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Komunikat nr 4
Z przyjemnością informujemy, że Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zapomniane
bandery. Flotylle rzeczne II RP” odbędzie się 24-25 maja 2019 r. (piątek- sobota), na
statkach Muzeum Odry FOMT.
Prowadzić ją będziemy w czterech 3-godzinnych sesjach, zapraszając autorów przypisanych
im referatów do debaty prowadzonej przez moderatorów sesji. Wszystkie referaty (ok.40)
zostaną opublikowane do 20 maja. Chcielibyśmy prosić autorów, jeśli jest to możliwe, by w
swych wystąpieniach poszerzali podnoszoną w publikacji problematykę. Zależy nam by
konferencja zdefiniowała obszar i stan badań nad problematyką flotylli rzecznych Marynarki
Wojennej, zakreśliła pożądane pola badawcze, by nasze spotkanie stało się płaszczyzną
dyskusji i wymiany poglądów, wobec najważniejszych kwestii związanych z
dziejami polskich flotylli rzecznych okresu międzywojennego.
Załączamy ramowy program Konferencji, wskazujący propozycje i kierunki
dyskusji formułowane w toku jej przygotowań przez zaproszonych przez nas
ekspertów.
Wysokość opłaty konferencyjnej Komitet Organizacyjny ustalił na 300,0 zł., płatne na konto
nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060 Fundacji Otwartego Muzeum Techniki w Banku BGŻ
BNP Paribas (FOMT wystawia faktury VAT). Prosimy o uiszczenie opłaty do 20 maja 2019
r., ew. gotówką w dniu Konferencji. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewnią posiłki,
udział w kolacji towarzyskiej, materiały konferencyjne, w miarę możliwości pomogą w
rezerwacji hotelu.
Fundacja zarezerwowała 20 miejsc na noc z 23/24 maja w pokojach 2-osobowych (ze
śniadaniem) w cenie ok. 120 zł. od osoby i 40 miejsc na noc z 24/25 maja. Jest możliwa
rezerwacja także na noc z 25/26. Uczestnicy Konferencji, którzy zechcą z tych noclegów
skorzystać proszeni są o zgłoszenie tego do dnia 15 maja, później musimy z rezerwacji
zrezygnować. Opłaty hotelowe uczestnicy Konferencji uiszczają z własnych środków.
25 maja Fundacja rozpoczyna rejs zabytkową barką „Irena” do Nowej Soli, do której
przybędziemy 26 maja wieczorem. Udział w rejsie kosztuje 500 zł., w tym wyżywienie i
nocleg na barce – własny materac i śpiwór. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmujemy do
20 maja.
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