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Z PRZEDWOJENNEJ PRASY OSADNICZEJ 
Prezentujemy kolejny (36) przedruk artykułów z przedwojennej prasy 
osadniczej, tym razem z „Rolnika i Zagrody”, czyli organu Związku 
Osadników. Zastąpił on na rynku dwutygodnik „Osadnik”, ukazujący 
się w latach 1923 – 1931, wycofany z powodu narastającego świato-
wego kryzysu gospodarczego, a w konsekwencji ubożenia m.in. spo-
łeczeństwa polskiego i spadku liczby prenumeratorów. W miejsce 
czasopisma, w kwietniu 1938 roku, pojawił się właśnie „Rolnik i Za-
groda”, który chociaż wychodził już wcześniej, nie był jednak publi-
kowany pod egidą ZOS. Poniżej fragmenty wydania z 15 maja 1939 
roku z zachowaniem oryginalnej pisowni. 
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Jerzy Bonkowicz-Sittauer 

Jesteśmy jedną rodziną 
Jakaś silna więź koleżeństwa broni i pracy istnieje między 
osadnikami wojskowymi, a także między osadnikami w ogóle. 
Lata ciężkiej służby wojennej, przeżyte wspólnie, może nie 
zawsze w jednym oddziale – ale zawsze pod sztandarem jednej 
idei – walki o Polskę, a potem chwile zapału i... rozczarowań, 
pierwsze kroki na własnej, upragnionej ziemi... i pierwsze 
trudności, lata wielkiego kryzysu gospodarczego i szereg nie-
przerwany sąsiedzkich kłopotów, często spraw wspólnie, zgod-
nie podejmowanych – a nieraz sporów, zatargów, kłótni na-
wet... Boć przecież wiadomo, że przecież nie wszędzie i nie 
zawsze panuje na osadach jedność zupełna nastrojów... Nieraz 
jeden chce tak, a drugi właśnie inaczej... A czasami może i ziar-
no zawiści do tego, co mu się lepiej wiedzie zacznie powoli 
kiełkować w sercu mniej szczęśliwego sąsiada.  
A jednak są to rysy w gruncie rzeczy bardzo niegłębokie. Nie 
zdołały one po blisko 20 latach skruszyć tej właśnie imponują-
cej więzi łączącej całość osadnictwa w jeden wspólny orga-
nizm, w jedną wspólną rodzinę. Trzeba jakiegoś niespodziewa-
nego wypadku; jakiejś groźnej siły z zewnątrz – aby niespo-
dziewanie zajaśniała całą mocą osadnicza solidarność; poczucie 
ideowej wspólnoty; odruchowe zupełnie dążenie do zwarcia 
swoich szeregów, do wspólnego przeciwstawienia się obcemu 
niebezpieczeństwu. I trzeba się mocno cieszyć, że tak jest, że 
z różnorodnego pochodzenia ludzi złożone osadnictwo stało się 
jednakowoż czymś ujednostajnionym; nie masą luźnych, drob-
nych jednostek, ale żywym i jednolicie reagującym organizmem 
społecznym.  
To też nie tylko wyrazić można życzenie, ale i oprzeć go na re-
alnych i stwierdzanych wielokrotnie przesłankach –  że w każ-
dym momencie trudnym, czy to gdy Rzeczypospolitej coś za-
grażać miałoby, czy też gdy bezpośrednio samo osadnictwo na-
rażone zostało by na takie, lub inne niebezpieczeństwo – za-



