
Drodzy uczestnicy,

już za niespełna 2 tygodnie spotkamy się na kolejnej edycji Ogólnopolskiej Szkoły Chemii! Czas najwyższy
przedstawić Wam kilka ważnych informacji. Poniżej zamieszczamy ogólny harmonogram konferencji,
szczegóły dojazdu oraz opis wieczorów integracyjnych.

Do zobaczenia w Pawłowicach!

Ze studenckim pozdrowieniem,

Komitet organizacyjny 51. Ogólnopolskiej 
Szkoły Chemii „Władcy Chemii”

Komunikat III



Harmonogram

Piątek, 8 listopad

10.00-12.00 Rejestracja uczestników

12.00-12.25 Uroczyste rozpoczęcie
51. Ogólnopolskiej Szkoły Chemii

12.25-12.50 Wykład sponsora strategicznego

12.50-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.20 I sesja referatów

14.20-15.30 Obiad

15.30-16.50 II sesja referatów

16.50-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.30 I sesja posterowa

19.00 Kolacja

20.30 I wieczór integracyjny



Harmonogram

Sobota, 9 listopad

8.00-9.00 Śniadanie 13.00-14.20 V sesja referatów

9.00-10.20 III sesja referatów 14.20-15.30 Obiad

10.20-10.30 Przerwa kawowa 15.30-17.00 II sesja posterowa

10.30-11.20 Wykład gościa 17.00-17.10 Przerwa kawowa

11.20-11.30 Przerwa kawowa 17.10-18.30 VI sesja referatów

11.30-12.50 IV sesja referatów 19.00 Kolacja

12.50-13.00 Przerwa kawowa 20.30 II wieczór integracyjny



Harmonogram

Niedziela, 10 listopad

8.00-9.00 Śniadanie

9.00-10.20 VII sesja referatów

10.20-10.30 Przerwa kawowa

10.30-11.20 Wykład gościa

11.20-12.00 Głosowanie

12.00-14.00 Zebranie walne

14.30-15.30 Obiad

16.00 Wręczenie nagród, oficjalne
zakończenie konferencji



Dojazd

Opiekunowie Kół Naukowych

NKCh UAM Maja Szymczak

KNSCh „Esprit” PRz oraz NKCh UJ Marta Podgórny

NKCh UG Izabela Wolańska

SSOGPTChem „Hybryda” PG
oraz NKCh SPG

Marek Adaszyński

SKNCh UŁ oraz SiDKN „NANO” PŁ Paulina Nowakowska

SKNCh UMK oraz SKN „FAZA” ZUT Weronika Kostusiak

SKNCh UW oraz ChKN „Luminol” 
UKSW

Dominika Kruszewska

Doktoranci oraz Doktorantki Justyna Mielnik

Z racji na dogodne połączenie komunikacyjne Dworca
Wrocław Główny z Pałacem Kornów możliwy będzie
transport uczestników za pomocą autobusów komunikacji
miejskiej. W tabeli przedstawiono listę opiekunów
poszczególnych kół naukowych, którzy przyjadą po Was na
dworzec i zagwarantują bezproblemowe dotarcie na miejsce.
Bez obaw! Godziny szczytu nam niestraszne, a i z bagażami
damy radę! Opiekunowie skontaktują się z uczestnikami
w najbliższym tygodniu i będą z uczestnikami w stałym
kontakcie.

Jeżeli planujecie dojechać w inny sposób to poniżej
przedstawiamy Wam adres Pałacu. Pamiętajcie, że są to
Pawłowice we Wrocławiu!

Pałac Kornów
ul. Pawłowicka 87/89
Pawłowice, Wrocław



Wieczory integracyjne

Wieczór I – piątek
Potworny wieczór

Do uczestników wydarzenia dociera smutna wiadomość. Imperium Chemii zostało zaatakowane przez
barbarzyńców zwanych „Plagiatorami”. Podległe pod Króla Mendelejewa królestwa, rządzone przez tak zwanych
„Władców Chemii”, potrzebują pomocy w zdjęciu straszliwej klątwy, która w wyniku kradzieży Świętego Jeża,
zamieniła wszystkich mieszkańców Imperium w potwory. Zadaniem uczestników jest znalezienie oraz wsparcie
wszystkich Władców - myślą, dobrym uczynkiem lub łykiem magicznego eliksiru, który właśnie przygotowują
nasi nadworni alchemicy. W zamian Władcy Chemii pomogą odnaleźć OSChemowiczom drogę i sposób na
odnalezienie Świętego Jeża, który jako jedyny może raz na zawsze uporać się z Plagiatorami.

Drodzy uczestnicy – szykujcie swoje potworne przebrania i nie dajcie się zwieść, ten Pałac tylko z pozoru wygląda
tak sielankowo!

Nieodłącznym elementem Ogólnopolskich Szkół Chemii są specjalnie przygotowane wieczory integracyjne.
W trakcie najbliższej edycji nie omieszkaliśmy wykorzystać wspaniałej lokalizacji konferencji – klimatycznego Pałacu
Kornów oraz otaczającego go zespołu parkowego.



Wieczory integracyjne

Wieczór II – sobota
Zaklęty Dwór

Znalezienie Świętego Jeża to nie jest jedyne co OSChemowicze muszą zrobić. Co prawda Święty Jeż pozwolił
przegnać atak Barbarzyńców “Plagiatorów” na jakiś czas, jednak klątwa wciąż nie została zdjęta. Niestety wróg
przeniknął w struktury najwyższej władzy Imperium. Nikt nie spodziewał się ataku z jego strony - OSChem Miś
okazał się zdrajcą. Podstępem zabił strażnika Świętej Tablicy i ukradł Jeża. Zadaniem OSChemowiczów jest
odnalezienie zdrajcy, odzyskanie broni, która ochroni Imperium przed przyszłymi najazdami “Plagiatorów”,
a przede wszystkim w towarzystwie czarownic i czarodziejów - zdjęcie klątwy z mieszkańców.

Będzie to wieczór pełen magii i iluzji. Szykujcie swoje różdżki i magiczne eliksiry, na pewno się przydadzą!

Do zobaczenia w Pawłowicach!


