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XXII Międzynarodowy Turniej
Młodych Fizyków
Andrzej Nadolny
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

XXII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków (MTMF) odbył się
w dniach 21–28 lipca 2009 roku w Tianjin – trzecim co do wielkości mieście
Chin (11 milionów mieszkańców), położonym niedaleko Pekinu. W Turnieju
uczestniczyło 27 krajów – 17 z Europy (wliczając Gruzję), 6 z Azji, 2 z Australii i Oceanii oraz 2 z Afryki.
Gospodarzem Międzynarodowego Turnieju był Uniwersytet Nankai – jedna
z wiodących uczelni Chin. Zawody odbywały się w dobrze wyposażonych
i klimatyzowanych (bardzo ważne przy ponad trzydziestostopniowych upałach
i dużej wilgotności powietrza) pomieszczeniach uniwersyteckich, a pracownicy
naukowi Uniwersytetu zasilili szeregi jurorów Turnieju.
W czasie trwania tej imprezy odbyło się pięć „potyczek” (Physics Fights),
w których uczestniczyły wszystkie drużyny oraz finał z udziałem trzech najlepszych drużyn. W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce i złoty medal zdobyła drużyna Korei, dwa drugie miejsca i srebrny medal przypadły drużynom Austrii oraz Nowej Zelandii. Trzynaście drużyn uzyskało brązowy medal (trzecie
miejsce). Wśród nich reprezentująca Polskę drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie – zwycięzca Turnieju Młodych Fizyków 2009 – w składzie:
• Inga Rüb – kapitan
• Urszula Włodkowska
• Jan Stefan Bihałowicz (uczeń XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie)
• Albert Sławiński
• Michał Tomaszewski
Polskiej drużynie towarzyszyli dr Andrzej Nadolny oraz Maciej Lisicki –
student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik polskiej drużyny, która zdobyła pierwsze miejsce na MTMF 2004 w Australii. Ze względów zdrowotnych nie mógł, niestety, polecieć do Chin ze swą drużyną nauczyciel XIV LO, mgr Stanisław Lipiński.
W skład polskiej delegacji wchodził również dr Paweł Kaczor, który – wraz
z A. Nadolnym – brał udział w jury zawodów turniejowych.
W tegorocznym Turnieju dała się wyraźnie zauważyć coraz mocniejsza
w ostatnich latach pozycja krajów z angielskim językiem ojczystym (urzędo-
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wym): w czołowej ósemce znalazły się aż cztery drużyny z tych krajów – reprezentujące Australię, Nową Zelandię, Singapur i Wielką Brytanię.
Jak zwykle podczas MTMF organizatorzy przygotowali dla uczestników
atrakcję turystyczną. Tym razem była to wyprawa na Wielki Mur Chiński
w pobliżu Pekinu.
Po zakończeniu zawodów jeszcze przez dwa dni obradował Międzynarodowy Komitet Organizacyjny MTMF. Polskę reprezentował w nim dr A. Nadolny.
Obok spraw organizacyjnych Komitet ustalił listę 17 problemów dla Turnieju
przyszłorocznego, który odbędzie się w Wiedniu. Problemy te zostały opublikowane na stronie internetowej http://iypt.org.

Polska drużyna XXII Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków 2009
Stoją od lewej: Maciej Lisicki – team leader, Urszula Włodkowska, Jan Stefan Bihałowicz,
Albert Sławiński, Inga Rüb – kapitan, Michał Tomaszewski

