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XVIII  OLIMPIADA FIZYCZNA (1968/69)  –  Lista Laureatów 

 

1. Przemysław Prusinkiewicz   —  kl. XI,  I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 naucz.  –  Florentyna Jankowska 

2. Juliusz Poltz   —   Technikum Łączności w Poznaniu 

 obecnie:  Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika 

 naucz.  –  Tadeusz Kania 

3. Jan Oficjalski   —   ucz. kl. 2.,  VI Liceum Ogólnokształcące1 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 

 naucz.  –  Jan Szafraniec  (okręg krakowski) 

4. Feliks Przytycki   —   ucz. kl. XI,  XV Liceum Ogólnokształcące1 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie 

 naucz.  –  Piotr Halfter 

5. Jarosław Kosiński   —   XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Karola Świerczewskiego-Waltera w Warszawie 

 obecnie:  XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa 

 naucz.  –  J. Wasilewski 

6. Zbigniew Sarata   —   ucz. kl. XI,  V Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Poniatowskiego w Warszawie 

 obecnie:  V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

 naucz.  –  Tomasz Tratkiewicz 

7. Piotr Badziąg   —   ucz. kl. XI,  IX Liceum Ogólnokształcące im. Giuseppe Di Vittorio w Gdańsku 

 obecnie:  IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera 

 naucz.  –  Urszula Kamińska 

8. Jerzy Krześniak   —   ucz. kl. XI,  VI Liceum Ogólnokształcące1 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 

 naucz.  –  Jan Szafraniec  (okręg krakowski) 

9. Adam Kowalczyk   —   ucz. kl. V,  Technikum Mechaniczne w Radomiu 

 obecnie:  Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki,  

 naucz.  –  Jan Szafraniec  (okręg krakowski) 

10. Stanisław Zakrzewski   —   ucz. kl. XI,  I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 naucz.  –  Gabriela Drzewiecka 

11. Grzegorz Madejski   —   ucz. kl. XI,  VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie 

 naucz.  –  Wojciech Gutkiewicz 

12. Ludwik Leibler   —   ucz. kl. XI,  VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 naucz.  –  Stanisława Kudling 

13. Przemysław Dymarski   —   ucz. kl. XI,  XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 

 obecnie:  Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego 

 naucz.  –  Janina Zychewicz  

 

 

W zawodach III st. uczestniczyło 46 zaw.,  II st. – 382,  I st. – 984,  st. wstępnego – 1130   
 

 

III Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna odbyła się w Brnie (była Czechosłowacja) w 1969 r.   

Osiągnięcia naszych laureatów (po pięciu zawodników z ośmiu krajów):    

srebrny  medal  –  Jan Oficjalski,  Przemysław Prusinkiewicz  

brązowy  medal  –  Juliusz Poltz  

wyróznienie  –  Feliks Przytycki  

 

UWAGI 

W zawodach uczestniczył już ostatni rocznik jedenastoletniej szkoły średniej – powołanej w 1948 r., składającej się z siedmioklasowej 

szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczniowie ci kończyli ostatnią w liceum klasę – jedenastą, w roku 

szkolnym 1968/69. Numeracja klas była kontynuowana po szkole podstawowej i w liceach były klasy VIII – XI, co dla szkół ponad-

podstawowych odpowiada klasom od pierwszej do czwartej. 

   Z liceów ogólnokształcących – do klasy drugiej, w zawodach udział wzięli uczniowie po ośmioletniej szkole podstawowej, dla których 

zorganizowano klasę ósmą w roku szkolnym 1966/67 – na podstawie Reformy systemu oświaty z 1961 roku. 

   Dla rozróżnienia – numeracja klas po ośmioletniej szkole podstawowej jest zapisywana cyframi arabskimi.   

   Dane do listy zebrano z książek z OF – szczególnie z: Cz. Ścisłowski - Olimpiady Fizyczne XVII i XVIII, danych z archiwum KGOF, 

danych ze szkół, ze stron www, też od części laureatów. Nazwy szkół przytoczono na podstawie dostępnych źródeł, w przypadku różnicy 

w nazwach – na rok zawodów i na rok opracowania, ujęto aktualną nazwę w wierszu poniżej jako „obecnie” lub w przypisie. 

   Siedziby okręgów są zawarte w ich nazwach. Dla szkół z miast spoza siedziby okręgu podano w nawiasie nazwę okręgu. 

   Zawody I i II stopnia były przeprowadzane w 9 okręgach obejmujących od 1 do 3 ówczesnych województw*. Liczba okręgów i ich 

granice przyjęte dla I OF obowiązywały do XXI OF.  

 
*  Podział Polski na okręgi od I OF do XXI OF z uwzględnieniem wchodzących województw: gdański – woj. gdańskie, koszalińskie i szczecińskie;  

gliwicki – woj. katowickie;  krakowski – – woj. kieleckie, krakowskie i rzeszowskie;  lubelski – woj. lubelskie;  łódzki – woj. łódzkie;  poznański  

– woj. poznańskie i zielonogórskie;  toruński – bydgoskie i olsztyńskie;  warszawski – woj. białostockie i warszawskie;  wrocławski – woj. opolskie 

i wrocławskie.  
 
1  Obecnie w nazwie szkoły po LO a przed „im.” jest „z Oddziałami Dwujęzycznymi”. 

__________________________________________________________________________________ 

  „70 lat OF” – dane zebrał i oprac. Tadeusz M. Molenda, KOOF Szczecin, www.OF.szc.pl 


