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VI  OLIMPIADA FIZYCZNA (1956/57)  –  Lista Laureatów i Wyróżnionych 

 

1. Zbigniew Pietrusiński   —   VI Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie 

 obecnie:  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego 

 naucz.  –  Włodzimierz Kozyrski 

2. Jacek Bańkowski   —   ucz. kl. XI,  Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego TPD1 IV w Warszawie  

 obecnie:  XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego 

 naucz.  –  Czesława Ziembicka 

3. Zbigniew Werner   —   ucz. kl. XI,  II Szkoła Ogólnokształcąca w Toruniu  

 obecnie:  II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi 

 naucz.  –  Klara Majewska 

4. Andrzej Graja   —   ucz. kl. XI,  Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie 

 obecnie:  I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja 

 naucz.  –  Edward Poprawa,  okręg poznański 

5. Konrad Fiałkowski   —   ucz. kl. XI,  VI Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie  

 obecnie:  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego 

 naucz.  –  Włodzimierz Kozyrski 

6. Andrzej Szymacha   —   ucz. kl. XI,  IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu  

 obecnie:  IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica 

 naucz.  –  Stanisław Bomba   (okręg gliwicki) 

 

 Wyróżnieni 

1. Stanisław Tatur   —   Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego TPD1 w Gdańsku 

 obecnie:  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

 naucz.  –  Anna Iwaniukowicz 

2. Andrzej Welin   —   II Szkoła Ogólnokształcąca w Toruniu 

 obecnie:  II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi 

 naucz.  –  Klara Majewska 

3. Roman Stobnicki   —   Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca im. Władysława IV w Warszawie 

 obecnie:  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV  

 naucz.  –  Józefa Bieńkowa 

 

 

 

W zawodach III st. uczestniczyło 27 zaw.,  II st. – 190,  I st. – 301,  st. wstępnego – 580 

 

UWAGI 

Uczniowie liceum kształcili się w jedenastoletniej szkole średniej – powołanej w 1948 r., składającej się z siedmioklasowej szkoły 

podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Ostatni rocznik tej jedenastoletniej szkoły kończył liceum w roku szkol-

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

stawowych odpowiada klasom od pierwszej do czwartej.   
1   Szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – TPD, miały na celu świeckie wychowanie i nauczanie, a uczniowie mieli wyrosnąć na 

„budowniczych Polski Socjalistycznej”. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – utworzone w 1949 r., miało na celu organizowanie, pro-

wadzenie i nadzorowanie różnego typu placówek i akcji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym typu świeckiego, wychowanie 

młodzieży w oparciu o założenia ideologiczne PZPR. Szkoły te – po odwilży październikowej 1956 r., zostały przekształcone, 

zmieniono nazwy.  

   Dane do listy zebrano z: J. Ostrowski – Olimpiady Fizyczne V i VI, danych ze szkół, ze stron www. 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”.  

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


