Historia Jedwabnego od powstania do II wojny œwiatowej
ZE WSI- PRZEZOSADÊ- DO MIASTA
Akcja osadnicza na ziemiach pólnocno-wschodniego Mazowsza, prowadzona w latach 14151422 przez najwybitniejszego z ksi¹¿¹t mazowieckich - Janusza I Starszego, przynios³a ze
sob¹ powstanie wsi Jedwabne. Znalaz³a siê ona na terenie pierwszej nie sta³ej osady Jedwabne siedliska, u Ÿróde³ rzeczki WiŸnica, w górê wiód³ jeden ze szlaków osadniczych od
Wizny do ~r6de³ rzeki Kubra. Siedliskiem nazywano ma³e pojedyncze gospodarstwo z
poletkiem (lub nawet œlad po nim), które powsta³o przy prowizorycznym pomieszczeniu
mieszkalnym i gospodarczym bartników, rybaków, drwali, kosiarzy. W okresie tym w okolicach
Jedwabnego osiedlaj¹ siê pierwsi Karwowscy, herbu Cwalina, którzy zasiedlili kilka wsi.
Powsta³y: Karwowo-Biczki, Karpisze, Kubrzanne, Pawe³ki, Polki, Stryja ki , WSZêbory, Zab³ocie.

Duta iloŒÆ
nadañ i przywilejówna ³any mia³amiejsceza rz¹dów ksiêcia- W³adys³awa;któryw
1435 r. w Pi¹tnicy sprzeda³za 40 kóp groszy dwóm mêtom z Mocarzg.va40 ³anów
ehe³miñskichw lasach nadbiebrzañskich,zwanych, Brzostowem.Powsta³ywsie: MocarzeStara Wieœ- Bartki, MocarzeZab³otne,Dziubie/e,Budne.W 1435 r. powsta³ywsie Olszewoi
Chyliny,w 1443 r. darowa³W³adys³awksiêdzuMaciejowii dwOmjego braciomzMianowa 20
³anów nad strumieniemOrlikowo, co da³o pocz¹tek wsi o tej nazwie.W wyniku darowiznyz
1444roku powsta³awieœSZostakinad Biebrz¹.
Brak jest dokumentówtród³owych,dotycz¹cych YAaœciclell
Jedwabnegow okresie za³o¿enia
wsi. Nale¿yjednak przypuszczaæ,
o czym œwiadcz¹p6tnlejsze przekazy.Ze za³OZycielem
by³
podsêdekwiski Jan By1ica herbu Trzywdar,ze Œlubowaw ziemi zakroczymskiej.S. Uruski
pisze, Ze w XV i XVI wieku Bylicowie byli zamOZn¹rodzin¹. Arnold Bylica wraz z synami Micha³em, Gniewkiem i Dobies³awem- cytowani, byli w 1432 roku w aktach powiatu
w¹soskiego. Jan Bylica, sprawuj¹cyw latach 1468-1490urz¹d podsêdkawiskiego,podpisa³w
1468roku przywilejksiêciaW³adys³awa.W 1470rokutenZeJan pisa³siê: "JohannesBylicade
Jedwabne subiudex terrestis Visnensis", W 1473 roku Kazimierz biskup p³ocki, ksi¹zê
mazowieckiobdarowa³swojego dworzanina(curiensi nostri) ~
Bylicê 12 ³anami w ziemi
wiskiej i potwierdzi³wczeœniejsz¹donacjê Katarzynyz 1462 roku. W okresie tym BylIcowie
wstêpuj¹ jeszcze pod nazwiskiem rodowym, aczkolwiek wkrótce przybrali nazwisko
Jedwabiñscy
W pierwszychlatach istnienia wsi Jedwabne powsta³ tu w 1417 roku pie³wszY drewniany
koœció³ wzmiankowanyw 1448 roku. Parafiapod wezwaniemNawiedzeniaNajœwiêtszej
Marii
Panny, ŒwiêtegoJakuba i Wszystkich Œwiêtycherygowanazosta³aw 1466 roku staraniem
Jana Byticy. Fakt istnienia parafii i plebani w po³owie XV wieku potwierdzaj¹ materia³y
Ÿród³owe,
Z okresu tego pochodzi wadium (zak³ad) ustanowione 6.V.1455 r. miêdzy plebanem z
Jedwabnego - Marcinem a w³aœcicielami Karwowa - Wszebory. W 1458 roku mia³a miejsce
sprawa Piotra W³asta z plebanem jedwabiñskim o kmiecia Piotrka. Innym znanym plebanem
jest Sobies³aw (Sobek), którego nazwisko wystêpuje w ksiêgach kapitulnych p³ockich.
Pewien wzrost znaczenia j rozwoju wsi nast¹pi³ w II po³owie XVII wieku. Owczesny ~œciciel,
chor¹ty wiski Jan Jedwabiñski 10... otrzyma³ w Kancelarii Naszey Koronney ... Przywiley na Targi
do Dóbr Ziemskich natenczas w Posesyj swoiey Wsi JedW8bney?.", Które odbywa³y siê w ten
sam dzieli, co w królewskiej WiŸnie. Musia³y to byæznaczne tarki, skoro mieszkañcy Wizny
wnieœli skargê do króla Jana III Sobieskiego, wskutek czego uniewa¿ni³ on w 1688 roku,
wspomniany przywiej: IO...Przywileyprzez pomienionego Zmar³ego Chor¹tego Wiskiego za
niewa¿ny deklarowaæ umyœliliœmyi deklarujemy ter8•nieyszym Reskryptem Naszym a oraz
odprawowanie
Targów
we
Wsi
Jedwabney
abroguiemy
i znosimy",
I

