
5 MEDALI Kwarków na ICYS 2017 w Stuttgarcie 
 

Reprezentacja Polski 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od lewej: Urszula Woźnikowska-Bezak, Mikołaj Kawaler, Yulia Makarova, JuliaRothkegel, Jakub Koszowski,  
Karol Pierzchała, Dawid Lipski, Anna Kazura 

 
Młodzież Grupy Twórczą Quark z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach reprezentowała Polskę na 

Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2017, która odbyła się w Stuttgarcie w Niemczech w dniach 
od 16 -22 kwietnia 2017.  

Grupa Twórcza Quark od ponad 40 lat rozwija zainteresowania i stymuluje uzdolnienia, chcąc zainteresować 

młodzież fizyką i naukami przyrodniczymi. Autorka i pomysłodawczyni Grupy, fizyk - Urszula Woźnikowska - Bezak z 

wielką radością informuje o zdobytych podczas ICYS 2017 pięciu medalach – 3 srebrnych oraz 2 brązowych. 

W Konferencji ICYS 2017 wzięło udział łącznie ponad 220 uczestników, opiekunów i obserwatorów z 33 państw.  

Byli to młodzi pasjonaci nauki z Holandii, Niemiec, Czech, Białorusi, Bułgarii, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Rumunii, Tajlandii, 

Węgier, Malezji, Indii, Gruzji, Serbii, Iranu, Rosji, Turcji, Tunezji, Chorwacji, Nigerii, Macedonii, Grecji, Brazylii, Singapuru i 

z POLSKI. Obecni byli także obserwatorzy  z Chin, Korei, Ghany, Finlandii, Nigerii oraz z Anglii. 

3 SREBRNE MEDALE – kategoria FIZYKA 
Jakub Koszowski ( I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu) – „SteadyCam” 

 
Karol Białas (II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej) – „Magnetic hils” 

 
Mikołaj Kawaler ( VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach) – 

 „Piezoelectric effect used to produce Energy from sound” 

BRAZOWY MEDAL – kategoria FIZYKA 
Karol Pierzchała (II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu)  - „Spiral waves” 

 

BRĄZOWY MEDAL  -  kategoria FIZYKA a EKOLOGIA 
Julia Rothkegel (V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku -Białej) – „Renewable Energy Technology” 

 

FINALIŚCI: 
Dawid Lipski (IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach) – kategoria Fizyka  

– „Aerodynamic.Winy with Flettner rotor” 

Yulia Makarowa (Zespół Szkół w Bychawie) – kategoria Fizyka a Ekologia  

– „Experimental research of thermal resistance of the insulation from natural materials” 

 

 



Wszyscy uczestnicy są laureatami Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - zawodów w języku polskim i 
angielskim organizowanych przez Pracownię Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Stają się oni również członkami 
Grupy Twórczej Quark, która co roku reprezentuje Polskę w wielu zawodach w kraju i za granicą.  
 
