
Korespondencje. 
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O spółdzielniach leśnych. 

Kiedy na IV Zjeździe Leśników, po krótkiem zagajeniu przeszła 
bez dyskusji i jednogłośnie rezolucja do referatu kol. Bielańskiego 
i mego o spółdzielniach leśnych — podniósł się jeden z Kolegów, któ- 
rego nazwisko nie jest mi znane — i zapytał się: „a co się stanie 
z naszą Lwowską Spółdzielnią?*. Pytanie to, nader głębokie przez 
swą prostość, poruszyło mnie i dlatego tylko nie odpowiedziałem 
zaraz na nie Szanownemu Koledze, by nie wywołać niepotrzebnych 
I niezrozumiałych dyskusyj. Pytanie to wzruszyło mnie dlatego, bo 
czułem w niem troskę o dzieło, zapewne z trudem powstałe, bo czu- 
tem w pytaniu jakby żal, by tyle pracy nie poszło na marne. 

Szanowny a nieznany mi Kolego, jako kooperatysta i rzecznik 
pracy dla ogółu, rozumiem Twe zastrzeżenia i obawy, bo sambym je 
miał, gdyby chodziło o moje dzieło — ale zapewniam Kolegę, że nikt 
zniszczeniem nie grozi Lwowskiej Spółdzielni i postaram się to uwy- 
puklić w poniższym, opartym na wspomnianej rezolucji wywodzie. 
Radbym, aby me słowa, odmalowywujące wiernie intencje jednego 
z autorów rezolucji, były wyjaśnieniem wątpliwości powstałych na 
tle wspomnianej rezolucji. 

Że takie wątpliwości były (a niewątpliwie i są), najlepszym do- 
wodem oświadczenie końcowe prof. Kozikowskiego, który oświadczył, 
że rezolucja owa nie może dotyczyć Spółdzielni Lwowskiej. Panie 
Profesorze — i owszem, ona jej dotyczy, lecz dotyczy w sposób ni- 
czem jej nieuwłaczający — lecz przeciwnie, (jak się okaże z poniż- 
szego), wprost wzmagający jej działalność i znaczenie. 

Przejdźmy do rezolucji Zjazdowej. Oto dosłowne jej brzmienie: 
„IV Ogólny Zjazd Leśników Polskich w Warszawie, uznając po- 

tężne znaczenie społeczne, gospodarcze i wychowawczo-ideowe ruchu 
spółdzielczego, który bez nagłych wstrząśnień przeobraża społeczeń- 
stwo i podnosi materjalnie, kulturalnie i moralnie interesa zrzeszonych 
oraz gospodarstwo leśne, wzywa ogół leśników polskich do czynnego 
popierania założonej z inicjatywy Związku Zawodowego Leśników 
Polskich Spółdzielni, obejmującej swą działalnością wszystkie gospo- 
darcze interesy członków.
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Uznać należy, że leśniey winni tworzyć jedną Spółdzielnię na 
terenie całego Państwa, by tem skuteczniej osiągnąć cele gospodarczo- 
społeczne, IV Zjazd uważa, że Spółdzielnia Leśników w Warszawie 
powinna być rozbudowana na Ogólno-krajową Spółdzielnię Leśną 
przez zlanie się jej z istniejącemi leśnemi Spółdzielniami i tworze- 
nie, w miarę potrzeby, oddziałów po całym kraju*. 

Pierwsza część rezolucji — to deklaracja czysto ideowa, propa- 
gująca zasadę i myśl spółdzielczości; ideowości tej nie zmienia w ni- 
czem fakt wezwania do popierania Spółdzielni założonej przez Z. Z. 
L. w R.P. (Szczególniej to się uwypukli:na tle poniższych wywodów). 
Dlatego też nad częścią pierwszą rezolucji rozwodzić się nie będę 
a zastanowię się jedynie nad drugą, której brzmienie obudziło owe 
zastrzeżenie, o którem wyżej wspomniałem. 

Dla ułatwienia rozumowania, podzielę drugą połowę na kilka 
części I każde osobno rozważymy. 

„Uznając dalej, że leśnicy winni tworzyć jedną Spółdzielnię na 
terenie całego Państwa, by tem skuteczniej osiągnąć cele gospodarczo- 
społeczne...* Kto bliżej miał do czynienia z ruchem spółdzielczym, 
ten wie, że daje on tylko wtedy wielkie rezultaty, gdy jest silnym; 
a że siła spółdzielni płynie z oparcia się na jaknaj- 
większej ilości członków, przeto jest jasnem, że gdy 
w leśnictwie będziemy mieli tylko jedną spółdziel- 
nię, to spółdzielnia ta będzie nader silna. Gdy nato- 
miast spółdzielni takich będzie dwie lub kilka — to będą one o wiele 
słabsze od owej jednej a co gorzej zaczną ze sobą konkurować 
o członków i wpływy. 