WieœJedwabnenale¿a³ado rodziny Jedwabiñskichjeszczew II po³owieXVII wieku. Pawe³,
chor¹t:y wiski (1647-1675)podpisa³elekcjê 1648 roku, by³ marsza³kiemsejmiku wiskiegow
1667 r" zaœw 2 lata p6tniej pos³emna sejm generalnymazowiecki Po œmierciostatniegoz
Jedwabiñskich,co nast¹p~rPO 1680 roku, Jedwabneprzesz³ow rêce Kraszewskichherbu
Jastrzêbiec.Nast¹pi³oto w wYnikum8tteñs³- ~roty Jedwabiñskiejz FeliksemKraszewskim
z Sieburczyna.Nasttpnymi w³aœcicielami,
na przek>mieXVII i XVIII wieku zostali Krajewscy
herbu Jasieñczyk. Oko³o 1690 roku jako dziedzic Jedwabnego wystêpowa³ Stanis³aw
Krajewski,który,umieraj¹cw 1694roku, pozostawi³czterechsynów."Nastêpnymi~œcicielami
wsi
do
roku
1736
byli
Laskowscy
herbu
D¹browa.
Przelomowym momentem w dziejach Jedwabnego by³ rok 1736, kiedy to \oAaœcicie³em
wsi
zosta³ stolnik ³om¿yñski - Antoni Rostkowski herbu D¹browa. Z jego inicjatywy 17 lipca 1736 r.

