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Aby przybliżyć czytelnikowi tę szczególnie wartościową Osobę dla ochrony
przyrody polskiej, należy rozpocząć od czasów studenckich, które kształtowały Jej
charakter na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, jaki skończyła
ze specjalnością dendrologa. W 1961 r będąc studentką V roku, rozpoczęła pracę w
Katedrze Systematyki i Geografii Roślin U.Ł, i w tym czasie daje się już poznać jako
aktywny działacz w Kole Naukowym Ligi Ochrony Przyrody.
Następnym etapem Jej działalności zawodowej, była praca w Zarządzie
Wojewódzkim Ligi Ochrony Przyrody w Łodzi, którą rozpoczęła w 1966 roku. Od 1973
roku pełni funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego LOP i zostaje kierownikiem biura. W
1980 roku odbywa się Zjazd Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody w Łodzi, który powierza
Jej pełnienie funkcji Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego, którą sprawuje aż do roku
2012, kiedy to ze względu na przebytą chorobę i niezwykle ciężki stan zdrowia składa
rezygnację.
Przez wiele dziesięcioleci wspierała swoim zaangażowaniem, a także wiedzą i
kulturą osobistą kształtowanie wrażliwości człowieka, a szczególnie młodzieży na
bogactwo i piękno przyrody oraz budzenie jej umiłowania wśród wielu pokoleń uczniów.
Te ważne wartości, które znalazły swój wyraz także w Statucie Ligi, realizowane były
przez naszą Koleżankę w ciągu całego życia.
Z Jej inicjatywy organizowane były liczne imprezy propagandowo –

wychowawcze dla młodzieży m.in.: sesje ochroniarskie, seminaria z ochrony przyrody,
wycieczki a także liczne prelekcje i pogadanki zarówno dla uczniów, a także osób
dorosłych. Mając doskonałe przygotowanie uniwersyteckie, była autorką bardzo wielu
publikacji dydaktycznych, służących nauczycielom a przede wszystkim uczniom,
przygotowującym się do konkursów przyrodniczych. Wśród nich dużym
zainteresowaniem cieszyły się: „Polskie Parki Narodowe”, „Europejskie Parki
Narodowe”, „Parki Narodowe Ameryki”, „Czy znasz te drzewa” i szereg innych. Wartość
tych opracowań miała dodatkowy walor – były recenzowane przez wybitnych
profesorów Uniwersytetu Łódzkiego. Ważną częścią Jej działalności była organizacja
akcji przyrodniczych, realizowanych przez Okręg, oraz Szkolne Koła LOP. Praca z
uczniami umożliwiała młodzieży bezpośredni kontakt z przyrodą, oraz zrozumienie
wartości jej ochrony.
Równie istotnym było organizowanie wielu konkursów przyrodniczych, które
poza możliwością zdobycia nagrody, mobilizowały młodzież do głębszego poznania
walorów przyrodniczych. Z Jej inspiracji organizowane są w Okręgu Łódzkim od bardzo
wielu lat konkursy: „dendrologiczny – znam drzewa i krzewy”, „ornitologiczny – jaki to
ptak”, mój las, „najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.
Ta wieloletnia inicjatywa krzewienia wartości przyrodniczych, a również aktywnej
ochrony środowiska naturalnego, została doceniona przez władze naszego
Stowarzyszenia, władze samorządowe, Ministerstwo Środowiska i Najwyższe Władze
Kraju. Posiada Złotą i Złotą „Zasłużony dla Ochrony Przyrody” Honorową Odznakę
LOP, Honorową Odznaka Miasta Łodzi i Województwa, Zasłużony Działacz Kultury,
Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Srebrny
Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Ta ogromna praca, którą wykonała w ciągu swego życia jest wartością,
która naszą Koleżankę Barbarę Lech na zawsze pozostawi w naszej pamięci i
będzie dla nas wzorem do naśladowania.
Liga Ochrony Przyrody straciła Wspaniałego Człowieka.