Ponieważ jest rzeczą niewątpliwą, że w spółdzielczości chodzi 
o dobrobyt zrzeszonych, o pracę twórczą — a takie wyniknąć mogą 
tylko z solidarnej, wspólnej pracy — przeto dlatego postawiło się za- 
sadę jednej spółdzielni dla polskiego leśnictwa, któraby, w sposób 
wskazany w końcowym. ustępie, objęła wpływami cały kraj. 

Dla stworzenia silnej spółdzielni, dla dobra zrzeszonych, dla 
niesprzeniewierzania się postulatom, postawionym przez kilkudziesię- 
cioletnią historję spółdzielczości, postawiliśmy zasadę istnienia jednej 
leśnej spółdzielni. Wtedy stanęło przed nami zagadnienie; w jaki spo- 
sób dojść do celu? I oto, by nie tworzyć czegoś nowego — należało 
uznać jedną z istniejących leśnych spółdzielni. jako 
ośrodek, około którego ma się skoncentrować polski 
leśny ruch spółdzielczy. A którą spółdzielnię mogliśmy wy- 
brać, jako taki ośrodek? Odpowiedź nie może nastręczać wątpliwości: 
Za ośrodek taki musiała być uznana Spółdzielnia, założona przez Z. Z. 
L.w R.P. a to tylko dlatego, że istnieje w stolicy Pań- 
stwa. Jest rzeczą oczywistą, że centrum wszelkiego życia zbiega six
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w stolicy — tam też w centrum życia państwowego 1 administracyjno- 

leśnego powinna powstać leśna centrala spółdzielcza. 

Dlatego też w obraniu za ośrodek leśnego ruchu spółdzielczego 

Spółdzielni założonej przez Z. Z. L. w R. P. nie należy upatrywać 
niczego innego ponadto, że pierwszorzędną i jedyną rolę grały tu wy- 

żej wymienione względy praktyczne. I takiem musi być, po bliższem 
a uważnem rozpatrzeniu sprawy, stanowisko każdego kooperatysty, 

bez względu na część kraju w której on mieszka, bez względu na to, 

że wolałby, by ta centrala była bliżej niego. Dobro ogółu przed do- 

brem osobistem — oto dewiza, którą w danym wypadku powinniśmy 

się kierować. I w tym też kierunku idzie następna część rezolucji 

a mianowicie: „IV Zjazd uważa, że Spółdzielnia Leśników w War- 

szawie powinna być rozbudowana na Ogólnokrajową Spółdzielnię 

Leśną !... 
Końcowa część rezolucji: „przez zlanie się jej z istniejącemi 

leśnemi spółdzielniami i tworzenie, w miarę potrzeby, oddziałów po 

całym kraja* — to wskazówki praktyczne, jak przeprowadzić usta- 

loną powyżej zasadę. 

Po zanalizowaniu całej rezolucji mogę przystąpić wprost do 

odpowiedzi na pytanie: „a co się stanie z naszą Lwowską Spółdziel- 

nią*. Jeżeli chodzi o stan faktyczny — to nie — istnieć będzie tak jak 

jest i działać będzie na pożytek kraju, leśnictwa i leśników. A jeśli 

chodzi o stan prawny — to po dokładnem rozważeniu całej sprawy 

i zrozumieniu całości i praktyczności takiego kroku — zleje się z istnie- 

jącą Spółdzielnią w Warszawie (która to Spółdzielnia zapewne wtedy 

zmieni swą nazwę i nazwie się Polską czy Ogólnopolską Spóldzielnią 

leśną) i stanie się jednym z główniejszych jej oddziałów. Takie roz- 

wiązanie — to nie zagłada Lwowskiej Spółdzielni — to 

tylko rozwinięcie jej do nowego a potężniejszego Dby- 

tu. To nie rezygnacja z praw na rzecz Spółdzielni Z.Z. 

L.wR. P. — a tylko zianie się z nią i utworzenie wraz z innemi 

leśnemi spółdzielniami nowego a silnego ciała pod nową 

nazwą — nazwą uwypuklającą jego ogólno-polski 

charakter. 

Mam nadzieję, że wywody powyższe wielu z kolegów-koopera- 

tystów przekonały, zresztą i nadal chętnie zabiorę głos na ten temat — 

a nie wątpie, że traktując rzecz z punktu widzenia dobra wszystkich 

leśników i szerokiej a potężnej wspólnej pracy — zawsze dojdziemy 

do porozumienia. 

A więc do współpracy na płaszczyźnie rezolucjii IV Zjazdu! 

Stefan Ruśkiewice. 

  

 