król August III nada³ Jedwabnemu magdeburskie prawa miejskie. Otrzym~ te¿ pozwolenie na
odbywanie cotygodniowych targów w niedzielê oraz piêciu jarmarków w roku. W okresie tym na
terenie Jedwabnego powsta³y dwie budowle sakralne. W latach 1737-1738 wybudowany zosta³
nowy koœció³drewniany z dwuwie¿ow¹ fasad¹, konsekrowany w 1743 roku przez biskupa
Marcina Za³uskiego. Drugim obie³dem by³a synagoga wybudowana oko³o 1770 roku. Parafia
¿ydowska w Jedwabnem nale¿a³a wówczas do kaha³u tykociñskicgo i liczy³a w 1765 r. 387
osób.
W 1777 roku nowym YAaœcicie³emJedwabnego zosta³ Stanis³aw Rembiellñski herbu Lubicz sekretarz gabinetowy króla Stanis³awa Augusta, chor¹¿y i pose³ ziemi wiskiej. Dobra Jedwabne
naby³ on za sumê 20000 z³, któr¹ to kwotê uzyska³ od króla za zas³ugi. W 1775 roku dobra by³y
regulowane
na
~¹danie
nowego
YAaœcicie³a
przeciwko
wierzycielom
Jakuba Rostkowskiego. W okresie tym powsta³ prawdopodobnie murowany dwór,
przebudowany nastêpne przez Henryka Marconiego w drugim æwi-!!:-~1
YIV Wi8kii""
Prawdopodobnie tet: pod koniec XVIII wieku p~ta³y w Jedwabnern fabryki poœledniejszego
sukna, z~one
przez Stanis³awa Rernbieliñskiego. Nale¿y przypuszczaæ,~e chodz~ tutaj o
prymitywne warsztaty tksckie, które wytwarza³y sukno na potrzeby d\Wru, a byro ono dzie³em
s³u¿bydworsikiej.Po œmierciStanis³awaRembiellnskiego,12 maja 1784r., YAaœcicielem
dóbr
Jedwabne zosta³ jego syn Rajmund, póŸniejszy m~ stanu i dzia³acz gOspod8rczy Królestwa
Polskiego, prezes Komisji £om¿yñskiej (1807), prefe³d p³ocki i prezes komisji województwa
mazowieckiego.