KRESOWE STANICE 78 

sadniczym odruchem będzie nie tylko obrona własnego intere-
su, swojej osoby i swojej rodziny, lecz przede wszystkim roz-
sądna troska o współtowarzyszy, o sąsiadów, o wspólne dobro 
osadniczego społeczeństwa.  
„Każdy sobie – rzepkę skrobie”, to nie jest hasło osadnicze! 
Uznając w pełni zasadę indywidualnej pracy i dorobku – nie 
możemy zapominać i nigdy nie zapominamy o wzajemnej po-
mocy i sąsiedzkich przysługach. A pole do tego jest napewno 
większe, niż cała nasza działka. Podczas długich lat pracy, 
wieńczonych naprzemian powodzeniami i niepowodzeniami, 
ileż okazji się trafia do stwierdzenia tej prawdy; ileż drobnych 
sąsiedzkich przysług, rad, pomocy sobie udzielić wzajemnie 
możemy... 
Ale czy zawsze w całej pełni wykorzystujemy te możliwości? 
Czy jesteśmy należycie przygotowani, aby w każdym położeniu 
pomoc wzajemną zastosować? Chyba że nie! Toż zmieniają się 
okoliczności i warunki. Zajść mogą takie wymagania chwili, że 
nie przystosowawszy się zawczasu – można w wypadku pilnej 
konieczności nie móc należycie sąsiadowi dopomóc. Do takich 
okoliczności – wśród innych klęsk elementarnych – należy tak-
że wojna. A nawet nie tylko wojna, lecz również i przygotowa-
nia do niej. Teraz np. nie jest tajemnicą, że choć wojny nie 
mamy, Polska musiała przygotować się do obrony; musiała 
zwiększyć swoje siły poprzez powołanie pewnej ilości rezerwi-
stów pod broń. A gdyby konieczna ostrożność nakazała nam 
przez czas dłuższy utrzymywać ten stan wzmożonej obronno-
ści, może się zdarzyć, że trzeba będzie zmobilizować innych 
jeszcze. trzeba być przeto przygotowanym również na powoła-
nie do wojska pewnej ilości osadników. Gdy gospodarz idzie do 
wojska w gospodarstwie powstaje duży wstrząs. Gospodyni 
sama, zwłaszcza gdy ma małe dzieci, nie może sobie dać rady 
z całością. A tu przecież i konie z parobkiem zabrać mogą! Cóż 
robić w takim wypadku? 
Jest rada na to. Stara i dobrze wypróbowana zasada wzajemnej 
pomocy, sąsiedzkiego poratowania, jakie zawsze w Polsce było 
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stosowane w czasach trudnych, gdy klęski przeróżne nawie-
dzały ludzi, a siły własne nie wystarczały dla walki z przeciw-
nościami. Z tej zasady wypływały różne urządzenia dla wspól-
nego dobra wsi, spichrze gromadzkie, straże nocne, pogotowia 
pożarnicze, powodziowe i inne. Wspólnie ratowano zawsze np. 
pogorzelców; ale pomoc wzajemna szła dalej jeszcze. Oto 
w wielu okolicach zwyczajem starodawnym była t.zw. „tłoka” – 
wspólna praca całej gromady dla gospodarza, którego czekał 
niezwykły, wielki wysiłek; np. zwiezienie budulca z lasu, albo 
konieczność dokonania żniwa i zwózki, gdy np. jakieś nieszczę-
ście pozbawiło go siły roboczej i koni. Razem wychodzili wszy-
scy współobywatele gromady i bezpłatnie wykonywali ko-
nieczną pracę dla sąsiada. Poruszone w poprzednich Nrach na-
szego pisma rozporządzenie Ministra Rolnictwa o „samopomo-
cy rolnej” przewiduje obowiązkowe wprowadzenie wzajem-
nych świadczeń w formie robocizny, sprzężaju, narzędzi i ma-
szyn rolniczych. Przodownika wiejskiego, który kieruje samo-
pomocą rolniczą na terenie gromady, powołuje starosta. 
Ale obowiązek samopomocy wchodzi urzędowo dopiero w ra-
zie specjalnych okoliczności. tymczasem w warunkach osadni-
czych zwykłe powołanie na ćwiczenia może postawić gospo-
darstwo w bardzo trudne położenie. Nie możemy dopuścić do 
załamania żadnej osady zarówno z uwagi na interes własny, 
jakoteż ogólny, państwowy. Rolnictwo nie może osłabić pro-
dukcji, a żołnierz-rezerwista tracić animuszu w trosce o rodzi-
nę i gospodarkę. Wszystko musi być odrobione i odrobione 
dobrze. Rolę przodowników wiejskich powinni spełnić prezesi 
ognisk, a w razie potrzeby osoby przez zebrania ognisk spe-
cjalnie do tego powołane. Obowiązkiem organizacyjnym każ-
dego osadnika jest podporządkowanie się karne i gorliwe roz-
kazom przodowników i szczere, chętne wykonanie przypadają-
cej na nich pracy, czy innej pomocy w myśl zasady „dziś mnie 
– jutro tobie”. 
Trzeba może będzie pewnego wysiłku, nieco poświęcenia 
i ofiarności. Aleć przecież nie będzie to chyba nigdzie niemoż-
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liwe do wykonania. Należy jednak zaraz sprawdzić czy i u ko-
go zachodzi potrzeba, ustalić co i jak jest do zrobienia, podzie-
lić zadanie między sąsiadów i – wykonać! nie czekać aż potrze-
bujący poprosi, nie zwlekać, aż na robotę będzie za późno – ale 
pomyśleć, i zrobić. Trzeba oczywiście aby i prezesi oddziałów 
powiatowych zwrócili uwagę – a w pewnych wyjątkowych 
okolicznościach nawiązali pomoc ognisk sąsiednich – ale punkt 
ciężkości leży – i zawsze leżyć będzie w samym ognisku, w 
bezpośrednim wzajemnym, szczerym i dobrym stosunku, w 
ludzkim i koleżeńskim podejściu do sprawy. Nie o formalność 
przecie i zewnętrzne pozory tu się rozchodzi – ale o treść istot-
ną... 
Jesteśmy jedną rodziną – pomożemy jak brat bratu! 
 

