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KRONIKA
Polska drużyna zwycięzcą
XV Międzynarodowego
Turnieju Młodych Fizyków
Andrzej Nadolny
IF PAN, Warszawa
Duży sukces odniosła polska reprezentacja, zdobywając pierwsze miejsce
w XV Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków (XV MTMF). Organizowana od kilkunastu lat impreza dla uczniów szkół średnich, tym razem odbyła się
w Odessie (Ukraina) w dniach 23-30 maja 2002 r. i zgromadziła rekordową liczbę
drużyn z osiemnastu krajów: Australii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji,
Czech, Finlandii, Gruzji, Holandii, Republiki Korei, Meksyku, Niemiec, Polski,
Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier.
Polska była reprezentowana przez pięcioosobowy zespół uczniów XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, który wcześniej zwyciężył w krajowym Turnieju Młodych Fizyków, organizowanym przez Polskie
Towarzystwo Fizyczne.
Podczas Międzynarodowego Turnieju odbyło się pięć tzw. potyczek (angielska nazwa physics fight), podczas których każda drużyna występowała kolejno
w roli „referenta” (przedstawiając własne rozwiązanie jednego z problemów ustalonych wcześniej przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny), „oponenta”
(analizując krytycznie referat innej drużyny) oraz „recenzenta” (podsumowując
wystąpienia referenta i oponenta). Istotnym elementem wszystkich potyczek była
dyskusja między referentem a oponentem. Wszystkie wystąpienia odbywały się
w języku angielskim i były oceniane przez międzynarodowe jury. Trzy drużyny,
które uzyskały najwyższe oceny, spotkały się następnie w finale. Były to drużyny
Polski, Białorusi i Niemiec.
W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja Polski, dwa
drugie miejsca zajęły drużyny Białorusi i Niemiec. Zaproszona przez organizatorów XV MTMF do uczestnictwa w imprezie dodatkowa drużyna z Polski, występująca pod nazwą „Polska – Katowice”, uplasowała się wśród zdobywców
trzeciego miejsca.
Udział naszej reprezentacji w XV MTMF był możliwy dzięki sfinansowaniu
podróży do Odessy przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu udzieliło jedynie niewielkiej dotacji na turniej krajowy).
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Skład drużyny z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, reprezentującej Polskę na XV MTMF:
Jan Gutt (kapitan), Andrzej Hryczuk, Jacek Wołkowicz, Anna Zlatkes, Robert Żak.
Drużynie towarzyszył opiekujący się nią nauczyciel – mgr Stanisław Lipiński.
Charakterystyka Turnieju Młodych Fizyków
Turniej Młodych Fizyków jest imprezą komplementarną względem Olimpiady
Fizycznej. Impreza ta charakteryzuje się innym aniżeli na Olimpiadzie – często
interdyscyplinarnym – charakterem zadań, pracą zespołową (w zawodach uczestniczą pięcioosobowe drużyny) oraz tym, że – poza pierwszym etapem, korespondencyjnym – zawody są wzorowane na konferencji naukowej, a ocenie podlegają
prezentacje rozwiązań w postaci referatów oraz dyskusja prowadzona z udziałem
innych uczestników Turnieju (w finałowych rozgrywkach po angielsku). Cechą
różniącą Turniej od Olimpiady jest też liczny udział w nim dziewcząt i osiągane
przez nie sukcesy.
Pełniejsze informacje o XV Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków są
dostępne na stronie internetowej http://www.iypt.org.ua.
Adres internetowy krajowego Turnieju Młodych Fizyków:
http://www.fuw.edu.pl/~ptf/tmf.html

Zwycięska drużyna Pana Stanisława Lipińskiego
wyróżnionego w 2002 roku nagrodą PTF im. Grzegorza Białkowskiego

