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XIII OLIMPIADA FIZYCZNA (1963/64) – Lista Laureatów
1. Andrzej Jamiołkowski — ucz. kl. XI, Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku
naucz. – Józef Brzezicki (okręg toruński)

2. Wiesław Kuźmicz — ucz. kl. XI, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
obecnie: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
naucz. – Witold Grzelak

3. Joanna Kubar — ucz. kl. XI, XV Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
obecnie: XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

4. Bohdan Maksalon — ucz. kl. XI, XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie
naucz. – Edward Mosiniewicz

5. Zbigniew Górzyński — ucz. kl. XI, Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Poniatowskiego w Warszawie
naucz. – Irena Respondek

6. Tadeusz Opyrchał-Wierzbicki — ucz. kl. 5., Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Pawła Findera w Bielsku-Białej
obecnie: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
naucz. – Adela Bartko (okręg gliwicki)

7. Ryszard Szulim — ucz. kl. XI, VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie
naucz. – Antoni Urbański

8. Janusz Grzędziński — ucz. kl. XI, VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie
naucz. – Wojciech Gutkiewicz

W zawodach III st. uczestniczyło 24 zaw., II st. – 240; I st. – 1106

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: D. Trynkowska – Olimpiady Fizyczne XIII i XIV. 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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