W 1777 roku Jedwabneli~
51 domów i 306 mieszkañcówi zamieszka³eby³o przewa¿nie
przez lydów - rzemieœlników.
Stan ten nie uleg³zmianie po upadkuRzeczypospolitej,Miasto
znalaz³o siê w granicach nowo utworzonej prowincji pruskiej - Prusy Nowowschodnie i
wchodzi³ow sk³ad powiatu goni¹dzkiego (biebrzañskiego).Sporz¹dzonew ostatnich latach
XVIII wieku opisy miast Prus Nowowschodnichukazuj¹ ich ówczesny stan gospodarczy.
Jedwabneliczy³owówczas481 mieszkañców,w tym 343lydów (71,5%)mieszkaj¹cychw 46
domach. Posiada³o dwie ulice, 55 dymów, koœció³,2 stodo³y, 4 studnie, "Przemysr
reprezentowanyby³ przez 3 browary i 4 gorzelnie. Ma³a iloŒÆ
stodó³ wskazuje na to, ¿e
rolnictwonie by³opodstawowymzajêciemludnoœci.Potwierdzato te¿ stan pog³owiazwierz¹t.
MieszkañcYhodowali38 koni i 4 Ÿrebaki,11 wo³ów,59 krów i 7 ciel¹t, 35 owiec i 53 œwinie.
Przewa¿aj¹caczêœæ
zwierz¹t nale¿a³aza~e
do dworu, którego wartoœæ
A C. Ho1sche
ocenia³na 50 tys. talarów. W mieœciebelo 26 rzemieœlników
oraz trzech kupców.Najliczniej
reprezentowanibyli szewcY(7) i krawcy(5) miasto p³aci³ocesarzowipodatek:314 talarów 51
groszy,
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Po utworzeniu Ksiêstwa Warszawskiego Jedwabne znalaz40siê w departamencie ³om¿yñskim,
powiece biebrzañskim (z siedzib¹ w Szczuczynie) i liczy³o w 1808 roku 474 mieszkañców. Ich
liczba zmniejszy³a siê w 1810 roku do 335 osób. Nastêpuje powolny upadek miasta, które nie
by³o w stanie utrzymaæburmistrza, gdyZ "." nie ma ¿adnych sta³ych dochodów..., a Obywatele w
t:aden sposób nie s¹ w stanie czynienia sk³adki na utrzymanie go, obowi~ani b~¹c p³aciæ
Dworowi z Domów placowe i czyniæ robocizny... Rada Mieyska wraz z Burmistrzem ¿ycz¹
sobie, aby rzeczone Miasteczko w sposobie Gminy Wieyskiej administrowane by³o... o
zaaprobowanie WOy³a Gminnego W. Rembieliñskiego Dziedzica tego¿ Miasta upraszam..."
Wed³ug opisu topograficzno-statystycznego z 1822 roku miasto "Pod Tytu³em YA8snoœci
nic nie
posiada, ani wcale, wszelkie bowiem grunta, role, place a nawet niektóre domy s¹ _snoœci¹
Dziedzica Miasta, równie¿ jak karczma. gorzelnia i browar .toPrzy trzech ulicach i trzech rynkach
zlokalizowane by³y 54 domy, w tym 1 murowany. drewniany koœció³oraz bo¿nica z ³aŸni¹.
Miasto zamieszkiwa³o 617 osób, w tym 419 Zydów (68%), 41 domów nal~8k> do mieszczan,
którzy p³acili placowe za siedliska, 5 zabudowañ do koœcio³a,W mieœcieznajdowa³a siê fabryka
œwiec ³ojowych nale¿¹ca do Zyda, cegielnia oraz 50 warsztatów rzemieœlniczych, w tym 1
tkacki. Przedmiotem handlu podczas 13 jarmarków by³y towary k>kciowe,zbo¿e, skóry sprzêty
gospodarskie
oraz
inwentarz
t;y.Ny.
Powstanie listopadowe stworzy³o przes³anki do rozwoju gospodarczego miasta. Wskutek tego,
~e w £om¿y domy fabryczne zosta³y zajête na szpital wojskowy 13 tkaczy przenios³o siê do
Jedwabnego, co zosta³o zaakceptowane w rok póŸniej przez KRSW Rembleliñski dopiero w
1833 r. "...da³ nam prz~ komisarza swego Campenhausena 6000 z³. p. a zawsze dla
wzmocnienia w kraju fabryki zawsze tam trwaæ maj¹cej...". W okresie od 27 maja do 25
wrzeœnia 1833 roku tkacze nabyli wetnê na sumê 11 400 rubli, z której 1940 funtów sprzeda³
Campenhausen do Prus, gdy¿ jego zdaniem zbyt wolno nastêpowa³ zwrot po¿yczki. Tkacze
pozOStalibez surowca i zaprzestali pracy. Z ich obliczeñ poniesionych strat wynika³o, ~e ka¿dy
z tkaczy wyrobi³by 50 postawów sukna mia³by od postawu 24 z³. p., zaœpostrzygacz 12 z³. p. W
sumie dawa³o to straty rzêdu ponad 21 tys. z³. p. W koñcu uzgodniono, Ze d³ugi sukienników
ulegn¹ umorzeniu, ka%:dyz nich otrzyma 100 z³, zapomogi, zaœw 1836 r. postanowiono, ~e
sukiennicy
mog¹
opuœciæ
dobra.

Po œmierci Rajmunda Rembieliñskiego (zmar³ 12 lutego 1841 i zosta³ pochowany w
Jedwabnern) w³aœcicielemzosta³ jego syn Eugeniusz. Dobra Jedwabne sk³ada³y siê wówczas z
miasta i wsi Jedwabne, wsi Kossaki-Turki, Pawelki Zab³ocie, Ka³êczyn, Rowin, Korpysze-Falki i
Zagroby oraz czêœciwsi Karwowo-Wszebory, Mieczki Czarne, Rakowo Boginie, Janczewo
Wielkie, Kaimy, Bronki Pietrasze, Przestrze³e, Stryjaki, Karwowo, Orl ikowo, Konopki Chude,
Olszewo Góra oraz folwarków Jedwabne i Biczki. Dobra te mia³y powierzchniê 6.568 morgów
wraz z dobrami Makowlany warte by³y 800 tys. z³. p. Na dobrach jedwabiñskich ci¹¿y³a kwota
125.500 z³. w listach zastawnych na rzecz Ta.varzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz kwoty
na rzecz klasztoru benedYktyne³<w lom%y, benedyktynów w Tykocinie i Sióstr Mi³osierdzia w
Szczuczynie. Nowy w³aœciciel by³ pocz¹tkowo kontynuatorem koncepcji ojca uprzemys³owienia Jedwabnego. W 1851 r. w Jedwabnern pracowa³o 17 warsztatów tkackich o
rocznej produkcji 25 tys. rubli, Warsztaty te zatrudnia³y 36 robotników. Pod wzglêdem wartoœci
produkcji Jedwabne zajmowa³o w Królestwie 11 miejsce

