Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
www.chfpn.pl

zaprasza pracowników uczelni, doktorantów
oraz osoby zainteresowane tematyką nauki i wiary – z rodzinami

na XV konferencję „Bryza”
2 - 12 sierpnia 2020 r. w Polanicy Zdroju
Konferencje letnie
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.
Bryza 2020 odbędzie się w Polanicy Zdroju, jednym z uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej.
Ośrodek konferencyjny – Pensjonat Panorama https://panorama.polanica.pl znajduje się tuż obok
uzdrowiskowego deptaka i blisko Parku Zdrojowego.
Cena, obejmująca zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym i dwa posiłki dziennie: śniadania
i obiadokolacje, wynosi 1250 zł (1200 zł dla członków ChFPN). Jest też niewielka ilość pokoi
jednoosobowych (1400 zł) i trzyosobowych (1100 zł).
Konferencja rozpoczyna się kolacją
w niedzielę 2 VIII i kończy śniadaniem w środę12 VIII.
W czasie od śniadania do obiadokolacji będą organizowane wspólne wycieczki piesze
w okoliczne góry, a w niektóre dni wycieczki autokarowe do atrakcyjnych turystycznie miejsc po
polskiej i czeskiej stronie. Ich koszt nie jest wliczony w cenę konferencji; program będzie ogłoszony
później. Sesje wykładowo-referatowe zajmują od dwóch i pół do trzech godzin dziennie po
obiadokolacji.
Tematy wykładów głównych są obecnie w trakcie ustalania. Uczestników konferencji
zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji referatów. Czas na prezentację – 20 minut. Nie
przewidujemy publikacji referatów, a ich treść powinna uwzględniać interdyscyplinarny skład
słuchaczy. Tematyka może być różnorodna; ale powinna dotyczyć spraw wiary lub nauki, ich
wzajemnych relacji, pracy naukowej i dydaktycznej. Tematy wraz z krótkim opisem należy
przesyłać na adres kontakt@chfpn.pl.
Wycieczki i spacery piesze: Polanica Zdrój położona jest w Kotlnie Kłodzkiej w bezpośredniej
bliskości Gór Stołowych i Gór Bystrzyckich. Celem wspólnych kilkugodzinnych spacerów będą
okoliczne sudeckie szczyty, Radkowskie Skały, Skalne Grzyby, Szczeliniec oraz Śnieżnik we
wschodniej części Kotliny Kłodzkiej. Większość z nich będzie się zaczynać od dojazdu
mikrobusem na miejsce startu i kończyć w Polanicy.

Wycieczki autokarowe: Ostateczny wybór planowanych trzech tras wycieczkowych będzie
ustalony kilka miesięcy przed konferencją. Ich cele zostaną wybrane spośród takich miejscowości
jak Książ (zamek), Świdnica (Kościół Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa), Nowa Ruda
(Muzeum Górnictwa i podziemna trasa turystyczna), Henryków (klasztor cystersów), Kamieniec
Ząbkowicki (pałac Marianny Orańskiej), Złoty Stok (kopalnia złota) – zaś po stronie czeskiej zamki,
klasztory, parki, dawna architektura: Broumov, Nowe Miasto nad Metują, Trutnov, Kuks, Opocno,
Castolovice). Oczywiście spośród tych atrakcji turystycznych będziemy musieli wybrać niektóre.
Zgłoszenia udział należy przesyłać na adres kontakt@chfpn.pl . Zaliczka wynosi 300 zł,
natomiast termin pełnej opłaty to 2 lipca 2020 roku.
Numer konta: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, ul. Wasilkowskiego 1A / 95; 02-776
Warszawa, 65 2130 0004 2001 0414 0711 0001 z opisem „Udział w konferencji Bryza”.
Dokładniejsze informacje o programie konferencji będą podane w kolejnych komunikatach oraz
na stronie internetowej www.chfpn.pl i za pośrednictwem Facebooka (Chrześcijańskie Forum
Pracowników Nauki). Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem poprzedniej Bryzy: https://
chfpn.pl/bryza/bryza-2019/

Obecna konferencja jest piętnastą z serii „Bryza”. Wcześniejsze odbyły się we Władysławowie,
Zakopanem, Kudowie Zdroju, Łazach koło Mielna, Wiśle, Istebnej, Wetlinie, Tyliczu, Marianówce
koło Bystrzycy Kłodzkiej i Niedźwiedziu koło Mszany Dolnej.
Ich organizatorem jest Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, międzywyznaniowe
stowarzyszenie działające od 2001 roku, formalnie zarejestrowane w lutym 2007 r., zrzeszające
wierzących ludzi nauki różnych specjalności z różnych ośrodków akademickich.
Forum jest przede wszystkim miejscem spotkania, wymiany myśli, wzajemnej inspiracji – dla
pogłębiania wiary, budowania spójnego światopoglądu uwzględniającego poznanie na drodze
nauki i wiary, zachęty do rozwoju zawodowego.
Chcemy lepiej poznawać Boga – przez Jego słowo, Jego dzieło stworzenia. Chcemy wspólnie
szukać odpowiedzi na pytania, wynikające z harmonii i napięć między nauką i wiarą. Chcemy
z perspektywy wiary odnosić się do problemów środowiska akademickiego, pracy zawodowej,
życia społecznego i osobistego.
Te miejsca spotkań to np. organizowane co dwa lata konferencje cyklu Nauka-Etyka-Wiara.
Dotyczyły one ostatnio takich tematów jak: Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne (2018),
Nauka i wiara – wyzwania przyszłości (2015), Nauka – możliwości i ograniczenia (2013), Godność
człowieka (2011). Kolejna, dotycząca Bożego działania w świecie, planowana jest na czerwiec
2020 roku. Dostępne są książkowe publikacje z każdej z tych konferencji. Co roku spotykamy się
też w różnych rejonach Polski właśnie na letnich konferencjach „Bryza”, łączących aktywny
wypoczynek z refleksją dotyczącą integracji nauki i wiary, Pisma świętego, modlitwy, rozwoju
zawodowego.
Spotkania w ciągu roku zależą od aktywności Forum w danym mieście czy ośrodku
akademickim. Najczęściej mają one formę wykładów, spotkań dyskusyjnych, spotkań
nieformalnych. Do włączenia się w działania Forum zachęcamy również przyszłych naukowców –
doktorantów. Nawiązujemy też współpracę międzynarodową z inicjatywami o podobnych do
naszych celach.

