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XI  OLIMPIADA FIZYCZNA (1961/62)  –  Lista Laureatów 
 

1. Zygmunt Kardysz   —   Technikum Radiotechniczne w Dzierżonowie 

 obecnie:  Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza 

 naucz.  –  Jarosław Kuśmider  (okręg wrocławski) 

2. Henryk Kępa   —   Liceum Pedagogiczne w Tomaszowie Mazowieckim – zlikwidowane w 1969 r. 

 naucz.  –  Władysław Kwaśniewicz  (okręg łódzki) 

3. Jerzy Prokopczuk   —   Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku 

 obecnie:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 

 naucz.  –  Józef Drownel 

4. Ryszard Słowacki   —   Technikum Elektryczne Centralnego Związku Spoleczności Pracy w Białymstoku 

 obecnie:  Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego 

 naucz.  –  Wł. Łuczyński  (okręg warszawski)  

5. Wojciech Zakrzewski   —   XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

 naucz.  –  Stanisław Leśniowolski 

6. Kazimierz Jegier   —   ucz. kl. XI,  IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 

 naucz.  –  Zygmunt Przesłański  (okręg gliwicki) 

7. Krzysztof Klima   —   Liceum Ogólnokształcące w Tychach 

 obecnie:  I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego 

 naucz.  –  Alojzy Krzyżowski  (okręg gliwicki) 

 

 

 

W zawodach III st. uczestniczyło 31 zaw.,  II st. – 290,  I st. – 850 

 

UWAGI 

Uczniowie liceum ogólnokształcącego 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 szkolnym 1968/69. Numeracja klas była kontynuowana po szkole podstawowej i w liceach były klasy  

VIII – XI, co dla szkół ponadpodstawowych odpowiada klasom od pierwszej do czwartej. 

   Dane do listy zebrano głównie z: P. Halfter – Olimpiady Fizyczne XI i XII; Cz. Ścisłowski: XI Olimpiada Fizyczna – jej przebieg 

i wyniki. Fizyka w Szkole 5/1962; danych z archiwum KGOF. Nazwy szkół przytoczono na podstawie dostępnych źródeł, w przy-

padku 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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