Założenia i deklaracja ideowa AZM
Deklaracja ideowa Akademickiego Związku Morskiego
Uchwalona na II Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów AZM
Luty 1935 rok
1. Młodzież akademicka zrzeszona w Akademickim Związku Morskim
RP stwierdza, iż niezrozumienie zagadnień morskich przez polskie
społeczeństwo było jedna z przyczyn utraty naszego niepodległego
bytu państwowego, a ponadto było i jest czynnikiem hamującym
normalny jego rozwój.
2. W głębokim zrozumieniu zadań ciążących na młodym pokoleniu i
jego
odpowiedzialności
za
przyszłość
Rzeczypospolitej,
Akademicki Związek Morski stawia sobie za naczelne zadanie
twórcza i planową działalność na morzu w kierunku uświadomienia
społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży, konieczności wzmocnienia
stanowiska Polski na morzu, wypracowanie rozwojowych
wytycznych polskiej myśli morskiej oraz wychowania w myśl
poniżej przedstawionych zasad młodego pokolenia. Na powyższej
platformie AZM pragnie zgrupować całą młodzież akademicką, bez
względu na dzielące je dzisiaj różnice ideowo polityczne.
3. Deklarujemy się jako nowego typu organizacja sportowo-ideowa.
Jako organizacja ideowa traktujemy zagadnienia morskie z punktu
widzenia społecznego. Uważamy, że jak całe społeczeństwo
przenosić powinno nad Bałtyk swoje zainteresowanie sprawami
morskimi twórczą pracą na rzecz morza, tak i korzyści z jego
posiadania udostępnione być winny szerokim warstwom
społecznym. Uważając zaś pracę za naczelny miernik wartości
człowieka, uznajemy jednak przede wszystkim za konieczne trwałe
związanie z morzem jak najszerszych rzesz polskiego świata pracy
o nowej psychice, nie opartej na egoizmie, lecz na zdolności
oddania swych najlepszych wysiłków na rzecz dobra ogółu,
którego racje winny stać ponad dążeniami poszczególnych grup i
jednostek.
4. Realizacja postulatu udostępniania morza całości kadry
przodowników społecznych, którzy by myśl tę szerzyli w szerokich
warstwach społeczeństwa. Dlatego też dążymy do wychowania
człowieka uspołecznionego, podporządkowanego interesom dobra
zbiorowego, co stanowi jeden z naczelnych celów AZM.
5. Stwierdzając konieczność prowadzenia własnej, polskiej polityki
kolonialnej, podkreślamy, że winna się ona opierać na wzajemnym

zrozumieniu. Powyższe dążności, mające na celu pełny rozkwit
polityczny i gospodarczy naszego Państwa, nie noszą jednakowoż
żadnych cech imperialistycznych. W naszym, bowiem zrozumieniu
szeroko zakrojona działalność morska i tak pojęta ekspansja
zamorska, powoduje zbliżenie narodów i ugruntowanie pokoju
światowego. Tym niemniej uważamy rozbudowę polskiej marynarki
wojennej, jako czynnika obronnego, za rzecz dla Państwa
konieczną skutecznie przeciwstawiająca się wszelkim zaborczym
tendencjom.
6. Jako organizacja sportowa określamy nasz stosunek do sportu w
następujący sposób: pojmujemy sport nie jako cel sam w sobie,
lecz jako pewien czynnik społeczny, który udostępnić należy jak
najszerszym masom. Ideałem naszym jest człowiek harmonijnie
wyrobiony pod względem fizycznym i duchowym. Propagujemy i
uprawiamy sport żeglarski, będący dla nas twardą szkołą
charakterów. Cechuje on się mianowicie następującymi
znamionami: wspólnej pracy dla dobra gromady, poczucia
odpowiedzialności za wykonywanie nałożonych obowiązków i
dyscypliny organizacyjnej, W myśl powyższych wytycznych
chcemy wychować typ „azetemowca”, który wspomnianymi
zasadami, zdobytymi na morzu, kieruje się w życiu społecznym.
7. W realizacji naszego programu współpracujemy w pierwszym
rzędzie z Ligą Morska i Kolonialną oraz pragniemy także
współpracować z innymi organizacjami o podobnych cechach.
8. Jesteśmy przekonani, że nasze hasła znajdą pełny oddźwięk i
poparcie wśród młodego pokolenia. Wierzymy niezłomnie, że w
naszej dzisiejszej sytuacji znaczącej się kryzysem form życia
organizacyjnego młodzieży, odnajdzie ona swą właściwą drogę na
platformie pracy dla Rzeczypospolitej pod banderą Akademickiego
Związku Morskiego.

