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RODOWÓD I 75 LAT DZIAŁALNOŚCI LIGI OBRONY KRAJU 

Dziś, w roku 2019, roku jubileuszu 75-lecia Ligi Obrony Kraju, jest szczególna okazja, aby przypomnied 

rodowód i bogatą historię społecznej działalności naszej patriotyczno-obronnej Organizacji. Jest to 

również doskonała okazja do przypomnienia wielu zasług tego patriotycznego ruchu społecznego, 

upowszechniającego znajomośd historii naszego oręża, bohaterstwa uczestników walk obronnych i 

wyzwoleoczych Narodu Polskiego. 

Organizacja nasza zrodziła się 75 lat temu, w 1944 roku, w trudnym wojennym okresie, na pierwszym 

skrawku ziemi polskiej, wyzwolonej spod okupacji niemieckiej, z głębokiej wdzięczności i szacunku 

społeczeostwa do Wojska Polskiego. Stała się w ciągu tych lat ogólnopolskim, patriotycznym 

stowarzyszeniem skupiającym w swych szeregach obywateli, głównie młodzież i rezerwistów Wojska 

Polskiego, dążących do umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej 

obrony, kultywując tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. 

Liga Obrony Kraju jest wierną kontynuatorką i spadkobierczynią tradycji swych poprzedniczek – 

Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 

21 VII 1944 R. – 21 VII 1950 R. 

 

Geneza pierwszej poprzedniczki naszej Organizacji jest ściśle związana z wydarzeniami, które w lipcu i 

sierpniu 1944 r. rozgrywały się na wschodnich obszarach ziem polskich, wyzwolonych spod okupacji 

niemieckiej przez Armię Radziecką i walczącą wraz z nią I Armię Wojska Polskiego. 

To wówczas w powiecie siedleckim zrodził się i rozwinął ruch społeczny będący zalążkiem 

późniejszego Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Były to luźno tworzone Komitety Opieki nad Rannymi 

i Chorymi Żołnierzami, niosące pomoc żołnierzom leżącym w szpitalach wojskowych oraz 

Stowarzyszenia Przyjaciół Żołnierza, zbierające dary i upominki dla żołnierzy walczących na froncie 

lub zgrupowanych w obozach szkoleniowych. Z inicjatywy kapitana rezerwy Ignacego Płażewskiego 

pojawiła się w Siedlcach koncepcja powołania organizacji społecznej, która ujęłaby w formy 

organizacyjne żywiołowy, masowy ruch niesienia pomocy żołnierzom – wyzwolicielom przez 

społeczeostwo polskie. 

Powołany w Siedlcach komitet organizacyjny opracował projekt statutu i program działania przyszłej 

organizacji. Jednocześnie komitet ten zredagował pismo do Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, 

informujące o powstaniu Siedleckiego Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Z pismem tym oraz z 

projektem statutu TPŻ 15 sierpnia 1944 r. udała się do Lublina delegacja w składzie: Ignacy Płażewski 

i Aniela Wiśniewska. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego 21 sierpnia 1944 r. zatwierdził statut 

organizacji pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza”. Ta data jest historycznym początkiem 

naszej poprzedniczki, właśnie Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. 
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W Lublinie 5 listopada 1944 r. został powołany Tymczasowy Zarząd Główny TPŻ. Funkcję prezesa 

objął Stefan Matuszewski. Członkowie TPŻ w ramach organizowanej „Gwiazdki żołnierskiej” w 

grudniu 1944 r. zebrali i przekazali żołnierzom na froncie i w szpitalach tysiące paczek świątecznych.  

W kształtowaniu żołnierskich nastrojów ważną rolę odgrywały wówczas proste, serdeczne listy do 

żołnierzy pisane przez dzieci i młodzież.  

Pisanie listów do żołnierzy, walczących z wrogiem na froncie lub leczących rany w lazaretach i 

szpitalach polowych, było jedną z masowych form wyrażania wdzięczności i miłości społeczeostwa do 

żołnierzy WP. Różna była treśd tych listów, ale wspólna im była żarliwośd z jaką autorzy listów 

zwracali się do żołnierzy. 