- pod wzglêdem

iloœci warsztatów

- 13.

Okok> 1860 roku w zak³adach Rembie³iñskiego by³o i 712 wrzecion. W 1862 roku pracowa³o tu
11 mechanicznych i 13 rêcznych krosien na ogóln¹ liczbê, oko³o 100, jakie pracowa³yWÓWCZ8s
w ca³ym Królestwie Polskim, Powstanie styczniowe nie zahamowa³o rozwoju przemys³u, w
Jedwabnem, W 1865 roku istnia³o 13 warsztatów rêcznych i 11 mechanicznych, 14 wrzecion, 1
folusz, 4 farbiarnie, W zak³adach tych pracowa³o 55 osób. Do produkcji zlJtytO 7.880 funtów
we³ny, wyrobiono 5.815 ³okci sukna œredniego i 4.330 ³okci grubego. Wartoœæprodukcji
wynios³a 16.500 rubli srebrnych (w 1864 roku wartoœæ
produkcji wynios³a 110.000 z³ p.)W roku
1866
pracowa³a
te¿
fabryka
likierów
I
araku
E.
Rembieliñskiego.

Burzliwe wydarzenia 1863 roku znalaz³y swoje odbicie r6wniQ w Jedwabnem. Powiat
³om¿yñski'Madzepowstañczepodzieli³yna 5 okr~ów, a jednym z nich by³ okrêgjedwabiñski,
który podlega³ nieznanemu z nazwiska Paw³owi. Z zeznañ Kisielnickiego wynika, ¿e
okr~owym by³ Antoni Rzêtkowski.W 1864 r. dosz³o w JedW8bnemdo dwóch drobnych
potyczek, i tak wieczorem 26 lutego oddzia³ partyzancki Wolskiego zaalarmowa³za³ogê
rosyjsk¹ Jedwabnego,zabijaj¹c dwóch ¿o³nierzy.9 kwietnia oddzia³ por, J. Obuchowicza
wkroczy³do miasta, gdzie uderzy³na maszeruj¹cy przez rynek patrol. Trzech Rosjanzosta³o
zabitych.Aczkolwiekwydarzeniate nie wp³ynê³yna rozwójgospodarczymiasta, mia³yone ten
skutek,¿e Jedwabnena mocy ukazucarskiegoutraci³ow 1366roku prawa miejskiej sta³osiê
osad¹ z wójtem - dziedzicem (praktycznie stan ten trwa³ od roku 1811).
Jeszczeza ¿ycia E, Rembie³iñskiego dobra Jedwabne przesz³y w rêce siostry Rajmunda - Ewy,
która wysz³a za m¹¿ za Stanis³awa Skar¿yñskiego. Oko10 1880 roku w osadzie mieszka³o
1857 osób, w tym 1410 2yd6w i 133 Niemców. Z zak³adów przemys³owych istnia³a na terenie
folwarku fabryka miodu i octu, zaœ na terenie gminy fabryka sukna, 2 gorzelnie, browar,
cegielnia, 2 m³yny. Gmina sk³ada³a siê z osady Jedwabne, 23 wsi szlacheckich i 10
-Moœciañskich, Dobra Jedwabne

-

stanowi³y folwarki:

-

Jedwabne

- 2961

morgów,

Przestrzale

-

603, Kajetanowo 404, Biczki - 198, Nowiny 121 oraz osady karczemne j czêœci pobliskich
wsi. W 1885 roku unieruchomiony zosta³ ostatni zak³ad we³niany, a w kilka lat p6tniej Henryk
Skar¿yñski
za³oty³
wytwómiê
klinket6w,
lamp
i
latarek.