Mirosław Konwerski
prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego
Ligi Ochrony Przyrody
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Mgr Jerzy Jankowski
- nauczyciel, społecznik.

Urodził się w Łodzi 2 czerwca 1926 r. Rozpoczętą w
latach 1933/34 w Prywatnej Szkole Powszechnej Męskiej
"Zgromadzenia Kupców m. Łodzi" naukę przerywa w VI klasie II
Wojna Światowa. Lata 1940 - 44 to nauka w tajnych
kompletach w Nowym Przybyszewie, oraz Prywatna
Techniczna Szkoła Rolnictwa w Warszawie. Maturę w Prywatnym Koedukacyjnym Liceum i
Gimnazjum dla Dorosłych w Łodzi uzyskuje w roku 1945. Lata 1946 - 1950 studia na Wyższej
Szkole Rolniczej w Olsztynie, kończy uzyskaniem tytułu inżyniera rolnika. Lata 1953 - 56 to
jeszcze szukanie swych zainteresowań na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,
zakończone na III roku. W latach 1958 - 63 rozpoczęcie tego, co stało się Jego pasję – studia
i uzyskanie tytułu magistra biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Łódzkiego. Poza nauką, równocześnie pracował. Jako nauczyciel w Państwowym Liceum
Rolniczym w Wojsławicach w latach 1950-54. a następnie w Szkole Podstawowej nr 87 w
Łodzi do roku 1971. Od 1960 r jest członkiem Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej
Przewodników TOK w Łodzi, a w roku 1962 zostaje kierownikiem ogniska metodycznego w
Łodzi, gdzie od 66 r zajmuje się szczególnie biologią. Pod koniec studiów na Uniwersytecie
Łódzkim wykłada równocześnie w XXI Liceum Ogólnokształcącym. Wieloletni członek
Państwowej Komisji Egzaminów Kwalifikacyjnych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań
Oświatowych w Łodzi, równocześnie współpracował z Redakcją Audycji dla Dzieci przy
Polskim Radiu i Telewizji. Od 1972 roku jest nauczycielem a później profesorem biologii w
XXIX L0 w Łodzi. W 1975 powołany przez Kuratorium Oświaty na stanowisko wizytatora
metodycznego, następnie starszego wizytatora z nominacją na stanowisko profesora szkoły
średniej. Te funkcje piastuje do przejścia w 1982 r na emeryturę. Bogate życie zawodowe
uzupełniał dodatkowo pasją pracy społecznej. Już przed wojną był harcerzem, a w czasie
okupacji pod pseudonimem "Kuba" działał w Armii Krajowej. Po wojnie był członkiem ZSL a
następnie PSL.
Początki współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, to spotkanie tuż po wojnie z ówczesnym
dyrektorem Muzeum Przyrodniczego w Parku im. Sienkiewicza w Łodzi - prof. Edwardem
Mieczysławem Potęgą. Wówczas, jako dwudziestoletni młodzieniec miał wątpliwości, czy
podoła powierzonej Mu do wykonania pracy. Usłyszał wówczas od Profesora słowa, które stały
się mottem Jego życia: "ochroniarzem człowiek pozostaje do zgonu, kogo raz opanował ten
bakcyl, ten z każdym rokiem staje się większym szermierzem dla dobra przyrody". Za
prezesury prof. Potęgi, pełnił w Zarządzie Wojewódzkim LOP w Łodzi funkcję wiceprezesa
oraz kierownika biura Ligi, a następnie przez wiele kadencji był prezesem Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody. Przez dwie kadencje wybierany był do Prezydium
Zarządu Głównego Ligi, a również przez szereg lat pracował jako wiceprzewodniczący

Głównej Komisji Kontrolno - Rewizyjnej. Uczestniczył także w pracach Rady Społeczno Gospodarczej przy Radzie Wojewódzkiej Miasta Łodzi, oraz Komisji Zdrowia i Ochrony
Środowiska przy Komitecie Wojewódz. ZSL.