W jednym z listów młody mieszkaniec wsi Słotwin na Lubelszczyźnie, 12-letni Jasio Nowaczek napisał 

do rannego żołnierza przebywającego w szpitalu polowym: 

„...Kochany Żołnierzyku! Jestem z Ciebie dumny, że dzielnie biłeś wroga. Życzę Ci rychłego powrotu 

do zdrowia. I żebyś jeszcze bił Niemca za mamusię i tatusia zamordowanych w Majdanku...”. 

Tak wspominał ten fakt po latach sierżant rezerwy Marian Łyczek, wtedy leczący rany frontowe w 

szpitalu: 

„...Kiedy przeczytałem ten list, nie mogłem ukryd łez. Postanowiłem, że muszę przetrwad, wylizad 

rany i walczyd dalej, aby nie zawieśd tego młodego chłopca – sierotę. Forsowałem potem Odrę i 

doszedłem do Berlina. Po wojnie odwiedziłem tego chłopca, dorosłego już mężczyznę, aby Go 

ucałowad i serdecznie podziękowad za słowa otuchy, tak potrzebne w trudnych chwilach we 

frontowych zmaganiach z wrogiem...”. 

Wiosną 1945 r., po wyzwoleniu województw środkowej Polski, w wielu miastach zaczęły powstawad 

pierwsze ogniwa TPŻ. Ten pionierski etap organizowania TPŻ w Wielkopolsce zapisał się odwagą i 

ogromnym poświęceniem wielu społecznych działaczy Towarzystwa. Pierwsze Koło TPŻ w Poznaniu 

zostało zarejestrowane już 8 marca 1945 r. Jego grupę założycielską stanowiły pielęgniarki ze szpitala. 

Na czele tej grupy stała pani Elżbieta Karooska – zasłużona działaczka poznaoskiego TPŻ, a później LPŻ 

i LOK.  

Latem 1946 r. odbył się I Walny Zjazd TPŻ, a w listopadzie organizacja uznana została za 

stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 

1946 r. o uznaniu „Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza” za stowarzyszenie wyższej użyteczności, Dz.U. 

Nr 2, poz. 6). W styczniu następnego roku obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów otrzymała statut, 

co stanowiło prawne podstawy jej działalności (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 

stycznia 1947 r. w sprawie ogłoszenia stowarzyszenia wyższej użyteczności „Towarzystwa Przyjaciół 

Żołnierza”). 

Po 1947 r. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza zaczęło stopniowo odchodzid od zadao opiekuoczo-

charytatywnych, podejmując coraz szerzej prace kulturalno-oświatowe z żołnierzami. Były to między 

innymi zakupy dla jednostek wojskowych, biblioteczek i sprzętu świetlicowego oraz udzielanie 

pomocy w organizowaniu kursów czytania i pisania dla żołnierzy analfabetów. 
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Począwszy od 1948 r., po uzyskaniu zgody Ministerstwa Oświaty i Wychowania, zaczęły powstawad 

szkolne koła TPŻ, do których coraz liczniej wstępowała młodzież. W kolejnych latach TPŻ zwiększało 

zakres podejmowanych, coraz trudniejszych, zadao związanych z pogłębianiem więzi społeczeostwa z 

Wojskiem Polskim, przestawiając się na pokojowe szkolenie. Szczególne znaczenie nadano pracy 

wychowawczej i kulturalno-oświatowej oraz szkoleniowej wśród młodzieży, zwłaszcza poborowej. 

LIGA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 

21 VII 1950 R. – 12 XI 1962 R. 

 

W dniu 21 lipca 1950 r. obradujące w Warszawie zjazdy trzech organizacji: Towarzystwa Przyjaciół 

Żołnierza, Towarzystwa Przyjaciół ORMO i Polskiego Związku Krótkofalowców podjęły uchwały o 

zjednoczeniu się w jednej organizacji – Lidze Przyjaciół Żołnierza. Początek lat pięddziesiątych 

wysunął na czoło przed LPŻ zadania związane z patriotycznym wychowaniem młodzieży i 

przygotowywaniem jej do służby wojskowej, z upowszechnianiem postępowych tradycji narodu i 

oręża polskiego oraz uświadamianiem ludności w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia. 

