
� Kraków,�wrzesień�2009�roku�

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Z�przyjemnością� informujemy,� że� Societas�Humboldtiana�Polonorum�–� Towarzystwo�Naukowe� (SHP)�
organizuje�w�nadchodzącym�roku�kolejny,�8.�Międzynarodowy�Kongres�Naukowy�pod�tytułem�

Świat bez granic – nauka bez granic

Welt ohne Grenzen – Wissenschaft ohne Grenzen

Kongres�odbędzie�się�w Toruniu w dniach od 27 do 30 czerwca 2010 r. 
Patronat�honorowy�nad��Kongresem�objął�Marszałek�Sejmu�RP�Pan�Bronisław�Komorowski.

Obok� znaczących� osobistości� polskiego� świata� nauki� Kongres� zaszczycą� swoją� obecnością� m.in.:�
członkowie� Zarządu� Fundacji� Alexandra� von� Humboldta� pod� przewodnictwem� Prezydenta� Fundacji,�
prof.�Helmuta�Schwarza,�przedstawiciele�Klubów�Humboldta�z�innych�krajów�oraz�grono�znakomitych�
prelegentów.�
Pragnieniem�Fundacji�Alexandra�von�Humboldta�jest,�aby�pobyt�na�stypendium�w�Niemczech�nie�był�
tylko�jednorazowym�epizodem�naukowym�i�dlatego�chętnie�wspiera�ona�wszelkie�inicjatywy�zmierzające�
do� integracji� środowiska� i� utrzymywania� stałych� kontaktów� zarówno�między� humboldtczykami,� jak�
i�z�Fundacją.�Mając�to�na�uwadze,�zapraszamy�do�Torunia�wszystkich�byłych�i�obecnych�stypendystów�
Fundacji,�niezależnie�od�przynależności�do�SHP�i�dołożymy�wszelkich�starań,�aby�koszty�uczestnictwa�
nie�były�wysokie�i�nie�stwarzały�nikomu�bariery�utrudniającej�wzięcie�udziału�w�Kongresie.�
Jednocześnie� tych� z� Państwa,� którzy� do� SHP� nie� należą,� serdecznie� zachęcamy� do� wstąpienia�
do�stowarzyszenia.�(Informacje�o�SHP�oraz�ankieta�członkowska�dostępne�są�na�stronie�internetowej�
Societas:�www.humboldt.org.pl).

Program naukowy Kongresu obejmował będzie m.in. następujące zagadnienia:

� •� Nauka�bez�granic�–�Quo�vadis?

� •� Arystoteles-Kopernik-Leonardo-Humboldt.�Kto�następny�i�czy�w�ogóle?

� •� Wspólna�Europa�–�współpraca�czy�konkurencja?

� •� Język�–�sposób�komunikowania�się.

� •� Bariery�ekonomiczne�w�nauce;�możliwości�i�szanse�Polski.

� •� Rola�pieniądza�a�postęp�cywilizacji.

� •� Granice�ludzkiego�działania�(etyka,�moralność)�i�poznania.

� •� Wyzwania�współczesności�a�religie.

� •� Współczesna�medycyna.�Czy�na�pewno�pragniemy�nieśmiertelności?

W�charakterze�prelegentów�staramy�się�pozyskać�najznakomitszych�uczonych�z�Polski�i�Niemiec.�Jeśli�więc�
mają�Państwo�sugestie�czy�propozycje�odnośnie�konkretnych�osób,�prosimy�o�ich�podanie,�zapraszamy�
także� humboldtczyków� do� zgłoszenia� własnego� wykładu.� Osoby,� które� byłyby� zainteresowane�
wygłoszeniem�referatu�prosimy�o�podanie�proponowanego�tytułu�oraz�nadesłanie�krótkiego�streszczenia�
-�w�miarę�możliwości�postaramy�się�uwzględnić�Państwa�życzenia.�
Dla�uczestników�Kongresu�oraz�osób� towarzyszących�przewidziany� jest� ciekawy�program�kulturalny,�
planujemy� także� zorganizowanie� po� kongresie� (w� dniu� 1.07.2010)� wycieczki� krajoznawczej�
po�Kujawach.