Rozszerzenie akcji kształcenia młodzieży 
w rzemiośle. 

Rozpoczęta przez Związek Osadników w 1937 roku akcja 
kształcenia młodzieży w rzemiosłach spotkała się ze strony 
osadników z całkowitym zrozumieniem. W konsekwencji reali-
zowania chęci i potrzeby umożliwienia dzieciom zdobycia 
praktycznego wykształcenia zawodowego, liczba zgłoszonych 
w ubiegłym okresie kandydatów do rzemiosła, a zarazem do 
nowootwartego Ogniska Związku Osadników w Poznaniu, 
przeznaczonego dla uczniów rzemieślniczych przewyższyła 
ilość wolnych miejsc. W końcu 1938 roku Ognisko ZOS w Po-
znaniu było już kompletnie zapełnione i listę przyjęć nowych 
kandydatów zmuszeni byliśmy zamknąć.  
Zdając sobie sprawę ze szczupłości ram, w których tak bardzo 
pożyteczna akcja musiałaby ulec zahamowaniu, Związek Osad-
ników rozpoczął usilne starania w kierunku rozszerzenia Ogni-
ska w Poznaniu dla młodzieży kształcącej się w rzemiosłach. 
Obecnie sprawa ta jest w stadium końcowej realizacji i może-
my przewidywać, że w początkach lipca br. Ognisko Związku 
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Osadników w Poznaniu zostanie rozszerzone o nowych 60 
miejsc.  
[...] 
Zaznaczamy, że Ognisko Związku osadników w Poznaniu prze-
znaczone jest dla synów osadników, członków naszej organiza-
cji i że podania o przyjęcia należy składać do Zarządu Głów-
nego za pośrednictwem Oddziałów Powiatowych Związku 
Osadników.  
 

Depesza Zarządu Głównego ZOS do Pana 
Ministra Spraw Zagranicznych 

Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych płk. Józefa Becka 
w Sejmie w dniu 5 bm. [maj 1939] stało się wydarzeniem wiel-
kiej miary dla całego świata. Mowa ta, która w niespełna go-

dzinę po jej wygłoszeniu znana była nie tylko w stolicach Eu-
ropy, lecz również i na drugiej półkuli, rozprawiła się w spo-

Przemówienie Józefa Becka w Sejmie 5 maja 1939 r. 
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sób stanowczy i godny mocarstwowego stanowiska Polski 
z wrogimi zakusami naszego zachodniego sąsiada. Została po-
stawiona kropka – w rozwoju stosunków polsko-niemieckich 
nie ma żadnych niedomówień. 
Treść przemówienie płk. Józefa Becka dała wyraz temu, co 
czują bez wyjątku wszystkie serca polskie. Reprezentując 
w tym względzie jednolita postawę osadnictwa Zarząd Główny 
ZOS w dniu 6 bm. wysłał do Pana Ministra płk. Józefa Becka 
depeszę treści następującej: 

PUŁKOWNIK JÓZEF BECK 
Minister Spraw Zagranicznych 
   Warszawa 

Głęboko przejęci przemówieniem Pana Ministra, które 
w sposób najgodniejszy i najdoskonalszy rozprawiło się 
z wrogimi zakusami na całość i potęgę Rzeczypospolitej – 
przesyłamy Ci Panie Ministrze wyrazy najszczerszego 
uznania i wdzięczności oraz zapewniamy, że wszyscy 
osadnicy, byli żołnierze, z najgłębszym zaufaniem i w peł-
nej gotowości stać będą zawsze przy Twojej osobie. 

Zarząd Główny Związku Osadników 

 
 
Odpowiedź Ministra Becka 
 
Równo w tydzień po mowie kanclerza Hitlera, dnia 5 maja br., 
minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, płk Józef Beck 
na plenum Sejmu, zwołanego na normalne obrady, wygłosił 
półgodzinne przemówienie, stanowiące odpowiedź Rządu pol-
skiego na mowę kanclerza Rzeszy Niemieckiej. 
 