Kolejnym etapem procesu integracyjnego było połączenie z Ligą Przyjaciół Żołnierza 10 maja 1953 r. 

na Krajowej Konferencji Zjednoczeniowej dwóch organizacji – Ligi Morskiej i Ligi Lotniczej. Stworzyło 

to znacznie dogodniejsze warunki do podejmowania nowych i bardziej złożonych zadao, już wówczas 

związanych ze szkoleniem obronnym i politechnicznym. Prezesem Zarządu Głównego LPŻ został 

wtedy wybrany generał brygady Józef Turski.  

Z chwilą rozwiązania w 1955 r. Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, Liga Przyjaciół Żołnierza 

przejęła od tej Organizacji bazę szkoleniową i sprzętową, większośd kadry oraz byłych junaków, którzy 

wstąpili do kół i klubów LPŻ. Przejęcie broni sportowej i bojowej było początkiem rozwoju strzelectwa 

i sportów obronnych oraz powstawania klubów ogólnowojskowych i strzeleckich.  

Liga Przyjaciół Żołnierza stała się organizacją masową. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 

wojska na fachowców technicznych podjęła się szkolenia poborowych. Wielu specjalistów 

wyszkolonych wówczas w LPŻ po spełnieniu obowiązku zasadniczej służby wojskowej podejmowało 

pracę w jednostkach gospodarki narodowej. Byli to: kierowcy samochodowi, radiotelegrafiści, 

telefoniści, płetwonurkowie itp. Szkolono również na kursach przedpoborowych kandydatów do szkół 

podoficerskich służby zasadniczej. 

W wyniku dokonujących się w kraju zmian po Październiku ’56 pojawiły się w LPŻ procesy 

odśrodkowe. Pod koniec 1956 r. odłączył się od Ligi Przyjaciół Żołnierza pion lotniczy i ukonstytuował 

się Aeroklub PRL. Po sześciu latach współistnienia z szeregów Ligi wyodrębnił się także pion 

krótkofalarski, który reaktywował Polski Związek Krótkofalarski. Z Ligi Przyjaciół Żołnierza „odeszło” 

więc szkolenie i sporty lotnicze oraz częściowo krótkofalarstwo. Tendencje odśrodkowe występujące 

w pionie wodnym i częściowo motoryzacyjnym zostały przez aktyw Ligi opanowane, a proces 

rozczłonkowania Ligi został ostatecznie zahamowany. 
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Zapoczątkowanie dążenia do rozwijania społecznej działalności oficerów rezerwy wystąpiło na 

przełomie lat 1956-1957. Wtedy to oficerowie rezerwy zwolnieni z zawodowej służby wojskowej w 

ramach częściowej redukcji Sił Zbrojnych zaczęli tworzyd terenowe Koła Oficerów Rezerwy przy 

Wojskowych Komendach Rejonowych. Praktyka wykazała jednak, że Koła Oficerów Rezerwy mogą się 

rozwijad i aktywnie działad tylko w warunkach posiadania szerokiego zaplecza społecznego i 

sprzętowego. Dlatego w 1960 r. postanowiono decyzją MON włączyd istniejące koła do Ligi Przyjaciół 

Żołnierza, która stosownie do swej struktury organizacyjnej przekształciła je w Kluby Oficerów 

Rezerwy LPŻ, posiadające szerokie możliwości angażowania oficerów rezerwy do społecznej 

działalności obronnej. 

 

LIGA OBRONY KRAJU 

OD 12 XI 1962 R. 

 

Na IV Krajowym Zjeździe Ligi Przyjaciół Żołnierza 12 listopada 1962 r. podjęto uchwałę o zmianie 

nazwy organizacji na Ligę Obrony Kraju oraz ustalono znacznie szerszy program działania Ligi w 

dziedzinie patriotyczno-obronnego wychowywania społeczeostwa, szkolenia dla Sił Zbrojnych i 

gospodarki narodowej oraz dalszego rozwoju sportów obronnych. Zjazd wybrał nowe władze Ligi. 