Wzorem� poprzednich� Kongresów� pragniemy� i� tym� razem� zaprosić,� na� koszt� organizatorów,� grupę�
przedstawicieli�młodej�generacji�—�wychowanków�humboldtczyków�i�przyszłych�stypendystów�Fundacji�
AvH.�Przewidujemy�dla�nich�możliwość�uczestnictwa�w�Sesji�Młodych�Badaczy�i�przedstawienia�własnych�
osiągnięć�naukowych�w�formie�posteru�oraz�krótkiej�trzyminutowej�prezentacji�ustnej.�Najlepsze�prace�
zostaną�wyróżnione.�Warunki�kwalifikacji�do�uczestnictwa�w�Sesji�Młodych�Badaczy�przedstawione�są�
w�załączniku�do�tego�listu.�
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Zachęcamy� wszystkich� humboldtczyków� do� zgłaszania� kandydatów� (asystentów,� doktorantów),�
których�dotychczasowe�osiągnięcia�naukowe�pozwalają�sądzić,�iż�w�nieodległej�przyszłości�mogą�stać�
się� stypendystami� Fundacji� AvH.� Zgłoszenia� na� załączonym� formularzu� prosimy� kierować� na� adres�
komitetu�organizacyjnego�Kongresu.

Wśród� załączników� do� niniejszego� listu� znajdą� Państwo� WSTĘPNE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA�
w�Kongresie�oraz�informację�o�konkursie�dla�młodych�badaczy.�Formularz WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA 
na kongres jest także dostępny na stronie internetowej:
http://8kongres.humboldt.org.pl�

Wszystkich z Państwa, którzy mają dostęp do internetu prosimy o skorzystanie z tej formy 
przekazu. Pozostałe Osoby proszone są o odesłanie zgłoszenia pocztą.
Korzystając� z� okazji� pragniemy� także� uaktualnić� dane� adresowe� –� ANKIETA AKTUALIZACYJNA 
zamieszczona jest na odwrocie wstępnego zgłoszenia. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie�nawet�
wówczas�gdy�nie�przewidują�Państwo�uczestnictwa�w�Kongresie.��

Z�uwagi�na�atrakcyjność�czasu�i�miejsca�kongresu�oraz�stosunkowo�szczupłą�bazę�noclegową�musimy�
dokonać�niezbędnych�rezerwacji�z�dużym�wyprzedzeniem.�Prosimy�zatem�o�przesłanie�nam�wstępnego�
zgłoszenia�uczestnictwa�w�Kongresie�nie�później�niż�do�15 listopada 2009 r.
Kolejne komunikaty kierowane będą tylko do osób, które odsyłając zgłoszenie wstępne wyrażą 
zainteresowanie uczestnictwem w Kongresie.
Bezpośrednim organizatorem Kongresu jest Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezesa SHP 
kol. Bogusława Buszewskiego przy współpracy Oddziału Toruńskiego SHP. 

Kontakt z organizatorami Kongresu:

http://8kongres.humboldt.org.pl� � Email:�8kongres@humboldt.org.pl

Adres pocztowy
Biuro Kongresu Humboldta
c/o mgr Agnieszka Reczuch, Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
Tel. (056) 611.43.08,� tel./fax (056) 611.48.37

Jednocześnie� informujemy,� że� zbliżają� się�do�końca�prace�nad�przygotowaniem�elektronicznej�wersji�
Almanachu� Polskich� Humboldtczyków.� Wersja� testowa� będzie� dostępna� od� 1� listopada� 2009� pod�
adresem� www.humboldt.org.pl.� Prosimy� o� sprawdzenie� zawartych� tam� danych� oraz� nadsyłanie�
ewentualnych�uwag� i�sprostowań�na�adres�sekretariatu�SHP.�Osoby,�które� jeszcze�nie�zgłosiły�swojej�
ankiety�zachęcamy�do�jej�rychłego�nadesłania

� �Z�humboldtowskim�pozdrowieniem,�

� Apl.Prof.�dr�hab.�Marian�Jaskuła� � Prof.�dr�hab.�Bogusław�Buszewski

�� � � Sekretarz�Generalny� � � � � � � Prezes�ZG�
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