ wspol^c. Zarowno ewangeliccy Mazurzy, grekokato-
liccy Ukraihcy, jak i katoliccy Polacy modlili si?razem w ewangelickim kosciele. Nabozeh-
stwa odprawial przyjezdzajq^cy raz w miesi^cu z Pasymia pastor ewangelicki Otton Witten
berg. Z czasem, gdy w Olsztynie utworzono osrodek kultu prawoslawnego, przyjechal do
Malgi w celu odprawiania nabozehstwa pop. Wtedy to Ukraihcy zaprosili na to nabozehstwo
wszystkich pozostalych, aby mogli oni zobaczyc obrz^dek ich rodzinnej religii - tak sprawa
ta wygl^da wedhig ustnych przekazow. Jednakze na co dzieh wszystkie chrzty, sluby, po-
grzeby oboj?tnie czy Mazura, Polaka, czy Ukraihca odprawiano w obrzt^dku ewangelickim.
Przykladem rodzq^cych si? wi?zi tej spolecznosci byly mieszane malzehstwa.

O wydarzeniach z lat 1944-1945 piszQ na podstawie rclacji Marty Sicnkicwicz, z domu Mack.
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Proces ten zostal przerwany w 1951 roku. Wtadze zorganizowaly wtedy zebranie
mieszkancow wsi, na ktorym oswiadczono im, iz ukrywaj^ bron i pomagaj^ grapom le-
snym. Jako represjq zapowiedziano likwidacjq wsi i utworzenie poligonu. Od tego czasu
zacz^lo siq straszenie mieszkancow Malgi. Czqsc z nich zaczqla wyjezdzac. Bardziej upar-
ci jednak trwali. Dopiero w 1954 roku, gdy wojsko przyjechalo i nakazalo bezwarunkowe
opuszczenie wsi w ci^u kilku godzin, skapitulowali ci ostatni. Zaraz tez zaczqla siq roz-
biorka wsi. Za butelkq wodki wojsko dawalo laszcz^cym siq na materialy budowalne, mie-
szkancom innych wsi, prawo do rozbiorki. Mieszkancy Malgi dostali od panstwa tylko
odszkodowaniw w wysokosci zalemej od liczby furmanek, ale byly to niewielkie pieniq,-
dze, nie rekompensuj^ce straconego maj^tku. Sam sposob wysiedlania polegal na tym, ze
trzeba bylo w krotkim czasie zaladowac swoje mienie i ruszyc w drog^. Kazdy bra! tyle,
ile byl w stanie zabrac. Mieszkancy Malgi przeprowadzili si? do okolicznych wsi lub da-
lej, niektorzy wyjechali do Niemiec.

Od 1954 roku w Maldze zaczqlo gospodarowac wojsko. Wioska w krotkim czasie
znikn?la z powierzchni ziemi. Z kosciola pozostala tylko wieza, potrzebna wojsku jako
punkt obserwacyjny. Z pozostalych budowli zachowaly si? tylko fundamenty oraz w przy-
padku jednej szopy fragment murow. Sci^ani z calego kraju zolnierze zapisywali na mu-
rach wiezy kolejne, uplywaj^ce lata i miejsce swego pochodzenia. Stoj^ce na poligonie
bezuzyteczne juz i cz?sciowo rozmontowane przez wojsko czolgi, samochody oraz grzy-
by i zwykla ciekawosc przyci^aly ludzi. Dlatego tez natr?tni intruzi byli cz?st^ zmor^
wojska. Gdy na pocz^tku lat dziewi?cdziesi^tych zlikwidowano poligon, ludzie wzi?li
swoisty odwet. Wojsko w celu utworzenia poligonu rozebralo kilka wiosek, teraz lu
dzie rozebrali poligon. Roznego rodzaju sprz?t wojskowy pozostawiony na poligonie (np.
samochody - rozbierane na cz?sci) sprzedawano na zlom lub brano do wlasnego uzytku.
Plyty betonowe ze schronow okazaly si? swietnym materialem budowalnym. Pozdejmo-
wane wieze straznicze mozna dzis odnalezc jako gol?bniki.

Po zlikwidowaniu poligonu na bagnach obok Malgi utworzono rezerwat przyrody, Jvlal-
ga" o powierzchni 147 ha". Rezerwat ten pod wzgl?dem przyrodniczym tworz^ rozlegle tu-
rzycowiska, trzcinowiska, a takze zarosla wierzbowo-brzozowe. Jest to wazne miejsce gnia-
zdowania wielu ptakow wodno-blomych, a takze duza ostoja o znaczeniu krajowym i europej-
skim w?drownych i niel?gowych zurawi. Swoje l?gi odbywaj^tu mi?dzy innymi: lab?dzie, zu-
rawie, czajki, bekasy kszyki, gin^ce cietizewie, kureczki nakrapiane, derkacze. Rezerwat
,Jvlalga" jest najwi?kszym w bylym wojewodztwie olsztynskim skupiskiem cietrzewi. Niere-
gulamie gniazduj^tu bardzo rzadkie na Mazurach blotniaki popielate. Stalymi goscmi w rezer-
wacie s^orly bieliki, gniazduj^ce w s^iedztwie orliki krzykliwe, ponadto czaple siwe, bociany
czame, przelotne bataliony, brodzce lesne i wiele innych. Rezerwat ,J^/.frga" jest wazn^ ostoja
przelomych zurawi. W czasie jesiennych w?dr6wek nocuje tu do 1500 tych ptakow. Jest to tak
ze ostoja wielu ssakow - teren ten zasiedlaj^bobry, wydry, wilki.

