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Pierwsze kontakty Mariusza Zaruskiego (1867-1941) z morzem 

-  Od 1885 roku studia na uniwersytecie  oraz w 

Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W trakcie pobytu 

w tym mieście odbył kilka podróży  morskich na 

Daleki Wschód 

-1894 Zsyłka do guberni archangielskiej, gdzie pracował 

jako marynarz na statkach rosyjskiej marynarki 

handlowej. Tam osiągnął funkcję szturmana i kapitana 



Początki wychowania morskiego w ZHP 

- Harcerski Hufiec Syberyjski prof.Józefa Jakóbkiewicza W latach 1917-

1922 na  Syberii. Od 1923 roku w Polsce, w Wejherowie. Szkolenie na 

jachcie „Beniowski” 

- Pierwsze drużyny morskie, m.in. Harcerska Drużyna Morska 

„Wilków Morskich” w Poznaniu (1924) 

- Pierwszy harcerski szkoleniowy obóz żeglarski z prawdziwego 

zdarzenia na Polance Redłowskiej zorganizowany przez Ludwika 

Hermela (1925) 

- I Konferencja Drużyn Żeglarskich i Morskich (1927) 

- Referat Drużyn Żeglarskich (1930), przekształcony w Kierownictwo Harcerskich 

Drużyn Żeglarskich (dalej KHDŻ) z hm. Witoldem Bublewskim   jako kierownikiem 



I Morska Drużyna Harcerskiej im. 

Władysława IV, powstała w lipcu 1929 r.  

 Harcerska Drużyna Morska- im. Zawiszy Czarnego założona w 1930 r. 



Początek sztafety kolarskiej z woda morską dla Prezydenta, 1933 



 Działalność Mariusza Zaruskiego  na rzecz idei „Polski Morskiej” 

- 1923 – współzałożyciel i pierwszy Yacht Klubu Polskiego  

 

- Od 1925 r. pływał m.in. na jachtach „Witeź”, „Temida I” i „Junak” 

 

-1927 – sekretarz generalny  Komitetu Floty Narodowej 

 

- 1928 konsultant i instruktor w pierwszym rejsie żaglowca ORP „Iskra” 

 

-1930-1933  prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej 

 

- 1932-1935 prezes Polskiego Związku Żeglarskiego 



Gen. Mariusz Zaruski z towarzyszami na 

jachcie „Witeź”w porcie Visby na Gotlandii, 

1926 r. 



Mariusz Zaruski, jako starosta morski z 

wizytami w Gdyni w 1927 r. 

 Z pierwszą Radą Miejską 

W obecności prezydenta RP 

Ignacego Mościckiego 



 M. Zaruski - autor wspomnień z podróży morskich 

„Na morzach dalekich”, Warszawa 1925 

 

„Żaglowym jachtem przez Bałtyk”, Warszawa 1927 

 

„Na jachcie Witeź”, Warszawa 1928 

 

„ Na skrzydłach jachtów”, Warszawa 1933 

 

„Wśród wichrów i fal”, Warszawa 1935 

 



i podręczników  dla żeglarzy 

„Nawigacja , krótki podręcznik do użytku na jachtach 

morskich”, Warszawa 1935 

 

„Zasadnicze komendy i rozkazy przy manewrowaniu na 

statkach żaglowych”, Warszawa 1933 

 

„Prawa i obowiązki kapitanów i sterników jachtowych. 

Regulamin służby na jachtach. Alarmy”, Warszawa 1935 



Kontakty  M. Zaruskiego z harcerzami żeglarzami 

- 1930 r. odbył Harcerski Kurs Morski w którym na jachcie 

„Junak” uczestniczył m.in. Mariusz Zaruski. 

- 30 maja 1931 r.  Powstał Ośrodek Przysposobienia Morskiego, później 

przemianowany na Harcerski Ośrodek Morski w Gdyni 

- W latach 1929-1932 był kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego 

w PUWFiPW oraz głównym instruktorem ośrodka szkoleniowego w 

Jastarni. Tam  w kursach brali  udział również harcerze 

- 1928  został patronem 16 Bydgoskiej Drużyny Żeglarskiej z 

drużynowym Zygfrydem Majką, był obecny na chrzcie łodzi „Lilja” 



 

 

 

Podejmując się  funkcji dowódcy harcerskiego żaglowca Zaruski wychodził z 

założenia, że: Trzeba dać możność młodym ludziom poznać morze, 

odbywać podróże nie na leżakach wygodnych parostatków, ale w 

pracy, przygodach, a czasem i niebezpieczeństwach żaglowych 

okrętów. W twardym trudzie żeglarskim hartują się charaktery."   

Cytat ze wstępu do d o wspomnień „Z harcerzami na <<Zawiszy Czarnym>> 

 



Szkuner  „Zawisza Czarny” ex „Petrea” zakupiony w 1934 r. 



Od 1926 roku ego stałą siedzibą był basen Żeglarski portu gdyńskiego 



Parametry: 
- długość: 37,6 m 

- szerokość:  8,12 m 

- zanurzenie: 3,2 m 

- wysokość grotmasztu: 27 m 

- powierzchnia żagli: 432 m2 

- załoga: 52 osoby (8 stałych członków) 

„Zawisza Czarny”  
trzymasztowy szkuner, zbudowany w 

1901 r. w szwedzkiej stoczni I. E. 

Holm a.A.K. Gustowson w Raa 



Galion na „ Zawiszy Czarnym” – 

autorstwa Mścisława Kociejowskiego 



Kiedy stał w porcie żaglowiec był chętnie 

odwiedzany przez harcerzy z całej Polski 



Mariusz Zaruski z Florianem Staszewskim 

na pokładzie „Zawiszy”, 1936 r. 





Z żoną Izabelą, fot. Florian Staszewski, 1937 r. 

fot. Florian Staszewski, 1936 r. 



Był wielkim autorytetem dla członków załogi  … 
fot. Florian Staszewski, 1937 



 … i nie tylko 
Fot. Florian Staszewski, 1937 

Słuchali go także harcerze żegnający 

wyruszającego w podróże Zawisze 

Czarnego 
Fot. Florian Staszewski, 1937 r. 



Podróże „Zawiszy Czarnego” 

- W ciągu 5 lat służby  żaglowiec odbył 16 rejsów w których brało udział 

650 osób, głownie harcerzy, ale byli w śród nich również uczniowie Szkoły 

Morskiej, członkowie szkolnych j kół LMiK, studenci ze Lwowa 
 

- Pierwszy rejs 29.06 – 13.08 1935: Kopenhaga, Londyn, Antwerpia, 

Amsterdam 
 

-  Sierpień 1937 r. Jeden z najdłuższych rejsów do Amsterdamu na zlot 

skautów w Vogelenzag  oraz Calais we Francji połączony z wizyta na 

wystawie światowej w Paryżu 



Owocami służby gen. Mariusza Zaruskiego 

są napisane przez niego dwie prace: 
 
-„Tymczasowy regulamin służby na szkuner-jachcie 

szkolnym << Zawisza Czarny>>”, 1935 

oraz wspomnienia  

- „Z harcerzami na <<Zawiszy Czarnym>>”, 1937  

1937 1958 



Zamówiony jeszcze przez LMiK kecz „Generał Zaruski” (z prawej), który wszedł do służby 

polskiej w 1947 r. 



Imię generała  Mariusza Zaruskiego nosi od 1961 r. basen Żeglarski w porcie gdyńskim 



Pomnik gen. Mariusza Zaruskiego na nabrzeżu Beniowskiego, fot. Marek Karbowiak, 1998 r. 