Prezesem został generał brygady Franciszek Księżarczyk. Funkcje tę pełnił do 1968 r., kiedy to 

prezesem Zarządu Głównego LOK wybrano generała brygady Zbigniewa Szydłowskiego. 

Przekształcenie się LPŻ w Ligę Obrony Kraju nie było tylko formalną zmianą nazwy organizacji, ale 

stanowiło wyraz nowego etapu realizacji głównych założeo programowych Ligi oraz nowych, stale i 

ciągle rozwijanych i wzbogacanych koncepcji obronnych paostwa. 

W praktyce oznaczało to podjęcie przez Ligę, oprócz dotychczasowych, nowych zadao w systemie 

obrony terytorialnej. Ich głównym elementem stały się wyłonione i szkolone przez LOK terenowe, a 

później zakładowe oddziały samoobrony. 

Jedną z płaszczyzn realizacji zadao wychowawczych LOK był aktywny i powszechny udział jej 

członków w ogólnopolskich obchodach rocznic związanych z walkami o wyzwolenie narodowe.  

Szczególne miejsce w działalności Ligi zajmowały i zajmują doroczne obchody „Tygodnia LOK” i 

Święta Wojska Polskiego. Ważną funkcję informacyjną i wychowawczą spełniały wydawnictwa Ligi, w 

tym czasopisma takie jak: „Czata”, „Modelarz” i „Mały Modelarz”, „Plany Modelarskie” (wydawane w 

latach 1965-1989) oraz „Kalendarz Kieszonkowy LOK”. 

Dzięki rozbudowanej bazie szkoleniowej LOK coraz lepiej były realizowane zadania szkoleniowe 

przedpoborowych zlecane przez Ministerstwo Obrony Narodowej: kursy kierowców samochodowych 

(Wojskowe Kursy Kierowców), płetwonurków i kandydatów do szkół podoficerskich zasadniczej 

służby wojskowej. 
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Ważnym impulsem, mobilizującym do coraz efektywniejszej działalności, było nadanie Lidze Obrony 

Kraju w 1974 r. przez Radę Paostwa – Orderu Sztandaru Pracy I klasy. To wysokie odznaczenie 

stanowiło nie tylko powód do ogromnej satysfakcji dla szerokich rzesz członkowskich organizacji 

lokowskiej, ale zarazem było potwierdzeniem, że zyskała ona powszechny szacunek i uznanie władz 

paostwowych i społeczeostwa. 

W 1978 r. Prezesem Zarządu Głównego LOK został wybrany generał dywizji Wacław Jagas, który swą 

funkcję pełnił do 1982 r. W latach 1982-1988 prezesem Zarządu Głównego LOK był generał dywizji 

Zygmunt Huszcza, a w latach 1988-1991 funkcję prezesa Zarządu Głównego LOK pełnił generał broni 

Tadeusz Tuczapski. 

W dniu 25 maja 1991 r. na Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym LOK Prezesem Ligi Obrony Kraju został 

wybrany pułkownik Grzegorz Jarząbek, który tę funkcję pełnił pięd kadencji. W czerwcu 2016 r. XV 

Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju wybrał nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Ligi 

Obrony Kraju na lata 2016-2021 został wybrany płk (r) Jerzy Salamucha.  

Jednocześnie XV Krajowy Zjazd Delegatów  nadał tytuł Honorowego Prezesa LOK  dotychczasowemu 

Prezesowi płk (r) Grzegorzowi Jarząbkowi. 

Liga Obrony Kraju przetrwała zmiany ustrojowe. Obecnie obowiązujący statut z 3 czerwca 2016 r. 

(uchwalony na XV Krajowym Zjeździe Delegatów LOK) określa LOK jako „ogólnopolskie, patriotyczne 

stowarzyszenie, skupiające w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Stowarzyszenie kultywuje tradycje narodowe i 

tradycje oręża polskiego. Nawiązuje do historycznego dorobku wszystkich organizacji wspierających 

obronnośd Ojczyzny”. 