Dzis Malga jest wymarl^ wiosk^. Czlowiek na stale tu juz raczej nie wroci. Samotna
wieza koscielna jest symbolem minionego zycia, ktore istnialo jeszcze 50 lat temu. Ale to
juz jest historia - historia, ktora z Malg^ obeszla si? okrutnie.

Opis przyrody rezerwatu „Ma}ga" zaczerpn^lem z: M. Szymkiewicz, Rezerwaty przyrody i miejsca
chronione ziemi szczycienskiej i jej obrzezy, Rocznik Mazurski, 1997, t. 2, s. 92.
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ANEKS

Nazwiska doroslych mieszkahcow Maigi oraz ich zawody wedhig stanu z 1926 r.*

Arendt Martin, gospodarz
Badorrek Friedrich, chlop malorolny"
Badorrek Johann, gospodarz
Bartnik Daniel, stolarz

Beckmann Wilhelm, chlop malorolny
Bloch August, gospodarz
Bohn Oskar, nauczyciel
Boettcher Samuel, chlop malorolny
Brenda Friedrich, gospodarz
Brener Samuel, gospodarz
Chilla Michael, gospodarz
Choyka Friedrich, chlop malorolny
Domnik Gottlieb, chlop malorolny
Dreyer Richard, karczmarz, sqdzia pokoju,

komendant strazy pozamej
Ferrenz Adam, chlop malorolny
Fidorra Gustaw, gospodarz
Fromferra Michael, gospodarz
Freynik Gustaw, gospodarz
Grabowski Johann, gospodarz
Grzybeck Johann, gospodarz
Gunia Christoph, gospodarz
Gunia Friedrich, agent pocztowy
Jablohski Wilhelm, gospodarz
Joachim Friedrich, chlop malorolny
Joachin Gustaw, piekarz, prowadzil sklep
Kapsa Friedrich, gospodarz
Kenzy Karol, gospodarz
Kolk Gottlieb, gospodarz
Kolk Wilhelm, gospodarz
Krzischik Adolf, gospodarz
Kulinna Johann, chlop malorolny
Laskowski Julius, chlop malorolny
Lewandowski Friedrich, gospodarz

Leyk Max, wlasciciel maj^tku
Przeganisko

Lipka Samuel, chlop malorolny
Loch Michael, chlop malorolny
Lork Emil, gospodarz
Mack Friedrich, chlop malorolny
Mack Wilhelm, ciesla, sohys
Matrisch Wilhelm, chlop malorolny
MrowiBski Johann, gospodarz
Napierski Johann, chlop malorolny
Nowak Friedrich, chlop malorolny
Nowak Gottlieb, chlop malorolny
Nowak Wilhelm, chlop malorolny
Pelka Karolina, wdowa

Pell Gottlieb, chlop malorolny
Pidun Adam, chlop malorolny
Pifan Michael, chlop malorolny
Rogalla Gottlieb, pomocnik pocztowy
Roschan Albert, gospodarz
Samonski August, gospodarz
Sokolies Adam, gospodarz
Stach Gottlieb, chlop malorolny
Stumm Friedrich, gospodarz
Stumm Gottlieb, gospodarz
Subel Wilhelm, gospodarz
SymankowiB Hermann, gospodarz
Szczepanek Friedrich, gospodarz
Thomzik Johann, kowal
TraB Gottlieb, gospodarz
Turowski Friedrich, chlop malorolny
Wizenty Johann, robotnik
WaschowiB Gottlieb, gospodarz
Wischnewski Wilhelm, gospodarz
Wysk Karl, gospodarz

Zrodlo: Adrefibuch des Kreises Neidenburg 1926, Der Kreis Neidenburg. Ein ost-
preufiisches Heimatbuck, relacja Marty Sienkiewicz z domu Mack; plan Malga. Kreis
Neidenburg.

' Roznicc miQdzy spiscm a danymi zawartymi vv innych czQ^ciach pracy wynikajii z faktu, iz pozostala
CZQSC pracy nawi^zujc do okrcsu tuz przcd wybuchcm 11 wojny swiatowcj. Micszkaiicow wymicnionych w
spisie nalc^ traktowac jako gtowy rodzin.

" Bye moze chodzi tu o robotnikow rolnych lub zagrodnikow.
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