Jego pełne pracy życie, to poza propagowaniem i rozpowszechnianiem idei ochrony
przyrody i kształtowania w świadomości młodzieży szacunku do środowiska naturalnego,
również wiele publikacji dla młodzieży, oraz nauczycieli biologii i geografii. Wśród tych
opracowań są m. in. foldery: „Ochrona przyrody - zieleń, parki, lasy”, „Zieleń - piękno twojego
miasta i twoje zdrowie”, „Nasi wielcy ochroniarze”, „Parki Narodowe najwyższą formą ochrony
przyrody i jej piękna”, „Przyroda jej ochrona i ty” „Chromy ptaki”, „75 lat LOP”, a także
monografia o prof. E. M. Potędze. Przy tym znajdował czas na liczne pogadanki, prelekcje,
artykuły, a również zainteresowania historią, ogrodnictwem, muzyką, ornitologią. Jego pasja
ochrony przyrody i środowiska stała się znakomitą inspiracją dla wielu naśladowców,
przyczyniając się do rozwoju Ligi Ochrany Przyrody szczególnie w Województwie Łódzkim. Po
przebytej chorobie oraz z uwagi na zły stan zdrowia w listopadzie 2003 r złożył rezygnację z
pełnionej funkcji prezesa Zarządu Okręgu Łódzkiego.
To zaangażowanie w pracę społeczną miało odniesienie do licznych, przyznanych Mu
odznaczeń. Posiadał Odznaki Honorowe wszystkich stopni Ligi Ochrony Przyrody, tytuł
Honorowego Członka Ligi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za Zasługi dla Ochrony
Środowiska, Medal 40-lecia, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenie Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i tytuł
Honorowego Prezesa Okręgu Łódzkiego LOP. Posiadał jeszcze coś innego, co nie jest przez
nikogo przyznawane - a możliwe do osiągnięcia jedynie przez własne życie. Jest to
wdzięczność tych, którzy Go znali i mieli szczęście i zaszczyt z Nim współpracować. Zmarł 17
maja 2006 roku w Łodzi.
Pozostanie w naszej pamięci.

Opracował
arch. Mirosław Konwerski
prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP
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Prof. Janusz Hereźniak
1935 – 2016
Urodził się w Wancerzowie k/Częstochowy 24.01.1935 r.
Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące kończył w
Częstochowie, a studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął w 1956 roku.
Zainteresowanie się botaniką powstało pod znacznym
wpływem prof. Jakuba Mowszowicza, pod którego
kierunkiem wykonał również pracę magisterską. Badania
terenowe
rozpoczął
od
rezerwatu
modrzewiowego
Trębaczew, następnie rejonu rzeki Widawki w kontekście
powstającego Bełchatowskiego Okręgu Energetycznego i
możliwości wpływu na zmiany w środowisku naturalnym.
Te opracowania były tematem obrony pracy doktorskiej
Lata 1974 – 75 wraz z grupą naukowców odbywa trasę po
północno-zachodniej części Afryki Równikowej, co owocuje
zgromadzeniem ponad tysiące arkuszy roślin
a również wielu tysięcy fotografii przyrodniczych. W latach 70-tych prowadzi badania
naukowe regionu Wyżyny Częstochowskiej, których opracowanie wiąże się z nadaniem
stopnia doktora habilitowanego ekologii w listopadzie 1994 r.
W lipcu 1996 r otrzymuje stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ, a w styczniu
2003 r zostaje profesorem nauk biologicznych i kierownikiem Katedry Geobotaniki i
Ekologii Roślin UŁ. Opublikował ponad 160 prac naukowo - badawczych a także wiele
książek, wśród których ostatnią Jego pracą z 2013 r są „Mocarze Czasu – pomnikowe
drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej”.