Srebrny medal w kategorii Fizyka zdobył Jakub Koszowski,  uczeń I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu. Prezentacja Jakuba 
zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na Jury ale także na innych uczestnikach konkursu. Pasja z jaką opowiadał o swoim 
projekcie, profesjonalnie przygotowana prezentacja multimedialna zawierająca filmy oraz lekkość z jaka Jakub 
wypowiadał się w języku angielskim sprawiły, że wystąpienie wszyscy oglądali z ogromną przyjemnością. 
Jakub tak opowiada o swoim projekcie i pasji : ”Od ponad 6 lat uprawiam sporty ekstremalne m.in. ewolucja na rowerze 
i hulajnodze, uprawiam freeride. Prowadzę również blog, na którym zamieszczam filmy i zdjęcia. Niestety nigdy nie 
miałem płynnych ujęć, na których najbardziej mi zależało. Od kiedy zaprojektowałem i stworzyłem urządzenie, które 
nazwałem „SteadyCam”(od angielskich słów „steady” i „camera”), mój problem się skończył.”  
Urządzenie, które zaprojektował i wykonał Jakub pomaga w nagrywaniu płynnych ujęć podczas biegu, jazdy na 
deskorolce czy nartach. Jest ono wahadłem fizycznym z drganiami silnie tłumionymi. Wahadło to może obracać się w 
każdej płaszczyźnie, ponieważ każde z użytych łożysk ma dokładnie jeden stopień swobody i jest umieszczone w 
prostopadłych płaszczyznach. Stabilizator jest skuteczny wtedy, gdy nie przenosi drgań ręki na kamerę i trudno go 
wytrącić z położenia równowagi.  Urządzenie ma prostą budowę, jest łatwe w obsłudze i lekkie, co pozwala na używanie 
go przez długi czas. Stabilizator wygładza ujęcia i dzięki niemu Jakub nagrywa ciekawe filmy np. 360 stopni, których nie 
był by wstanie zrobić bez swojego stabilizatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejny srebrny medal w kategorii Fizyka wywalczył Karol Białas. Jest to kolejny medal Karola, gdyż w ubiegłym roku na 

 ICYS 2016 w Rumunii zdobył złoty medal. Na tegoroczną konferencję przygotował projekt mający na celu zbadanie 

niestabilności powstających na powierzchni ferrofluidu. 

 „Ferrofluidem nazywamy ciecz, która przez obecność niewielkich rozmiarów cząstek magnetytu przyciągana jest przez 

magnes. Wykorzystywana jest m.in. w głośnikach do chłodzenia lub tłumienia drgań elementów. Wracając jednak do 

tematu mojej pracy, gdy pole magnetyczne jest wystarczająco silne, zaczynają pojawiać się struktury przypominające 

wzgórza. Mogą ułożyć się w regularne sieci złożone z sześciokątów lub kwadratów w zależności od warunków. 

Powstawanie tych struktur można wyjaśnić minimalizacją energii, deformując powierzchnię cząstki zmniejszają swoją 

magnetyczną energię potencjalną, wzrasta jednak energia będąca wynikiem napięcia powierzchniowego. W swoich 

badaniach przyjrzałem się również innemu rodzajowi niestabilności, po ściśnięciu  ferrofluidu pomiędzy gładkimi płytkami 

i przyłożeniu pola magnetycznego można zaobserwować przypominające labirynt wzory, najciekawszą ich własnością 

jest to, że ich kształt zmienia się tak, że genus pozostaje niezmienny”- mówi Karol o swoim projekcie. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Srebrnym medalistą w kategorii Fizyka został również Mikołaj Kawaler z VIII LO w Katowicach. 
„Na temat swojego projektu wybrałem: "Efekt piezoelektryczny wykorzystywany do 
produkcji energii elektrycznej z dźwięku". Zafascynowało mnie samo zjawisko 
piezoelektryczne, które pomimo częstego zastosowania, nie jest powszechnie znane, jak i 
odzyskiwanie energii w tak niekonwencjonalny sposób. Przeprowadziłem serię badań na 
moich piezoelementach w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego oraz zbudowałem 
urządzenie zapalające diodę, dzięki energii pozyskanej z mojego głosu. Kluczem do sukcesu 
w moim modelu było skupienie się na danej częstotliwości dźwięku oraz wykorzystanie 
zjawiska rezonansu akustycznego. Zbadanie widma mojego głosu oraz wybranie 
konkretnej częstotliwości, pod którą został zbudowany model pozwoliło mi osiągnąć tak 
efektowny rezultat. Użyłem trzech rur, z jednej strony zamkniętych membraną, na środku 
której przytwierdzone są piezoelektryki, połączone ze sobą szeregowo po wyprostowaniu 
prądu zmiennego, jaki wytwarzają. Drgania membran powodują ruch małych wahadełek, które zdarzając się z płytkami z 
materiałów piezoelektrycznych dodatkowo wzmacniają efekt. Zdjęcie przedstawia mój model.”- mówi Mikołaj. 
 

