
UCHWAŁA Nr 77/2015
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: wystąpienia Fundacji Fundusz Obrony Narodowej (FON) z wnioskiem wyrażonym
w uchwale nr 2/2015 z dnia 2 października 2015 r. do Prezydenta RP oraz Ministra Obrony
Narodowej za pośrednictwem WKU w Gdyni a dotyczącym:
- mianowania pośmiertnego na kolejne stopnie wojskowe,
- odznaczenia pośmiertnego najwyższymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi dla
Żołnierzy wymienionych niżej i imiennie w załącznikach do wniosku Fundacji Fundusz Obrony
Narodowej:
a) admirała Józefa Unruga, Dowódcy Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.;
b) trzech oficerów Marynarki Wojennej II RP, których zamordowali Niemcy;
c) dziesięciu oficerów Marynarki Wojennej II RP, obrońców Półwyspu Helskiego we wrześniu
1939 r., którzy zostali zamordowani po II wojnie światowej w Polsce;
c) jedenastu marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej, którzy zostali zamordowani po II wojnie
światowej w Polsce.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Akademii Marynarki Wojennej.

§1

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, jako wyraziciel
opinii społeczności AMW, w głosowaniu jawnym przyjął jednomyślnie uchwałę w sprawie
poparcia wniosku Fundacji Fundusz Obrony Narodowej przyjętego w uchwale nr 2/2015
z dnia 2 października 2015 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministra
Obrony Narodowej.

§2

Zdaniem Społeczności akademickiej AMW wymienieni Oficerowie i Żołnierze
(pochodzący z naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych, w tym i były Komendant Uczelni)
swoim życiem, pracą i służbą, oraz ofiarą życia w pełni zasłużyli na nasze najwyższe
uznanie i szacunek. Stanowią wzór niezłomnej postawy i poświęcenia dla kolejnych pokoleń.
Nasze polskie zaniechania, za które winniśmy się czuć głęboko zawstydzeni, sprawiły że
pamięć o tak wielu bohaterach nie znalazła należnego miejsca w naszej zbiorowej
świadomości, pomimo że upłynęło wiele lat od odzyskania wolności. Tym cenniejsza i godna
naśladowania jest wspomniana powyżej inicjatywa Fundacji Fundusz Obrony Narodowej.
W 2016 r. Państwo Polskie będzie obchodzić 1050-lecie swojego istnienia i będzie to
najlepszy czas by godnie, poprzez wymienione we wniosku uhonorowanie, okazać
wdzięczność i szacunek współczesnych pokoleń, dzięki którym mogła się odrodzić Wolna
Rzeczpospolita.
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