Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
www.chfpn.pl

zaprasza pracowników uczelni oraz doktorantów z rodzinami
na XIII konferencję „Bryza”
19 - 29 lipca 2018 r.
w Marianówce koło Bystrzycy Kłodzkiej
Konferencje letnie „Bryza” organizowane są począwszy od 2005 roku w różnych rejonach kraju. Łączą one
wypoczynek z programem wykładowo-seminaryjnym dotyczącym integracji nauki i wiary, Pisma świętego,
rozwoju zawodowego. Uczestnicy konferencji mogą też zgłaszać propozycje swoich referatów o tej
tematyce. Tegoroczna „Bryza” odbędzie się w Kotlinie Kłodzkiej. Ośrodek konferencyjny Sorrento
(www.sorrento.com.pl) w Marianówce znajduje się ok.10 km od Bystrzycy Kłodzkiej.
Cena, obejmująca zakwaterowanie i dwa posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje, wynosi 1150 zł.
Dzieci do lat 10 - 850 zł (porcje połówkowe), do lat 3 - 300 zł (z wyżywieniem, w przeciwnym razie
bezpłatnie). Zniżkowa cena dla członków Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki - 1100 zł. Do ceny
należy doliczyć wpłacaną na miejscu opłatę klimatyczną w wysokości 17 zł 60 gr. Początek konferencji od
kolacji 19 lipca (czwartek); zakończenie śniadaniem 29 lipca (niedziela). Przyjmujemy zapisy na udział
w całości konferencji.
W rozkładzie typowego dnia czas od śniadania do obiadokolacji jest wolny - będą wtedy organizowane
wycieczki piesze w okoliczne góry (Masyw Śnieżnika, Góry Stołowe - Szczeliniec, Góry Bystrzyckie),
a w niektóre dni wycieczki autokarowe do miejscowości w Polsce i w Czechach. Ich koszt nie jest wliczony
w cenę konferencji, program będzie ogłoszony później. Możliwe miejsca wycieczek: Duszniki Zdrój, Kłodzko,
Jaskinia Niedźwiedzia i Radochowska, Skalne Miasto w Ardspach itd. Wykłady i seminaria zajmują do
trzech godzin dziennie po obiadokolacji, ich obecny program:
Główni wykładowcy:
Stanisław Białecki. Absolwent Seminarium Teologicznego w Dallas (specjalność: Stary i Nowy Testament).
Po ukończeniu studiów teologicznych zajmował się rozwojem przywództwa, zaś obecnie prowadzi edukację
biblijną i teologiczną misjonarzy chrześcijańskich w Europie Wschodniej. Członek instytutu Studiów
Biblijnych i Teologicznych w Budapeszcie. Wykłady dotyczyć będą nowotestamentowego Listu do Rzymian.
Bogdan Mazan, prof. zw. dr hab., literaturoznawca – historyk literatury polskiej, pracownik Zakładu Literatury
Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłady dotyczyć będą tematyki wiary w wybranych utworach literackich.
Adam Cenian, dr hab. inż., prof. IMP PAN, kierownik Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii, IMP PAN
Gdańsk. Zaangażowany jest w badania laserów, plazmy oraz układów ekoenergetycz-nych. Zainteresowania
wykładowcy dotyczą również zagadnień z pogranicza nauki i teologii. Jest założycielem Gdańskiego Forum
Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza. Wykłady dotyczyć będą relacji między nauką i wiarą oraz
odpowiedzialności pracowników naukowych za dążenie do prawdy.
Aleksandra Kruszyńska, dr n. med., adiunkt naukowo-dydaktyczny w Klinice Endokrynologii Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Jest równocześnie lekarzem praktykiemspecjalistką w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Wykłady obejmować będą zagadnienia
związane z fizjologią człowieka i endokrynologią.
Dotychczas zgłoszone tematy referatów i nieformalnych wieczorów:
Alicja Mazan Mazurkiewicz - Wieczór poetycki: Przyczynek do świata
Alicja Mazan Mazurkiewicz - Mój testament filozoficzny Jeana Guittona, czyli wyznanie wiary myśliciela.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać na adres
kontakt@chfpn.pl i po otrzymaniu potwierdzeniu przyjęcia należy wpłacić
zaliczkę w wysokości 250 zł od osoby. Termin pełnej opłaty - do 15
czerwca br.
Na ten sam adres kontakt@chfpn.pl można przesyłać wszelkie pytania
dotyczące konferencji oraz propozycje swoich referatów z ich krótkimi
opisami. Czas na prezentację - 20 minut. Nie przewidujemy publikacji
referatów, a ich treść powinna uwzględniać interdyscyplinarny skład
słuchaczy. Tematyka może być dość różnorodna; powinna dotyczyć
spraw wiary lub nauki, ich wzajemnych relacji, pracy naukowej
i dydaktycznej. Referaty mogą też być przedstawieniem aktualnych
zainteresowań bądź doświadczeń autorów.
Numer konta:
Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, ul. Wojciecha Kilara 1A/95;
02-776 Warszawa, 65 2130 0004 2001 0414 0711 0001 z opisem
„Udział w konferencji Bryza”.

Zdjęcia terenu ośrodka i okolic
były zrobione w X.2017r.

