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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

100 lat morskich skrzydeł Polski 

 

Komunikat nr 2 

Komitet Organizacyjny w składzie prof . Państwowej Wyższej  Szkoły Techniczno -
Ekonomicznej w Jarosławiu dr hab. Andrzeja Olejki,  prof .  Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu prof .  Macieja Franza, prof .  Akademii Marynarki Wojennej  
Piotra Semkowa, dr hab. Stanisława Januszewskiego - przewodniczący ,  Burmistrz 
miasta Pucka Hanny Pruchniewskiej  i  I reneusza Makowskiego, dyrektora Muzeum 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, ustali ł ,  że Konferencja odbędzie się  w Pucku w 
dniach 4-5 czerwca 2020 roku (czwartek -piątek) .   

Komitet Organizacyjny przyjął 32 zgłoszenia czynnego udziału w Konferencj i,  w tym 
również historyków z Austr i i ,  Czech, Łotwy, Rosj i i  Ukrainy. Do 15 lutego otrzymał 
14 referatów, które zostały już przygotowane do druku. Publ ikację  materiałów 
zakończymy do pierwszych dni czerwca. Termin nadsyłania referatów ustal i l iśmy na 
15 marca, ale w marę możl iwości prosimy o szybsze ich składanie .  Chcemy uniknąć 
spiętrzenia prac redakcyjnych, co skutkować może obniżeniem jakośc i  wydawnictwa. 
Prac nadesłanych po 15 marcu nie będziemy publ ikować.  

Autorzy otrzymają po 1 egz. książki, nie planujemy honorariów autorskich. Dzięki temu liczymy, że jej 
wydanie  sfinansujemy wpływami z jej sprzedaży i niewielkim przychodem z tytułu opłaty 
konferencyjnej. Jej wysokość określiliśmy na 500 zł., w ramach których pokryjemy koszt 2 noclegów i 
2 obiadów oraz kolacji w dniu 11 czerwca.  

Prosimy o przesłanie nam do 15 marca informacji o dacie przyjazdu i wyjazdu z Pucka.  

Mamy nadzieję, że dwudniowe spotkanie  w Pucku stanie się dobrą okazją do wymiany 
poglądów, opini i ,  spełniając zarazem Państwa oczekiwania z nim wiązane .   

Pytania, i zgłoszenia  udziału w Konferencj i prosimy kierować na adres mailowy 
nadbor@fomt.pl  

Z poważaniem 
dr hab. Stanisław Januszewski 

Prezes Zarządu Fundacji 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
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