SYMPOZJUM HISTORYCZNIE
Informacja
W imieniu Zarządu HDS Poland pragnę zaprosić wszystkie osoby zainteresowane historią nurkowania do
udziału w Sympozjum „!00 lat Służby Nurków w Polskiej Marynarce Wojennej” . Sympozjum organizowane jest
przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie, przy udziale Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa –
Mokotów, HDS Poland, Muzeum Nurkowania WKP w Warszawie oraz Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP
w Gdyni.
Sympozjum odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Centralnej Bibliotece Wojskowej
w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 109.
W wyniku ponad dwuletnich starań naszego Stowarzyszenia, głównym punktem w/w Sympozjum będzie
uroczystość pośmiertnego awansowania chor. mar. Wincentego Tomasiewicza do stopnia oficerskiego Marynarki
Wojennej RP.
Poza wspomnianą wyżej uroczystością na Sympozjum przedstawione zostaną wykłady na temat służby
nurków w okresie międzywojennym i w chwili obecnej oraz wystawa fotogramów „Pierwsza Kadrowa Nurkowa
1919- 1939”.
Wincenty Tomasiewicz swoją służbę wojskową rozpoczyna w roku 1916 jako ochotnik w Legionie Polskim, a po
uzyskaniu przez nasze Państwo niepodległości, jako podoficer Wojska Polskiego walczy w wojnie polsko-bolszewickiej
wykazując się wyjątkowym męstwem i odwagą.
Od 1923 roku służy w stopniu chorążego marynarki w Polskiej Marynarce Wojennej, - najpierw we Flotylli Pińskiej
MW, a następnie we Flocie MW w Gdyni. W okresie swojej służby chor. mar. Wincenty Tomasiewicz dowodzi okrętami:
ORP Admirał Dickman, Pływającą Stacją Torpedową ”Oksywie” i Bazą Torpedową „Oksywie” oraz Bazą Nurkową
ORP „Nurek”. Jest konstruktorem pierwszego polskiego tlenowego aparatu nurkowego do ratowania załóg okrętów
podwodnych. Za swoją postawę w służbie Ojczyźnie kilkakrotnie otrzymuje wysokie odznaczenia państwowe II RP.
Chor. mar. Wincenty Tomasiewicz zginął śmiercią bohaterską w dniu 1 września 1939r wraz z 16 nurkami Polskiej
Marynarki Wojennej na pokładzie ORP „Nurek” – okrętu zatopionego przez niemieckie lotnictwo w pierwszym dniu II Wojny
Światowej.

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum proszone są zgłaszanie się mailowo do biuro@hds-poland.org
do dnia 27 października 2019r.
Uwaga
Ze względów organizacyjno-formalnych wstęp na Sympozjum wyłącznie na podstawie imiennych zaproszeń
(Zaproszenia otrzymają tylko osoby zgłaszające się w wyżej podanym terminie)
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