Przeprowadzone w 1892 roku ankietowe badania rzemios³a w ca³ej Rosji pozwalaj¹ poznaæ
stan uprzemys³owienia pod koniec XIX w. W Jedwabnem pracowa³o 50 majstrów i 34
czeladników. Do najwiêkszych zak³adów rzemieœlniczych,a w zasadzie manufaktur, w powiecie
kolneñskim nale¿a³y 3 wytwórnie rêkawiczek w Jedwabnem. Najwiêksza z nich nale¿a³a do
Dawida Rosena i by³a zab2ona w 1875 roku. Pracowa³o w niej 12 dzie.vcz¹t i 1 ch³opiec w
wieku 14-18 lat. Zak³ad Abrahama Jakobiego zab¿ony w 1892 roku, zatrudnia³ 12 czeladników.
Trzeci zak³ad powsta³y w 1875 r. nale¿a³ od 1888 r. do Mendla Birgera, który zatrudnia³ 8
ch³opców w wieku 16-18 lat. Osada w owym czasie liczy³a oko³o 2.500 mieszkañców. Stan
uprzemys³owienia Jedwabnego nie zrnieni³ siê i w pierwszych latach XX wieku. Bu³y tutaj 2
fabryki rêkawiczek dzianych I. Chmielewskiego (za³. 1900), który zatrudnia³ 12 robotników, zaœ
produkcja w 1907 r. wynosi³a 10 tys. rubli srebrnych. oraz A. Rosena z 15 zatrudnionymi i
produkcj¹ 6.900 rubli srebrnych W trzy lata pOtniej istnia³a ju¿ tylko jedna fabryczka rêkawiczek
A Rosena i Jakobiego. Rocznik adresowy królestwa Polskiego za lata 1900-1903 podaje
istnienie w 1902 roku trzech fabryk r,kawiczek M. Birgera, A.Jakobiego i A. Rosena fabryki
sukna A Steinicha i trzech manufaktur (E Jakobiego, Sz. Lachowicza i S. Taubera).
Odg40sy wrzenia rewolucyjnego 1905 roku spotykamy równie¿ w Jedwabnem. Pierwsze
~¹dania ch³opówdotyczy³,-nauczania w jêzyku polskim (Burzyn). 13.1.1906 roku na zebraniu
gminnym t¹dano korespondencji w jêyku polskim, polskich napisów na drogowskazachi
szyldach. Miêdzy innymi aptekarz Stecki wysun¹³ wniosek, aby "pêdziæ ze wsi policj, I
tandarmów" Miejscowy piekarz Jan W¹dolowski zamieni³ tekst napisu na szyldzie na jêzyj(
polski, za co zosta³ ukarany grzywn¹ 50 rubli; 10 dni aresztu otrzyma³ mieszkaniec Kubrzan za
rozpowszechnianie
w osadzie odezw. Wœród robotników rolnych folwarku Blczki