Liga Obrony Kraju współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a 

w szczególności z: resortami Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki, 

jednostkami wojskowymi i kuratoriami oświaty, a także organizacjami społecznymi, działającymi na 

rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeostwa. 

Warto przypomnied cele działania LOK zapisane w Statucie: 

LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie 

współuczestnictwo w: 

1) kształtowaniu i umacnianiu w społeczeostwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy 

wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i 

młodzieży, 

3) wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeostwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych 

zainteresowao, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Paostwa oraz 

przydatnych w przygotowaniu społeczeostwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeo 

okresu pokoju, 
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4) upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu 

wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia, 

5) rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnieo artystycznych, literackich 

oraz wszelkich zainteresowao kulturą i sztuką, 

6) podejmowaniu działao we współpracy z ogniwami samorządowymi (między innymi miejskimi 

ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi) w celu zapobiegania przestępczości i 

patologiom społecznym wśród młodzieży. 

7) rozwijaniu współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych w celu integracji 

ich z pełnosprawnymi. 

 

LIGA OBRONY KRAJU W KOŚCIANIE 

Od 16 lutego 1957 roku 

 

Pierwsze Koła Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza na ziemi leszczyoskiej tworzono od kwietnia 1945 

roku, w pierwszej kolejności w większych miastach takich jak Leszno, Kościan, Rawicz, Gostyo i 

Wschowa.  

Członkowie kół zbierali podarki gwiazdkowe dla żołnierzy, pieniądze dla ubogich rodzin żołnierskich, 

młodzież pisała listy do żołnierzy, spotykano się z poborowymi, zapoznawano się ze służbą wojskową. 

Pod koniec lat pięddziesiątych powstają Kluby Oficerów Rezerwy. Liga Przyjaciół Żołnierza planuje i 

buduje trwałą bazę. Buduje się Ośrodki Szkolenia w Gostyniu, Kościanie, Wschowie i Górze. Ośrodki 

Szkolenia oprócz rozbudowanej bazy szkoleniowej urządziły sale tradycji, kluby łączności, kluby 

komputerowe, modelarstwa oraz strzelnice kulowe i pneumatyczne. Mimo wysokiej 

konkurencyjności i mnogości nauki jazdy Liga Obrony Kraju i jej Ośrodki cieszą się uznaniem wśród 

kandydatów na kierowców za solidnośd i wszechstronnośd szkolenia o czym świadczy wysoki procent 

zdawalności egzaminów. 

Dokładnie 16 lutego 1957 roku grupa ponad stu oficerów i podoficerów podjęła uchwałę o powołaniu 

Koła Oficerów Rezerwy przy Wojskowej Komendzie Uzupełnieo w Kościanie. Założycielem i zarazem 

pierwszym prezesem KOR w Kościanie w latach 1957 – 1967 był ppłk Wacław Krzyżostaniak. 

W 1960 roku kościaoskie Koło włączono w struktury Ligi Przyjaciół Żołnierza, a dwa lata później Ligi 

Obrony Kraju. Odtąd Koło KOR znane było jako Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, a obecnie 

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Kościanie.  

Najaktywniejszą dziedziną działalności Ligi Obrony Kraju w Kościanie było niewątpliwie strzelectwo, 

które od zawsze cieszyło się szczególnym zainteresowaniem społeczeostwa, a zwłaszcza młodzieży.  
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Poprzez sport strzelecki doskonali się przygotowanie społeczeostwa do obrony. Masowy rozwój 

strzelectwa spowodował wyłonienie zdolnej młodzieży i jej zaangażowanie w sporcie wyczynowym. 

Kościaoskie lokowskie ogniwo organizowało dziesiątki imprez strzeleckich z broni sportowej i 

pneumatycznej. 

Dla strzelców wybudowano własną bazę strzelecką w Kościanie oraz zakupiono wysokiej klasy broo i 

sprzęt strzelecki. Otwarcie strzelnicy w Kościanie odbyło się 10 października 1984 roku. Strzelnica 

budowana była w czynie społecznym przez 30 członków, a jej wartośd wyniosła 3 mln zł. Łączna 

wartośd strzelnicy wynosiła wówczas 9 mln zł. 