Mowa, istny majstersztyk kunsztu dyplomatycznego, obok ak-
centów wielkiego taktu, głębokiego, kulturalnego umiaru 
prawdziwego dyplomaty i niezachwianego spokoju pewnego 
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siebie obywatela – zawierała elementy szczerego patriotyzmu 
i szeroko pojętej ludzkiej godności.  
 
Kapitalne zaś w zakończeniu stwierdzenie wartości honoru nie 
ma chyba równego sobie w ujęciu dyplomaty, w czym nic 
dziwnego, skoro zważymy, że płk J. Beck zanim z woli Wiel-
kiego Marszałka został dyplomatą – był najpierw Jego żołnie-
rzem.  
 
Omówiwszy zasady zawartego ostatnio układu polsko-
angielskiego i jego bezpośredni skutek, zerwanie przez kancle-
rza Hitlera układu polsko-niemieckiego – minister Beck wywo-
dzi bezpodstawność argumentów niemieckich, uważając je za 
wykrętne i nieszczere, zaś politykę niemiecką za zdążającą 
konsekwentnie do izolacji Polski i odepchnięcia jej w rezultacie 
od Bałtyku. Scharakteryzowawszy następnie rolę i rację bytu 
Gdańska, tak precyzuje pogląd polski na propozycje niemiec-
kie: 

Staliśmy i stoimy zdecydowanie na platformie interesów 
naszego morskiego handlu i naszej morskiej polityki 
w Gdańsku. Szukając rozwiązań rozsądnych i pojednaw-
czych, świadomie nie usiłowaliśmy wywierać żadnego na-
cisku na swobodny rozwój narodowy, ideowy i kulturalny 
niemieckiej ludności w Wolnym Mieście. 

Nie będę przedłużał mego przemówienia cytowaniem 
przykładów. Są one dostatecznie znane wszystkim, co się 
tą sprawą w jakikolwiek sposób zajmowali. Ale z chwilą, 
kiedy po tylokrotnych wypowiedzeniach się niemieckich 
mężów stanu, którzy respektowali nasze stanowisko i wy-
rażali opinię, że to „prowincjonalne miasto nie będzie 
przedmiotem sporu między Polską a Niemcami” - słyszę 
żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy, z chwilą, kiedy na 
naszą propozycję, złożoną dn. 26 marca wspólnego gwaran-
towania istnienia i praw Wolnego Miasta nie otrzymuję 
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odpowiedzi, a natomiast dowiaduję się następnie, że zosta-
ła ona uznana za odrzucenie rokowań - to muszę sobie 
postawić pytanie, o co właściwie chodzi? Czy o swobodę 
ludności niemieckiej Gdańska, która nie jest zagrożona, 
czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od 
Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da! 

Te same rozważania odnoszą się do komunikacji przez 
nasze województwo pomorskie. Nalegam na to słowo „wo-
jewództwo pomorskie”. Słowo „korytarz” jest sztucznym 
wymysłem, gdyż chodzi tu bowiem o odwieczną polską 
ziemię, mającą znikomy procent osadników niemieckich. 

Daliśmy Rzeszy Niemieckiej wszelkie ułatwienia w komu-
nikacji kolejowej, pozwoliliśmy obywatelom tego państwa 
przejeżdżać bez trudności celnych czy paszportowych 
z Rzeszy do Prus Wschodnich. Zaproponowaliśmy rozwa-
żenie analogicznych ułatwień w komunikacji samocho-
dowej. 

I tu znowu zjawia się pytanie, o co właściwie chodzi? Nie 
mamy żadnego interesu szkodzić obywatelom Rzeszy 
w komunikacji z ich wschodnią prowincją. Nie mamy na-
tomiast żadnego powodu umniejszania naszej suwerenno-
ści na naszym własnym terytorium. 

