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MARIUSZ ZARUSKI Witaj !  

Nazywam się Antek. Jestem uczniem 

Szkoły Podstawowej nr 53 w Warszawie. 

Chciałbym Cię zabrać w fascynującą 

podróż w czasie której poznasz postać 

patrona naszej szkoły, Mariusza Zaruskiego  



Mariusz 

Zaruski 

urodził się w 

1868 roku w 

Dumaniewie 

na Podolu w 

zaborze 

rosyjskim. 



RODZINA 



MŁODE LATA Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym. Uczył 

się jeździć konno i pływać. Czytał książki 

podróżnicze i przygodowe.  Później uczęszczał 

do szkoły w Mohylowie, i rosyjskiego gimnazjum 

w Kamieńcu Podolskim. 

Ciekawe jak 

robiono wtedy 

zdjęcia... 



ODESSA 

Po zdaniu matury rozpoczął studia 

matematyczno – fizyczne na uniwerysytecie w 

Odessie. Zetknął się tam po raz pierwszy z 

morzem. Codziennie je obserwował i utrwalał to   

na płótnie.  



PIERWSZE PODRÓŻE W czasie wakacji, jako ochotnik zaciągał się na  

różne statki i odbywał egzotyczne podróże do: 

 

 

-Chin  

  -Syberii 

     -Japonii 

        -Indii 

           -Egiptu 

             -Syrii 

                   I na Daleki Wschód  



ARCHANGIELSK 

Za działalność patriotyczną Mariusz Zaruski 

został zesłany w 1894 roku do Archangielska. 

Tutaj pływał na żaglowcu „Dzierżawa” do 

Norwegii, Szwecji i Holandii 

Wstąpił do szkoły nawigacyjnej,  zdobył tytuł  

szturmana żeglugi wielkiej i został kapitanem  

Żaglowca „Nadzieja”.   



1901-1904 

 KRAKÓW 

W 1901 roku wraz z żoną Izabelą przyjechał 

do Krakowa. Rozpoczął studia na Akademii 

Sztuk Pięknych 



ZAKOPANE I TATRY 

Od 1904 roku mieszkał wraz z żoną w Zakopanem. Prowadzili pensjonat „Krywań”. 

- Dokonał pierwszych wejść zimowych na ponad 20 szczytów.  

- Wszedł na Kozi Wierch i zjechał do Doliny Pięciu Stawów. 

- Organizował kursy jazdy na nartach dla góralskich przewodników. 

      - Był pierwszym polskim taternikiem i dokonał licznych wejść na wiele szczytów Tatr Polskich. 

                           - Był jednym z pierwszych speoleologów (badaczy jaskiń) 



ŚMIERĆ 

MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 

Śmierć jego przyjaciela Mieczysława Karłowicza w śnieżnej lawinie spowodowała, iż rozpoczął 

prace nad powołaniem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które miało nieść 

pomoc ludziom w górach. 

 



TOPR 
W 1909 roku zorganizował Tatrzańskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

i został jego pierwszym naczelnikiem. Mariusz 

Zaruski sam opracował statut Pogotowia,  

zasady działania, regulamin i rotę przysięgi.  



WYPRAWY RATUNKOWE 

Do wybuchu I wojny światowej Zaruski  

osobiście kierował wyprawami ratunkowymi, 

w czasie których najtrudniejsze i najbardziej 

ryzykowne zadania brał na siebie. 



SŁUŻBA WOJSKOWA 
1914 - 1926 

Gdy wybuchła I 

wojna światowa 

na rozkaz 

Marszałka 

Piłsudzkiego 

wyruszył z 

Zakopiańską 

Kompanią 

Strzelców 

Związał swe losy z I 

Brygadą Legionów 

Polskich. Uczestniczył 

w bitwach na froncie 

wschodnim. 



Po odzyskaniu niepodległości w 1918 

wstąpił do Wojska Polskiego , 

awansował do stopnia majora i został 

dowódcą  

11 Pułku  

Ułanów na którego  

czele walczył na 

 froncie.  

 

 

 

 

 

   

DOWÓDCA 



W latach 1923-1926 Mariusz Zaruski był adiutantem Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego, jako generał brygady. W 1926 przeszedł w stan spoczynku.  

ADIUTANT 



POWRÓT NA 

MORZE  

Po zakończeniu kariery wojskowej, 

Mariusz Zaruski powrócił do swej 

dawnej pasji i teraz za misję życia 

uznał sprawę wprowadzenia 

Polski na morze, do którego po 

latach niewoli, znowu uzyskaliśmy 

dostęp. 

