
Dzień Ligi Ochrony 

Przyrody
9 stycznia



9 stycznia – rocznica utworzenia LOP

• Od 1925 pod nazwą "Liga Ochrony Przyrody" działała na 

terenie Wielkopolski i Pomorza organizacja społeczna, założona przez 

prof. Adama Wodziczkę.

• 9 stycznia 1928 r. powstała najstarsza polska organizacja, która za cel obrała 

sobie kształtowanie postaw człowieka w odniesieniu do otaczającej go 

przyrody i środowiska naturalnego. Została ona założona z inicjatywy 

Państwowej Rady Ochrony Przyrody – 9.01.1928r. odbył się pierwszy zjazd 

organizacyjny. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień ten obchodzony jest 

jako Dzień Ligi Ochrony Przyrody. W tym roku obchodzimy 93 rocznicę 

powstania LOP.



Cele ligi ochrony przyrody wg statutu z 2012 r.

• 1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie 

bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia 

celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

• 2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.

• 3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników 

przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.

• 4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych 

pokoleń, w szczególności przez: 1) zachowanie różnorodności biologicznej, 2) zachowanie dziedzictwa 

geologicznego i paleontologicznego, 3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony, 4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz 

zadrzewień.

• 5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego.

• 6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.



Godłem Ligi 
Ochrony 

Przyrody jest 
żubr



Historia LOP

• Pierwszym prezesem LOP był prof. Józef Mroziewicz. Swoją działalność w 

tamtych czasach w lidze prowadzili wybitni naukowcy i działacze tacy 

jak: Aleksander Janowski, Władysław Szafer, Walery Goetel, Jan 

G. Pawlikowski, Bolesław Hryniewiecki oraz Mieczysław Limanowski.

• Statut LOP zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na miasto stołeczne 

Warszawę 29 marca 1928 i liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i 

związków pod nr 358.

• II wojna światowa przerwała działalność LOP, ale stowarzyszenie odrodziło się 17 

lipca 1945 w Łodzi. Pierwszym prezesem po wojnie był prof. Edward Potęga.



Działania Ligi Ochrony Przyrody

• edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w sferze 

ochrony przyrody i świadomości ekologicznej,

• działalność wydawnicza, np. miesięcznik "Przyroda Polska"

• działalność popularyzatorska,

• działania interwencyjne,

• lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska,

• współpraca z administracją rządową i samorządową.



SK LOP, czyli Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

• Szkolne koła LOP dają możliwość prowadzenia działalności LOP 

wśród dzieci i młodzieży. Umożliwiają szeroką realizację celów 

organizacji pełniąc jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i 

wychowawcze. W poznawaniu zagadnień ochrony środowiska 

wskazana jest samodzielna praca ucznia przez realizację ćwiczeń, 

zleconych przez nauczyciela, jak również własna inicjatywa, np. 

segregowanie śmieci w domu, oszczędzanie energii i wody, sadzenie 

drzewek, dokarmianie ptaków zimą.



SK lop W szkole Podstawowej 
nr 1 w Grybowie
• Reaktywacja koła -

10.01.2018.



SK lop w szkole 
podstawowej nr 1 

w grybowie
• Na uroczystość pasowania przybyli zaproszeni 

goście: Pani Kinga Chebda, Prezes Oddziału 

LOP w Nowym Sączu.



Sk lop w szkole 
podstawowej nr 1 

w grybowie
Na uroczystość pasowania przybyli zaproszeni 

goście: Pan Tadeusz Ogorzałek, Prezes 

Zarządu Okręgu LOP w Nowym Sączu.



Sk lop w szkole podstawowej 
nr 1 w grybowie

• Opiekunowie koła:

• Alina Polańska

• Katarzyna Kusiak – Matusik

• Anna Romanek



Działania podjęte w ramach SK LOP w roku 2020:

• przygotowanie gazetek ściennych zgodnie z kalendarzem ekologicznym

• zbiórka nakrętek

• zbiórka baterii – przystąpienie do zbiórki baterii oraz udziału w V edycji konkursu Reba

• prelekcja na temat segregacji śmieci

• pogadanka na temat zanieczyszczeń powietrza

• udział w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym Galileo

• udział w szkolnym konkursie z okazji Dnia Ziemi – referaty i prace plastyczne

• Udział w kokursie ekologicznym zorganizowanym przez Zarząd Okręgu LOP w Nowym Sączu pod hasłem " W trosce o nasze środowisko 
przyrodnicze"

• Udział w 27. Akcji Sprzątanie Świata – Polska pod hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. - wykonanie prac plastycznych, pogadanki 
tematyczne, gazetka tematyczna

• Święto drzewa – gazetka tematyczna

• Zbiórka pustych tonerów do drukarek w ramach kampanii edukacyjno – charytatywnej "Tusz do paki"

• propagowanie postaw ekologicznych wśród uczniów naszej szkoły.



Fotokronika sk lop w sP nr 1 w Grybowie – 2020 r.



Fotokronika sk lop w sP nr 1 w Grybowie – 2020 r.



Fotokronika sk 
lop w sP nr 1 w 

grybowie – 2020 r.
• Zwycięska klasa 2c (kategoria klasy I-IV) w 

konkursie plastycznym dotyczącym 27. Akcji 

Sprzątania Świata pod hasłem: Plastik? 

Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.



Fotokronika SK 
LOP w SP nr 1 w 

Grybowie – 2020 r.
• Zwycięska klasa 6c (kategoria klasy V-VIII) w 

konkursie plastycznym dotyczącym 27. Akcji 

Sprzątania Świata pod hasłem: Plastik? 

Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.



Przygotowanie prezentacji:
Alina Polańska - opiekun SK LOP w SP nr 1 w Grybowie


