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Liga Obrony Kraju- stowarzyszenie współpracujące z MON, ma na celu 

umacnianie obronności RP. 

LOK współpracuje z : 

 MON, MEN, Ministerstwem Sportu i Turystyki 

 Organizacjami administracji państwowej 

 Jednostkami Wojskowymi, WSW Kraków, WKU 

 Kuratoriami Oświaty 

 Organizacjami społecznymi 

 Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego 

Kierunki działania LOK: 

 Wyrobienie nawyków i umiejętności ważnych dla obronności Kraju 

 Szkolenie młodzieży dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych 

 Organizacja szeregu imprez sportowych, w tych dziedzinach, które maja 

związek z umacnianiem bezpieczeństwa państwa 

/ strzelectwo, płetwonurkowie, żeglarstwo, krótkofalarstwo, modelarstwo/ 

 

1/ Historia współpracy 

2/ Wnioski 

3/ Załączniki 

     WSTĘP 

 Po ukończeniu w 2003 roku Studiów Podyplomowych  z „Edukacji dla 

Bezpieczeństwa” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie 

uczęszczałam na zajęcia z metodyki sportów obronnych i strzelectwa 



sportowego, bliżej zainteresowałam się tą dyscypliną. Dnia 19.11.2003 roku 

postanowiłam reaktywować Szkolne Koło LOK w oparciu o nowy Regulamin i 

Statut. Podniosłam swoje kwalifikacje , w roku 2004 ukończyłam Kurs 

Instruktora Sportów Obronnych i Strzelectwa Sportowego. Posiadam również 

srebrną odznakę strzelecką na pistolet wydana przez Polski Związek Strzelectwa 

Sportowego. W roku 2014 otrzymałam legitymację strzelecką wraz 

uprawnieniami na prowadzącego strzelanie z broni palnej. 

  

 Kontakty ZSE Nr 2 z LOK Kraków obejmują współpracę z : 

1/ Biurem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie 

2/ Zarządem Miejskim w Krakowie- Nowej Hucie 

 

 

Ad.1/  

Wygłoszenie przeze mnie cyklu referatów dla młodzieży- członków LOK w 

siedzibie Biura Zarządu: 

- „Stres i sposoby uwalniania się” 

- „ Alkoholizm wśród młodzieży” 

Pełnienie przeze mnie funkcji wychowawcy- instruktora narciarskiego na 

zimowych obozach organizowanych przez LOK  w Ustrzykach Dolnych  lata 

2004/2005 

Zajęcie II miejsca przez reprezentantów szkoły w Konkursie „ Misje Pokojowe 

ONZ” organizowanym przez LOK - finał na strzelnicy Pasternik 

Ufundowanie pucharów, nagród i dyplomów przez Dyrektora LOK na Szkolne 

Turnieje Strzeleckie 

 

 



Ad.2/ 

Udział opiekuna wraz z delegacją uczniów w: zebraniach sprawozdawczych, 

spotkaniach Prezydium oraz Zjazdach Delegatów Zarządu Miejskiego LOK Nowa 

Huta 

Otrzymanie szeregu odznaczeń LOK, w tym odznaka „Zasłużony działacz LOK”, 

okolicznościowa odznaka „60-lecia LOK”, brązowy (2012), srebrny (2013), złoty 

medal (2015) za zasługi dla Ligi Obrony Kraju 

Udostępnienie przez Zarząd Miejski LOK obiektów strzeleckich na os. Dyw. 303 i 

ul. Centralnej na Klasowe, Międzyklasowe i Szkolne Turnieje Strzeleckie 

Przeszkolenie młodzieży przez Instruktorów Strzeleckich w zakresie 

umiejętności posługiwania się bronią. 

Udział reprezentantów Szkoły w Konkursach i Turniejach organizowanych przez 

Zarząd Miejski m.in.: 

 Od 2003 roku do chwili obecnej- w IV-etapowej Międzypowiatowej Lidze 

Strzeleckiej zajmując wysokie lokaty 

 w „Konkursie Wiedzy Morskiej”   /2004 rok-9 miejsce, 2005 rok-5msc/ 
 w Konkursie „ Srebrne Muszkiety”- finał Tarnów 2012 rok-               

15miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt 

 uczęszczanie uczniów naszej szkoły na strzelnice LOK indywidualnie lub w 

ramach treningu 

 udział młodzieży w „Akcji Zima”, „Akcji Lato” – aktywne spędzanie czasu 

wolnego na strzelnicy 

 

 Od początku powstania Szkolnego Koła LOK tj. od 2003 roku, corocznie 

odbywają są zebrania organizacyjne, na których wybierany jest Zarząd Koła. 

Obecnie Koło liczy 15 członków. Przedstawiany jest plan działania, 

opracowywany jest regulamin zawodów oraz przepisy bezpieczeństwa na 

obiektach strzeleckich, podsumowywany jest poprzedni rok, a także 

redagowane są wiadomości w gablotach, na stronie internetowej i Kronice 

Szkoły. 



 Od dnia 1.12.2004 roku, corocznie organizowany jest Szkolny Turniej 

Strzelecki z udziałem uczniów i nauczycieli w celu uczczenia Świąt ( Święta 

Niepodległości, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Flagi RP) czy Jubileuszu Szkoły 

w których brało udział ponad 250 uczniów. 

 

WNIOSKI: 

Korzyści dla: 

opiekuna –  

nawiązanie kontaktu i współpracy z innymi szkołami m.in. z XII LO /udział 

drużyny w Międzyszkolnym Turnieju Strzeleckim o Puchar Dyrektora  2004 rok-

5 msc, 2005 rok- 4msc / 

uzyskanie tytułu wicemistrzyni w strzelaniu w Konkurencji karabinek sportowy 

30 strzałów leżąc w I Mistrzostwach Małopolski dla nauczycieli PO o Puchar 

Kuratora Oświaty- XI 2004, zajęcie czołowych lokat w kolejnych latach i 

zdobycie wielu pucharów, dyplomów i nagród 

wymiana doświadczeń miedzy wychowawcami, nauczycielami 

ucznia- 

aktywny wypoczynek, promowanie zdrowego stylu życia 

kształtowanie postawy ucznia-sportowca 

wychowanie patriotyczno-obronne 

szkoły- 

poszerzenie współpracy ze środowiskiem 

promocja szkoły na terenie województwa małopolskiego 

popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży 

 



 

Reprezentacja Szkoły na Międzypowiatową Ligę Strzelecką 20015/16 

 



 

Wręczenie Złotego Medalu za zasługi dla LOK 



 

Strzelnica LOK- II etap Ligi Strzeleckiej- karabin Chenel 



 

Wręczenie nagród przez dyr. D. Błądka zwycięzcom Szkolnego 

Turnieju Strzeleckiego 



 

Międzyklasowy Turniej Strzelecki 



 

Wręczenie nagrody dla dyr. D. Walerjan za zajęcie II miejsca  

w Konkursie o Misjach ONZ 



 

Wręczenie nagród przez dyr. D. Walerjan zwycięzcom Szkolnego 

Turnieju Strzeleckiego 



Wręczenie Srebrnego Medalu przez Prezesa mgr Jerzego 

Wiewiórskiego  za zasługi dla LOK 



 

Strzelnica Pasternik – Turniej Strzelecki dla nauczycieli PO 



 

Strzelnica Pleszów – IV etap Międzypowiatowej Ligi Strzeleckiej 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


