ZJAZD ZIMOWY SSPTChem 2005
Informacje dotyczące wyjazdu:
Szkoła zimowa SSPTChem - Warszawa - 10.12.2005 Strona SSPTChem
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UWAGA: przejazd na podstawie karty przejazdu grupy - opiekun: Anna Kropidłowska
= podróż możliwa jedynie z grupą, przejazd poza stację przeznaczenia, inna drogą, przejście
do innej klasy, do pociągu wyższej kategorii oraz do pociągu/wagonu innego przewoźnika nie
jest dozwolony
Wyjazd 10.12.2005 po 5-tej rano pociągiem IC
Mozliwość wsiadania do pociagu na stacjach: Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk
Wrzeszcz, Gdańsk Główny
Pociąg 5306, wagon 6, miejsca: 31-36, 41-46, 61-66, 71-76

Powrót 11.12.2005 po 5-tej rano ze stacji W-wa Centralna pociągiem TLK 1515
Pociąg 1515, wagon 6, miejsca: 31-38, 41-48, 51-58

Na podróż należy zabrać:
{
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pieniądze na zakup biletu całodziennego w Warszawie
legitymację studenką
ciepłe odzienie wierzchnie (ażeby nikt nie marudził podczas zwiedzania po południu Warszawy)
ewentualnie parasol itp.
UWAGA: "kolacja" we własnym zakresie !

Program Zjazdu Zimowego:

5.26 - 5.52 - wyjazd do W-wy (w zależności od stacji kolejowej)
9.55 -przyjazd do Warszawy
10.30 - 10.45 - Rozpoczęcie Zjazdu Zimowego mgr Jakub M. Milczarek - Przewodniczący Sekcji
Studenckiej PTChem
10.45 - 11.30 - prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki
Warszawskiej) - "Zastosowanie polimerowych elektrolitów w układach elektrochromowych."
11.30 - 12.15 - dr hab. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski) - "Zaczyna się nowa chemia
czyli o nietypowych związkach gazów zwanych niegdyś szlachetnymi."
12.15 - 13.00 - Przerwa (poczęstunek)
13.00 - 13.45 - prof. dr hab. Marek Potrzebowski (Centrum Badań Molekularnych i
Makromolekularnych PAN w Łodzi) - "Spektroskopia NMR w ciele stałym - czy warto się nią
zajmować?!"
13.45 - 14.30 - dr hab. inż. Barbara Becker (Politechnika Gdańska) - "Od kamienia łupanego do
kamieni księżycowych - słów kilka o karierze pewnego wiązania chemicznego."
14:30 - 14:45 - mgr inż. Anna Kropidłowska (Politechnika Gdańska) - "Sekcja Studencka PTChem w
Gdańsku."
14.45 - 15.00 - Zakończenie Zjazdu Zimowego.
15.00 - 16.15 - Uroczysty obiad - stołówka Politechniki Warszawskiej.
16.00 - 20.00 - czas wolny, zwiedzanie Starego Miasta.
20.00 - ??? - Impreza integracyjna - ... ?
5.45 - powrót pociągiem do Trójmiasta