Brąz w kategorii Fizyka wywalczył Karol Pierzchała, uczeń II LO im. 
Adama Mickiewicza w Raciborzu W swoim projekcie zajął się badaniem 
falowych i spiralnych struktur powstających na cienkiej warstwie cieczy 
przepływającej po obracającym się dysku. Do zaobserwowania tych 
interesujących figur skonstruował model składający się ze szklanego dysku, 
cementowej podstawy i  z zatopionego w niej silniczka do napędzania 
dysku. „Zapewne wiele osób tak samo jak ja nie zdawało sobie sprawy, że 
strumień wody lub innej cieczy  może tworzyć tak przedziwne struktury.”-
opowiada Karol Struktury, które badał Karol nie są widoczne gołym okiem, 
a zobaczyć je można było jedynie na zdjęciach, dlatego doświadczeniu 
wykorzystał on profesjonalny aparat fotograficzny. 
 

Brązowy medal w kategorii Fizyka a Ekologia zdobyła Julia Rothegel uczennica pierwszej klasy V Liceum 
Ogólnokształcącego w Bielsku- Białej. Julia wykonała projekt dotyczący technologii energetyki odnawialnej.  
„Celem mojego projektu było zbudowanie własnego ogniwa fotowoltaicznego trzeciej generacji. Skąd ten pomysł? 
Zbierając informacje na temat wykorzystania technologii energetyki odnawialnej w moim mieście, zauważyłam, że duży 
udział w produkcji energii na tym terenie pełni fotowoltaika. Skonstruowałam domowym sposobem ogniwo barwnikowe 
o budowie warstwowej, na którą składają się dwie transparentne płyty ze szkła z powłoką przewodzącą umieszczone 
równolegle względem siebie. Na jedną z nich naniosłam nanokrystaliczną warstwę tlenku tytanu TiO2, którą pokryłam 
światłoczułym barwnikiem. W moim doświadczeniu użyłam soku z jeżyn. Powierzchnię drugiej z nich pokryłam węglem, 
wykorzystując w tym celu kolejno: grafit z ołówka, sadzę poprzez opalanie świeczką i ostatecznie grafit w sprayu. 
Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniłam jodyną, pełniącą funkcję elektrolitu. Przeprowadziłam pomiary dla czterech 
ogniw, każde z nich osiągało kolejno lepszą wydajność w wyniku poprawek produkcyjnych, które naniosłam. 
Porównałam je z komercyjnym panelem monokrystalicznym, zmierzonym w identycznych warunkach”- opowiada 
laureatka. 
Pomysł na temat pracy badawczej „Technologie energetyki odnawialnej” Julii Rothegel  został zaczerpnięty z tematyki 

Ogólnopolskiego Konkursu na pracę „Fizyka a Ekologia” organizowanego przez Pracownię Fizyki Pałacu Młodzieży w 

Katowicach.  

Dawid Lipski, uczeń IV LO w Gliwicach został finalistą w kategorii Fizyka. Dawid wykonał projekt pod tytułem 
„Aerodynamika. Skrzydło z rotorem Flettnera”. Eksperyment polegał na zwiększeniu siły nośnej wykorzystując efekt 
Magnusa do zbudowania samolotu z rotorami zamiast skrzydeł. Pasją Dawida jest modelarstwo lotnicze z  którego 
zaczerpnął inspiracje do stworzenia swojego modelu.  
„Cały eksperyment wykonałem w zbudowanym przeze mnie tunelu aerodynamicznym składającym się z dwóch rur w tym 
jednej przeźroczystej aby można było obserwować zachodzące w środku zjawiska” – opowiada Dawid. 
 