Poza biologią pasjonował się również fotografią – od 1965 r jest członkiem Związku
Polskich Artystów Fotografików. Również zaangażowanie w pracę społeczną było
poważną wartością. Lata 1957 – 2016 jest członkiem Ligi Ochrony Przyrody, w latach
1982 – 91 wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego LOP, a 1984 – 99 tworzył i
współorganizował dla młodzieży szkolnej konkurs dendrologiczny.
Zaangażowanie w prace Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Komitetu Botaniki PAN,
przewodniczący Woj. Komitetu Ochrony Przyrody w Łodzi i Częstochowie oraz innych
towarzystw potwierdza te społeczne wartości.
Za swą wieloletnią działalność na polu naukowym i społecznym był wielokrotnie
odznaczany m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Honorową Odznaką Miasta Łodzi oraz woj. częstochowskiego, Medalem
70-lecia Łodzi Akademickiej, Odznakami Honorowymi LOP i innymi.
Zmarł nagle 6 marca 2016 roku i pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Na
Dołach w Łodzi.
Nauka i społeczeństwo poniosło ogromną stratę – pozostanie w naszej pamięci.
Opracowanie – arch. Mirosław Konwerski
prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP
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Prof. EDWARD MIECZYSŁAW POTĘGA
– pedagog, społecznik, przyrodnik
Urodził się 13 października 1890 r w Stanisławowie, gdzie uczęszczał do
szkoły powszechnej, a także gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego.
Pracował jako nauczyciel przyrody w różnych miejscowościach, a od roku
1921 w Łodzi. Studiował na Wydziale Przyrodniczo – Geograficznym
Instytutu Nauczycielskiego Szkół Średnich i Wyższych w Łodzi, które
ukończył w 1923 r. Jego zaangażowaniew pracy, a także zdolności
organizacyjne, przyczyniły się do skierowania go przez władze oświatowe do
pełnienia funkcji kierownika Miejskiej Pracowni Przyrodniczej.
Od roku 1924 placówka została przekształcona na Centralną Pracownię
Przyrodniczą, która mimo poważnych trudności materialnych stała się
wiodącym ośrodkiem przyrodniczym, prowadzącym głównie działalność
dydaktyczno – metodyczną. Jej powstanie było w późniejszym okresie
zalążkiem kilku instytucji przyrodniczych w Łodzi. Edward Potęga wraz ze
swymi współpracownikami gromadzili tam cenne zbiory przyrodnicze,
własnoręcznie konstruowali przyrządy, gromadzili cenne księgozbiory, które
udostępniali szkołom jako pomoce naukowe. Organizowali także wycieczki
terenowe, oraz cieszące się ogromnym powodzeniem – odczyty, pokazy i
wystawy przyrodnicze, które znakomicie ułatwiały propagowanie wiedzy
przyrodniczej wśród młodzieży i dorosłych. Również w ramach działalności
tej Pracowni, z inicjatywy Potęgi w latach 1926 – 1929 powstał w Parku
Źródliska w Łodzi dla celów dydaktycznych szkolny ogród botaniczny,
przemianowany później na Miejski Ogród Botaniczny. Zgromadzono w nim
około 1000 gatunków roślin, grupowanych pod kątem potrzeb programu
nauczania. Z czasem Ogród Botaniczny został wzbogacony okazami
zoologicznymi i przekształcony w Ogród Botaniczno – Zoologiczny.
Na przełomie lat 1926 – 27 Edward Potęga był organizatorem i
założycielem Towarzystwa Przyrodników im. Stanisława Staszica w Łodzi,
pełniąc tam funkcję prezesa do roku 1939. Towarzystwo miało na celu
zjednoczenie przyrodników, naukowców i nauczycieli oraz miłośników
przyrody naszego województwa w celu skoordynowania ich działalności, a
przez to osiągnięcia lepszych efektów badawczych i popularyzatorskich
wśród młodzieży i osób dorosłych. Działalność ta prowadzona była w
ramach istniejącego Muzeum i Pracowni Przyrodniczej.
