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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Dziękując za zgłoszenie udziału w 8. Kongresie SHP przekazuję komunikat nr 2 zawierający następujące materiały:

- wstępny program 8. Międzynarodowego Kongresu SHP (zał. nr 1),

- formularz  „ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONGRESIE” (zał. nr 2), 

- informacje organizacyjne – warunki uczestnictwa (zał. nr 3).

Tematem Kongresu będzie „ŚWIAT BEZ GRANIC – NAUKA BEZ GRANIC”.

Patronat honorowy nad Kongresem objął Marszałek Sejmu RP Pan Bronisław Komorowski, a wśród członków komitetu 
honorowego są m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbara Kudrycka oraz Minister Spraw Zagranicznych 
Pan Radosław Sikorski.
Swój udział w Kongresie potwierdził Prezydent Fundacji im. Alexandra von Humboldta Prof. Dr. Helmut Schwarz. 
Oczekujemy także przyjazdu Dr. Gizeli Janetzke, Dr. Svena Baszio oraz Dr. Heinricha Pfeiffera. Ze strony polskiej udział 
wezmą wybitni przedstawiciele świata nauki i polityki.
Mamy głęboką nadzieję, że zaproponowane przez nas warunki uczestnictwa, możliwość wymiany doświadczeń 
i najnowszych informacji o programach Fundacji Aleksandra von Humboldta, wykłady znakomitych prelegentów 
jak i jedyny w swoim rodzaju klimat rodzinnego miasta Kopernika, okażą się bardzo atrakcyjne i przyciągające dla 
uczestników 8. Kongresu SHP.
Nasz toruński Kongres będzie niewątpliwie zarówno ciekawym wydarzeniem naukowym, jak i miłym spotkaniem 
Rodziny Humboldtczyków. Serdecznie zapraszamy do Torunia wszystkich byłych i obecnych  stypendystów (niezależnie 
od formalnej przynależności do SHP) oraz naszych sympatyków, wraz z osobami towarzyszącymi. Dla gości Kongresu 
i osób im towarzyszących zorganizowany będzie ciekawy program kulturalny, zwiedzanie miasta i muzeów, a po 
Kongresie wycieczki po Ziemi Pałuckiej i Chełmińskiej – kolebce naszej państwowości.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie prosimy o staranne i czytelne wypełnienie ZGŁOSZENIA 
UDZIAŁU oraz o jak najszybsze odesłanie go organizatorom. Zgłoszenie można także nadesłać drogą elektroniczną 
korzystając z formularza on-line.
Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dokonania wpłat upływa z dniem 19 kwietnia 2010 r. Zgłoszenia po tym terminie 
przyjmowane będą tylko w miarę wolnych miejsc.
Z serdecznym pozdrowieniem.

Prof. Bogusław Buszewski
Prezes ZG SHP

P.S.
W drugiej połowie czerwca w Toruniu odbywa się szereg atrakcyjnych imprez związanych z tradycyjnymi obchodami 
„Dni Torunia”. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:
http://www.torun.pl/imprezy/ 