Finalistka w kategorii Fizyka a Ekologia została Yulia Makarova, I LO Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w 
Bychawie. Tematem projektu Julii były „Eksperymentalne badania przewodności cieplnej naturalnych ociepleń”. Celem 
badań Julii było pokazanie, że naturalne izolacje są lepsze od sztucznych.  
„Wyprodukowałam kilka próbek sztucznych i naturalnych ociepleń, a następnie zbudowałam urządzenia, żeby znaleźć 
rezystencję  termiczną  i zobaczyłam, że najlepszą izolacją jest glina z trocinami. Uważam, że jeśli ludzie skorzystają z 



mojej  propozycji ,to sytuacja ekologii zmieni się na lepsze. Oczywiście to nie zmieni się szybko, ale trzeba pracować i być 
cierpliwymi” – opowiada Julia. 
 
Członkami jury byli naukowcy i nauczyciele – przedstawiciele różnych państw.  
Opiekunem młodzieży podczas Konferencji była mgr Anna Kazura – fizyk Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w 
Katowicach. 
 Zawody odbywały się w języku angielskim w 5 kategoriach: fizyka, fizyka a ekologia, fizyka inżynieryjna, informatyka 
oraz matematyka. Podczas odrębnej konkurencji, jaką jest sesja plakatowa, oceniano postery przygotowane przez 
uczestników ICYS 2017. 

Organizatorzy Konferencji zadbali o różnego rodzaju atrakcje dla uczestników min. quiz naukowy, gry i zabawy 
mające na celu zintegrowanie młodzieży oraz  dyskotekę. 
Ciekawym punktem programu była Noc Kulturowa, dzięki której uczestnicy mogli wzajemnie poznać obyczaje panujące 
w poszczególnych krajach. Szczególnie popularne było wspólne wykonywanie piosenek i tańców tradycyjnych. Polacy 
zaprosili młodzież z całego świata do Poloneza oraz przedstawili prezentacje miasta Katowice ukazującą piękno naszego 
regionu. Po prezentacjach młodzież ze wszystkich krajów wymieniła się między sobą pamiątkami oraz słodyczami. 
Ogromnym powodzeniem cieszyły się przewiezione przez naszą reprezentację polskie Krówki. 

Młodzież miała okazję zwiedzić Stuttgartu oraz jego okolice. Ponadto uczestnicy konferencji mogli wybrać 
spośród przygotowanych przez organizatorów atrakcji min. zwiedzić Muzeum Porsche, Muzeum Mercedesa, Miejskie 
Muzeum Sztuki, ZOO, oraz interaktywną wystawę eksponatów naukowych. Mieliśmy także możliwość zwiedzenia 
instytutów badań i rozwoju: Bosch, Max-Planc, Uni Stuttgart itp. 
Organizatorzy zaprosili nas na Wiosenny Festiwal Stuttgartu, dzięki któremu mogliśmy przybliżyć sobie kulturę tego 
kraju oraz skorzystać z wielu atrakcji „wesołego miasteczka” i nabyć charakterystyczne dla tego regionu pamiątki. 

Podziękowania za współpracę z Grupą Twórcza Quark należy złożyć prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej, prof. dr 

hab. Władysławowi Borgiełowi, prof. dr hab. Maciejowi Maśce z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Annie Pazdur, 

prof. dr hab. inż. Andrzejowi Bluszczowi, dr Joachimowi Gmyrkowi z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr hab. inż. 

Andrzejowi Ziębie z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. Maciejowi Kolwasowi z Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie, Urszuli Bauer Śląskiemu Kuratorowi Oświaty. Dziękujemy także Nauczycielom.  

 
Urszula Woźnikowska – Bezak, prezes Stowarzyszenia „Z Nauką w Przyszłość” serdecznie dziękuje za wsparcie 
organizacyjne, jakie okazały Grupie Twórczej Quark następujące instytucje:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Pałac Młodzieży w Katowicach 

Urząd Miasta Katowice 

 
 

Urszula Woźnikowska – Bezak 
 
tel. kontaktowy 600-855-485 
 
 
 

 

 
 