Równolegle Edward Potęga zajmował się pracą wydawniczą i
redaktorską. Był założycielem i redaktorem jedynego w ówczesnej Polsce
czasopisma o charakterze popularnonaukowym „Czasopismo Przyrodnicze
Ilustrowane”, które ukazywało się do 1939 r. Na jego łamach były artykuły
dotyczące ochrony przyrody, fizjografii, dydaktyki i metodyki, dotyczące w
szczególności problemów Ziemi Łódzkiej. Autorami byli m. in.: Władysław

Szafer, Adam Wodiczko, Sokołowski, Goetel, Samsonowicz, Rostafiński, a
także szereg znanych przyrodników z regionu łódzkiego. Sam był również
autorem wielu artykułów, które były publikowane w tym i innych pismach.
Poza tym ukazało się kilkadziesiąt jego broszur i książek o niezwykle
zróżnicowanej tematyce przyrodniczej. Dla młodzieży wydawał
kwartalnik pt. „Kółko Przyrodnicze”, a dla najmłodszych redagował
miesięcznik „Młody Przyjaciel Zwierząt”, ukazujący się do 1939 r.
Wielką zasługą Edwarda Potęgi i jego współpracowników było
zainicjowanie muzealnictwa przyrodniczego na Ziemi Łódzkiej, z czego
powstało w 1930 r Muzeum Przyrodniczo - Pedagogiczne. Eksponaty
muzealne kompletowano ze zbiorów przyrodniczych znajdujących się w
Pracowni Przyrodniczej Towarzystwa Przyrodniczego im. S.Staszica oraz w
Miejskim Muzeum Nauki i Sztuki. Oparcie tej nowej instytucji o Centralną
Pracownię Przyrodniczą, przyznanie jej budynku w środku miasta w Parku
im. H.Sienkiewicza, oraz zapewnienie stałego budżetu umożliwiło rozwój
Muzeum, które w krótkim czasie stało się ważnym ośrodkiem działalności
dydaktycznej i propagandowej. W Muzeum zgromadzono bogate i niezwykle
ciekawe zbiory, a jego organizatorzy urządzali interesujące wystawy, które
zwiedzało tysiące osób, i to w czasach trudnych dla tego typu działalności.
Wśród tematyki wystaw znalazła się m.in.: „Przyroda Polski – jej piękno i
ochrona”, „Pokochaj przyrodę Ojczystą” i szereg innych. Zarówno w okresie
międzywojennym, jak i po wojnie, Edward Mieczysław Potęga pełnił funkcję
kierownika Muzeum. Kontynuował organizowanie wystaw przyrodniczych, a
jedną z pierwszych była wystawa fotograficzna „Piękno Ziem Odzyskanych
w Fotografii”.
Muzeum od grudnia 1933 r przyjęło nazwę Muzeum Przyrodnicze, i zaczęto
szczególną uwagę skupiać na zagadnieniach fizyczno-geograficznych oraz
związanych z ochroną przyrody. W Muzeum znajdował się podział na działy:
modeli
i
preparatów
anatomicznych,
zoologiczny,
botaniczny,
paleontologiczny, mineralogiczny, petrograficzny i ochrony przyrody.
Znajdowały się również zbiory map, rysunków oraz fotografii w celu
wzbogacania wystaw przyrodniczych.
Poza
muzealnictwem znajdował czas na ochronę bezpośrednią
przyrody – z jego inicjatywy w 1931 r powstał pierwszy łódzki rezerwat
przyrody „Polesie Konstantynowskie”.
Po wojnie w 1945 r Edward Potęga ponownie objął kierownictwo
Muzeum Przyrodniczego w Łodzi, a równocześnie podjął starania o
reaktywowanie Ligi Ochrony Przyrody. Z tym projektem wystąpił do
ówczesnych władz administracyjnych, które mianowały go wówczas
kierownikiem Ochrony Przyrody i Zabytków Przyrodniczych w województwie
łódzkim. Po zorganizowaniu Biura przy Miejskim Muzeum Przyrodniczym,
Edward Potęga nawiązał szereg kontaktów z dawnymi ośrodkami
przyrodniczymi w miastach uniwersyteckich.