KOR LOK w Kościanie wykształcił wówczas mistrzów w sporcie strzeleckim. Do takich należy m.in. 

Stanisław Janek, który zdobył w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Policjantów I miejsce.  

Spora ilośd zawodów strzeleckich z karabinków pneumatycznych odbywa się również na strzelnicy w 

Widziszewie. Organizowane tam kilka razy w roku turnieje cieszą się sporym zainteresowaniem, 

zwłaszcza wśród najmłodszych. 

W dziedzinie wodnej znaczącą działalnośd przejawiały klubu wodne, które przede wszystkim kładły 

nacisk na rozwijanie różnorodnych form na śródlądziu. Uczono młodzież głównie pływania 

podstawowego, szkolenia żeglarskiego, motorowego i płetwonurkowania. Szczególnie dużym 

zainteresowaniem cieszyło się szkolenie drużyn ratownictwa wodnego. Dynamicznie rozwijało się 

pływanie podwodne. Źródłem tego było rosnące społeczne zapotrzebowanie na specjalistów w tej 

dziedzinie, a także duża atrakcyjnośd pływania podwodnego. W Kościanie działalnośd wodną 

rozwinęły wówczas Kościaoski Klub Żeglarski LOK przy zakładzie Metalchem z przystanią w Nowym 

Dębcu, a także Kościaoski Klub Płetwonurków Triton Kościan, mieszczący się w budynku Ligi Obrony 

Kraju. 

W całokształcie działalności politechnicznej ważne miejsce od początku zajmowała łącznośd. Klub 

Łączności LOK Kościan nastawiony jest na szkolenie krótkofalowców na wypadek klęsk żywiołowych, 

ratowania życia ludzkiego i przekazywania ważnych informacji. Klub w Kościanie – SP 3 KYY wyszkolił 

wielu operatorów radiostacji i specjalistów łączności radiowej i krótkofalarskiej i bierze udział w wielu 

zawodach organizowanych przez różne organizacje specjalistyczne. 

Liga Obrony Kraju w Kościanie ma wiele osiągnięd oraz pucharów i medali z zawodów 

organizowanych w różnych dyscyplinach i na różnych szczeblach. Cieszymy się z kolejnego jubileuszu 

Ligi Obrony Kraju – jako jednego z najstarszych oddziałów w Wielkopolsce.  

W następny okres wkraczamy z poczuciem dobrze spełnionych obowiązków patriotyczno-obronnych, 

a kolejne zadania będziemy realizowad z honorem. 

Aktywnym członkom Ligi Obrony Kraju w Kościanie wyrażam uznanie i podziękowanie za społeczną 

działalnośd. Sympatykom dziękujemy za wspieranie naszych działao, ponieważ bez ich pomocy praca 

naszego Klubu nie byłaby tak pozytywnie oceniana. 
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OBCHODY 75-LECIA LOK 

 

Obchodząc piękny Jubileusz 75-lecia LOK, z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosimy się dzisiaj do 

zasłużonych i czcigodnych działaczy naszej Organizacji. Wielu z nich nadal efektywnie pracuje 

społecznie, pełniąc zaszczytne funkcje organizacyjne. Doświadczenie tych starszych działaczy było i 

jest w pełni wykorzystywane w działalności statutowej Ligi. 

Organizacja nasza, realizując swoje zaszczytne statutowe zadania, na przestrzeni swego 75-letniego 

istnienia jednoczyła wysiłki swoich członków i sympatyków – najpierw związanych z wyzwoleniem 

kraju i jego odbudową ze zniszczeo wojennych, a następnie z umacnianiem jego bezpieczeostwa, 

wzrostem siły obronnej, rozwojem szkolenia, sportów obronnych i politechnicznych. 

Należy także podkreślid, że nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie życzliwośd i zrozumienie 

ze strony władz administracyjnych i samorządowych, a także wojska, policji, placówek szkolno-

oświatowych i wielu przyjaciół, z którymi na co dzieo łączą nas ścisłe związki. 

Tworzą ją ludzie czynu i dużego zaangażowania społecznego. 
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