W Gdyni została wybudowana 

przystań, sprowadzono łodzie 

żaglowe i zakupiono 2 jachty 

pełnomorskie. Na jednym z nich, 

„Witeziu” Zaruski pływał pod 

polską banderą do Szwecji i Danii. 

 



KOMITET FLOTY 

NARODOWEJ 

W 1927 roku został sekretarzem 

generalnym Komitetu Floty Narodowej. 

Nawoływał Polaków do datków na 

rzecz ufundowania floty morskiej i 

portu.  

Ze składek Komitetu Floty Narodowej  

zakupiono „Dar Pomorza” oraz 

„Sławomir Czerwiński”  „Temida I”  i 

„Temida II”.  



INSTRUKTOR ŻEGLARSKI 

Mariusz Zaruski został instruktorem w 

ośrodku szkolenia morskiego. Szkolił 

harcerską młodzież na kursach 

wakacyjnych na stopień żeglarza, sternika i 

jachtowego kapitana morskiego. 

To była dopiero 

szkoła charakterów ! 

Szkoleniami objęte były także 

dziewczęta. 

Generał chwalił je, że: „pilnością 

i zapałem prowadziły na kursie”. 



„ZAWISZA CZARNY” 

ma kapitana 

W 1935 roku Mariusz Zaruski 

został kapitanem harcerskiego 

statku flagowego  

„Zawisza Czarny”.  

Odbył na nim 17 rejsów z  

700 młodymi żeglarzami do 

10 krajów. 



NA POKŁADZIE „Zawiszy Czarnego” 

Pamiętający Zaruskiego żeglarze są zgodni 

w opinii, ze był on wprost uwielbiany przez 

załogę „Zawiszy Czarnego”.  

Wymagający na służbie - sama groźba 

wezwania do niego na rozmowę była dużą 

karą - w stosunku do swoich podopiecznych 

był życzliwy i dbał o ich bezpieczeństwo na 

morzu. Generał uczył harcerzy, że jacht to 

ich dom,  a załoga to rodzina. 



TWÓRCZOŚĆ 

Mariusz Zaruski czasie  

swoich morskich i 

lądowych wypraw pisał 

również wspomnienia i 

poezje. 

Zostały one wydane w 

licznych książkach 



WOJNA, WIĘZIENIE I ŚMIERĆ 

NON OMNIS MORIAR-NIE WSZYSTEK UMRĘ 

w 1939 został aresztowany 

przez NKWD, osadzony w 

więzieniu, w którym zmarł w 

1941 roku   

W 1997 roku, z inicjatywy 

Związku Harcerstwa 

Polskiego sprowadzono 

urnę z ziemią z grobu 

Mariusza Zaruskiego do 

Polski i złożono na 

Starym Cmentarzu w 

Zakopanem 

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku Białej 

Gimnazjum nr 27 w Gdańsku 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku 

Zespół Szkół nr 3 w Gdyni 

Gimnazjum Publiczne w Ińsku 

Szkoła Podstawowa w Kolbudach  

Gimnazjum nr 19 w Łodzi 

Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi 

Gimnazjum nr 44 w Poznaniu 

Szkoła Podstawowa w Pucku 

Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie-Dąbiu 

Gimnazjum w Ustce 

Gimnazjum nr 41 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wrocławiu 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem 

Szkoły, które noszą imię  

Mariusza Zaruskiego: 

Medalion z głazu nagrobnego  

na Pęksowym Brzyzku 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Bia%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
http://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%84sko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolbudy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puck
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_(Szczecin)
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_(Szczecin)
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_(Szczecin)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane


MEDALE 

Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, 

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie), 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Krzyżem Niepodległości, 

Krzyżem Walecznych (pięciokrotnie), 

Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_i_Medal_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Walecznych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Pami%C4%85tkowy_za_Wojn%C4%99_1918-1921
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Pami%C4%85tkowy_za_Wojn%C4%99_1918-1921
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Pami%C4%85tkowy_za_Wojn%C4%99_1918-1921


CZŁOWIEK DWÓCH ŻYWIOŁÓW 

Jeteśmy 

dumni, że tak 

wielki 

człowiek jest 

patronem 

naszej szkoły 

Żeglarz 

Taternik 
Poeta 

Wychowawca 

młodzieży Narciarz 

Żołnierz  

i dowódca Malarz 

Pisarz 