Już w czerwcu 1945 r odbyło się pierwsze po wojnie zebranie poświęcone
reaktywowaniu Ligi, na którym wygłosił odczyt prof. Władysław Szafer. W
lipcu 1945 r odbyło się pierwsze po wojnie zebranie Zarządu Głównego Ligi
Ochrony Przyrody, na którym wybrano Edwarda Mieczysława Potęgę
prezesem Zarządu.
Funkcję tę pełnił do czasu istnienia Zarządu Głównego na terenie Łodzi.
Biuro Zarządu prowadziło swą działalność w gmachu Muzeum
Przyrodniczego w Łodzi. Po przeniesieniu Zarządu Głównego do Warszawy
28 listopada 1953 r, pozostał w
Łodzi, gdzie dalej kontynuował swą działalność przyrodniczą i społeczną w
Lidze. W latach 1953 – 55, oraz 1959 – 1972 pełnił funkcję prezesa Zarządu
Okręgu Łódzkiego LOP, pracując równocześnie od 1953 r jako Wojewódzki
Konserwator Przyrody. W tym czasie intensywnie zabiegał o tworzenie
rezerwatów oraz ochronę i rejestrację pomników przyrody.
Za zasługi dla ochrony przyrody i LOP, IV Krajowy Zjazd Delegatów w
1953 roku nadał Edwardowi M. Potędze godność Członka Honorowego Ligi.
Za swoją wieloletnią działalność i wybitne zasługi nie tylko w dziedzinie
ochrony przyrody, ale także dla społeczeństwa naszego regionu, które
mogło poznać piękno przyrody i jego wartość, Edward Mieczysław Potęga
odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Ligi, Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi, oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zdobył jeszcze jedno, na co zasługuje niewiele osób - pamięć o
Jego dokonaniach i zasługach dla przyrody i społeczeństwa.
Edward Mieczysław Potęga zmarł 2 stycznia 1974 r . Został pochowany
na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.
Cześć Jego Pamięci.
****************************************************
W Dniu Ligi Ochrony Przyrody 9 stycznia 2009 roku, odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Edwardowi M. Potędze.
Tablica wykonana z polerowanego czarnego granitu wg projektu architekta
Mirosława Konwerskiego prezesa Ligi Ochrony Przyrody, umieszczona
została na gmachu Muzeum Przyrodniczego w Parku im. H. Sienkiewicza w
Łodzi.
Zaproszenie na uroczystość zostało przekazane:
• Pani Jolancie Chełmińskiej
Wojewodzie Łódzkiemu
• Panu Jerzemu Kropiwnickiemu
Prezydentowi Miasta Łodzi
• Panu Władysławowi Fisiakowi
Marszałkowi Województwa
• Pani Wiesławie Zewald
Kuratorowi Łódzkiemu
• Pani Grażynie Tadeusiewicz
Dyrektorowi Woj. Ośr. Dosk. Naucz.

• Panu Tomaszowi Kacprzakowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej
• Pani Annie Lucińskej
Przew. Komisji Ochrony Środowiska
• Pani prof. Elżbiecie Żądzińskiej
Dziekanowi Wydz.Biol. i Ochr.Śr. UŁ
• Panu prof. Jerzemu Bańburze
Kierownikowi Muzeum Przyrodnicz.
• Panu prof. Romualdowi Olaczkowi Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP
• Panu prof. Januszowi Hereźniakowi
Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP
• Panu prof. Janowi Sicińskiemu
Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP
• Przedstawicielom Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody
• Członkom Zarządu Okręgu Ligi oraz Oddziałów Terenowych Ligi
• Nauczycielom oraz młodzieży
Opracował arch. Mirosław Konwerski prezes LOP
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