~

rozpowszechnianaby³aodezwaPPS "Do wszystkich 'Moœcien" W Jedwabnem odbywa³y siê
tQ manifestacje uliczne z udzia³em dzia³aczy PPS, e takt;e i duchowieñstwa.
Rozwój gospodarczyosady i wzrost liczby ludnoœci(E. Kaczyniskapodaje, ~e w roku 1914
mieszka³otu ok. 4600 osób,w tym 94 proc.¯ydów) przelwa³aI wojna œwiatowa.
Osadazosta³a
zniszczonaw sierpniu1915 roku w 72 procentach.,zaœgmina - w 63,7 proc. Ca³kowiciezosta³
zniszczony urz¹d gminy, drewniany koœció³i czêœæ
synagogi. Liczba osób spad³a do 700
mieszkañców.Stan sprzed I wojny œwiatowej
Jedwabnenie osi¹gnelo do dnia dzisiejszego.
Dobra Jedwabne jeszcze dwukrotnie zmienia³y w³aœcicieli. 8 kwietnia 1909 roku Kazimierz
Skartyñski sprzeda³ maj¹tek Aleksandrze Marcinkowskiej za kwotê 281 rubli. 21 maja 1918
roku 'M8œcicielamldóbr zostali Helena i Henryk Prusowie. W sk³ad maj¹tku, wycenionego na
sum 1.052.371 marek wchodzi³y: osada targowa i folwark Jedwabne, ³¹ki na Bogatkach, wieœ
Pawe³ki Zab³ockie, Kossaki Turki, folwark Biczki, czêœæwsi: Janczewo, Bronaki, Pietrasze,
Stryjaki, Orlikowo, maj¹tki Orzeszkowa i Przestrzele, folwark Kajetanowo. Maj¹tek Jedwabne
wraz z przyleg³oœciamiposiada³ powierzchniê 1.178 mórg 119 prêtów, w czym 231 morgów
stanowi³a ziemia oma, zaœ120 ³¹ki. Uprawiano przede wszystkim ~o i ziemniaki. Inwentarz
¿ywy stano~
13 koni, 11 krów i 3 sztuki ja³owizny zaœ inwentarz martwy - podstawowe
narzêdzia rolnicze w czêœcizmechanizowane. W maj¹tku zlokalizowany by³ 8-Pi³owy tartak i
cegielnia, produkuj¹ca rocznie 100 tys. Sztuk cegiel. Drugim maj¹tkiem by³a D¹browa o
powierzchni 777 morgów ziemi omej, która nie by³a uprawiana od 1914 roku i lezaIa odk>giem.
Wszystkie budynki zosta³y zniszczone w czasie wojny. Czêœæobydwóch maj¹tków zosta³a
rozparcelowana w latach 1921-1922 wœr6dokolicznych rolników okolicznych wsi. 7 kwietnia
1936 roku czêœænieruchomoœci dóbr Jedwabne przeniesiona zosta³a na Irenê i Ferdynanda
Hartwigów (córka i ziêæ H. Prus). Stan taki przetrwa³ do wrzeœnia 1939 roku.
Aczkolwiek dwór wp³ywa³ na ¿ycie po³otonej obok osady (a od ~dziemika 1927 r. - miasta)
rozwija³a siê ona swoim ~snym ¿yciem. LudnoœæJedwabnego wzrosla w 1921 roku do
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W latach 1929-1933 zbudowano tu 28 nowych domów. 1 sierpnia 1926 roku arcybiskup
Ja³brzykowski po³o¿y³ kamieñ wêgielny pod nowy koœció³ murowany, którego budowê
zakoñczono w 1935 roku. Po zniszczeniach wojennych odbudowana zosta³a zabytkowa
synagoga, zaœ 16 grudnia 1930 roku gen. M³ot-Fija³kowski ods³oni³ pomnik J. Pi³sudskiego.
Wzros³a te¿ sieæ zak³adów rzemieœlniczych W 1934 roku pracowa³o w mieœcie 144
rzemieœlników,wœródktórych by³o 36 krawców, 24 sz~c6w, 19 kowali. Od lat istnia³a te¿ 7klasowa szko³a, do której w 1933 roku uczêszcza³o 502 uczniów (na jedn¹ klasê przypada³o
71,7 uczniów). W roku szkolnym 1938139 planowano oddanie do u¿ytku nowego budynku,
jednak na przeszkodzie temu stanê³a wojna.

Jerzy Ramotowski