W pierwszej i drugiej sprawie, to jest w sprawie przyszłości 
Gdańska i komunikacji przez Pomorze, chodzi ciągle 
o koncesje jednostronne, których Rząd Rzeszy wydaje się 
od nas domagać. Szanujące się państwo nie czyni koncesji 
jednostronnych. Gdzież jest zatem ta wzajemność? W pro-
pozycjach niemieckich wygląda to dość mglisto. Pan kanc-
lerz Rzeszy w swej mowie wspominał o potrójnym kondo-
minium w Słowacji. Zmuszony jestem stwierdzić, że tę 
propozycję usłyszałem po raz pierwszy w mowie pana 
kanclerza z dn. 28 kwietnia. W niektórych poprzednich 
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rozmowach czynione były tylko aluzje, że w razie dojścia 
do ogólnego układu sprawa Słowacji mogłaby być omówio-
na. Nie szukaliśmy pogłębienia tego rodzaju rozmów, po-
nieważ nie mamy zwyczaju handlować cudzymi intere-
sami. Podobnie propozycja przedłużenia paktu o nieagresji 
na 25 lat nie była nam w ostatnich rozmowach w żadnej 
konkretnej formie przedstawiona. Tu także były nieofi-
cjalne aluzje, pochodzące zresztą od wybitnych przedsta-
wicieli Rządu Rzeszy. Ale, proszę panów, w takich rozmo-
wach bywały także różne inne aluzje, sięgające dużo dalej 
i szerzej niż omawiane tematy. Rezerwuję sobie prawo 
w razie potrzeby do powrócenia do tego tematu. 

W mowie swej pan kanclerz Rzeszy jako koncesje ze swej 
strony proponuje uznanie i przyjęcie definitywne istnieją-
cej miedzy Polską a Niemcami granicy. Muszę skonstato-
wać, że chodziłoby tu o uznanie naszej de jure i de facto 
bezspornej własności, więc co za tym idzie, ta propozycja 
również nie może zmienić mojej tezy, że dezyderaty nie-
mieckie w sprawie Gdańska i autostrady pozostają żąda-
niami jednostronnymi. 

W świetle tych wyjaśnień Wysoka Izba oczekuje zapewnie 
ode mnie, i słusznie, odpowiedzi na ostatni passus nie-
mieckiego memorandum, który mówi: „Gdyby Rząd Polski 
przywiązywał do tego wagę, by doszło do nowego umowne-
go uregulowania stosunków polsko - niemieckich, to Rząd 
Niemiecki jest do tego gotów”. Wydaje mi się, że meryto-
rycznie określiłem już nasze stanowisko. 

Dla porządku zrobię resumé. 

Motywem dla zawarcia takiego układu byłoby słowo „po-
kój”, które pan kanclerz Rzeszy z naciskiem w swym 
przemówieniu wymieniał. 
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Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dy-
plomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, 
potrzebne są dwa warunki : 1) pokojowe zamiary, 2) poko-
jowe metody postępowania. Jeżeli tymi dwoma warunkami 
Rząd Rzeszy istotnie się kieruje w stosunku do naszego 
kraju, wszelkie rozmowy, respektujące oczywiście wymie-
nione przeze mnie uprzednio zasady, są możliwe. Gdyby 
do takich rozmów doszło - to Rząd Polski swoim zwycza-
jem traktować będzie zagadnienie rzeczowo, licząc się 
z doświadczeniami ostatnich czasów, lecz nie odmawiając 
swej najlepszej woli. 

Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, 
skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale 
pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją 
cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy poję-
cia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu 
ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą 
jest honor. 

Świetna w formie i treści, doskonała w całym tego słowa zna-
czeniu mowa ministra Becka transmitowana była na wszystkie 
stacje amerykańskie i angielskie, wraz z dominiami oraz na 
wiele stacyj europejskich. W kraju wywołała zgodny rytm serc 
wszystkich Polaków bez różnicy politycznych zapatrywań, któ-
rzy w tysiącach depesz i listów wyrażali ministrowi Beckowi 
wdzięczność za tak godne, męskie postawienie sprawy i pełną, 
bezwzględną solidarność z jego postępowaniem. 

Szczera, męska, po żołniersku potraktowana odpowiedź pol-
skiego ministra Spraw Zagranicznych wywołała w świecie po-
wszechną sympatię dla Polski, budząc uznanie i respekt dla 
naszej zdecydowanej postawy bronienia naszego stanu posia-
dania i dla wysoko niesionego sztandaru honoru narodowego, 
o którym juz przed laty, inny wódz Polski, głośny we świecie, 
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w innych zgoła okolicznościach, tak pięknie powiedział: „Bóg 
mi powierzył honor Polaków – Bogu go oddam”. 

Była to, jak wiemy, odpowiedź polskiego rycerza na kuszenie 
go lepszą przyszłością, za cenę odstępstwa od walącej się już, 
zresztą, dotychczasowej jego koncepcji politycznej. Czas mija, 
ludzie się zmieniają, historia sie powtarza, a w Polsce tylko po 
staremu uważają, że „jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów 
i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor”. 

Karykatura Becka nawiązującą do polityki zagranicznej Polski 
u schyłku lat 30 


