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Jędrzej Szerle 

 

Mariusz Zaruski w świadomości Polaków 

 

Na zakończenie konferencji chciałbym opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób 

Mariusz Zaruski był upamiętniany po śmierci i jakie miejsce zajmuje w świadomości Polaków. 

Z oczywistych względów trudno omówić wszystkie przejawy takiej aktywności w jednym 

referacie. Z jednej strony generał Zaruski w ciągu 76 lat po swojej śmieci został patronem wielu 

szkół, ulic i marin oraz doczekał się sporej liczby publikacji, co jest stosunkowo łatwe do 

opisania, ale z drugiej trudne do uchwycenia jest niematerialne dziedzictwo – przekazywanie 

opowieści o generale, przywoływanie tej postaci na harcerskich apelach czy szkoleniu 

żeglarskim. Dlatego w referacie skupię się wybranych przykładach, które – mam nadzieję 

trafnie – pokażą, że Polacy nie zapomnieli o Mariuszu Zaruskim. Jeżeli mowa o pamięci, to 

trzeba tu szczególnie wspomnieć o pani Marii Grodzickiej, która wyjątkowo pielęgnuje pamięć 

o Mariuszu Zaruskim i swoim mężu, Januszu Grodzickim, pływającym wspólnie z generałem 

na „Zawiszy Czarnym”. Dzięki niej możemy oglądać unikalne zdjęcia Mariusza Zaruskiego z 

drugiej połowy lat 30. 

Okoliczności śmierci Mariusza Zaruskiego w więzieniu NKWD w Chersoniu nad 

Morzem Czarnym nie były nigdy tajemnicą. Nie została ona również zapomniana przez 

współczesnych – już w 1944 roku Franciszek Bahyrycz opublikował w Londynie wspomnienie 

o Zaruskim. Z kolei w Polsce w pierwszym powojennym numerze „Wierchów” w 1947 roku 

pojawił się biogram generała, w którym podano rok i miejsce śmierci. Mariusz Zaruski szybko 

też został upamiętniony szczególnie - w 1946 roku, kiedy do Polski przybył zamówiony przed 

wojną żaglowiec Ligi Morskiej i Rzecznej, otrzymał on imię „Generał Zaruski”, a w 1961 roku, 

wyremontowany gdyński basen jachtowy, przez lata najważniejsza morska marina w Polsce, 

otrzymał za patrona właśnie Mariusza Zaruskiego. 

 

Obszerny referat o żaglowcu „Generał Zaruski” usłyszeliśmy od kapitana Jerzego 

Jaszczaka. Jak się wydaje Liga Morska i Kolonialna, reaktywowana w 1944 roku pod nazwą 

Ligi Morskiej, nie miała wątpliwości, żeby ściągniętemu w 1946 roku żaglowcowi nadać imię 

Mariusza Zaruskiego. Wprawdzie los żaglowca był z początku bardzo niepewny – do połowów 

chciało go przejąć Społeczne Przedsiębiorstwo Aprowizacji Rybnej – ale szczęśliwie pozostał 
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w służbie żeglarzy. Gorzej było z nazwą – w 1953 roku jednostka wraz z całą Ligą Morską 

została wchłonięta przez Ligę Przyjaciół Żołnierza, a w 1956 roku żaglowiec zmienił nazwę na 

„Młoda Gwardia”. Żeby nie było wątpliwości – nie był to cios wymierzony szczególnie w 

pamięć o generale Zaruskim, bo wszystkie polskie jachty zostały uszczęśliwione nowymi 

imionami – „Kolektywami” czy „Kołchoźnikami”. Dzięki odwilży październikowej w 1957 

roku młodzi żeglarze mogli pływać na „Mariuszu Zaruskim”, a od 1969 roku ponownie na 

„Generale Zaruskim”. 

Jednym z najbardziej znanych obiektów, które noszą imię Mariusza Zaruskiego, jest basen 

żeglarski w Gdyni. Zbudowany w latach 1934-1936 nazywany był pierwotnie po prostu 

„Basenem Żaglowym”, później „Basenem Żeglarskim ministra Becka”, ale równolegle 

gdyńskie środowiska żeglarskie i harcerskie postulowały, żeby otrzymał on imię Mariusza 

Zaruskiego. Oficjalnie tak się jednak nie stało i do 1939 roku i przez pierwsze lata po II wojnie 

światowej basen był bezimienny. Dopiero 30 czerwca 1961 roku, po trwającym cztery lata 

remoncie, basen żeglarski został uroczyście otwarty i otrzymał imię Mariusza Zaruskiego. Nie 

było to jednak ostatnie upamiętnienie generała w gdyńskiej marinie. 3 czerwca 1984 roku 

staraniem Yacht Klubu Polski Gdynia, który obchodził 60-lecie powstania, przy basenie 

żeglarskim stanął pomnik Zaruskiego. Jak informował „Dziennik Bałtycki”: „W niedzielę o 

godzinie 16 uroczyste zakończenie regat, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, połączone 

z odsłonięciem (w porcie jachtowym) pomnika gen. Mariusza Zaruskiego”. 

Nie tylko Yacht Klub Polski Gdynia pielęgnował pamięć o swoim założycielu. W 1961 

roku Wanda Szałowicz, żeglarka z Yacht Klubu Morskiego „Kotwica” (obecnie Jacht Klubu 

Marynarki Wojennej Kotwica), w artykule opublikowanym na łamach „Żagli” z dumą 

podkreślała, że korzenie jej klubu sięgają gdyńskiej sekcji Wojskowego Klubu Sportów 

Wodnych, na której czele stał gen. Mariusz Zaruski. Również kluby żeglarskie powstałe w 

oparciu o Ligę Morską, później wchłoniętą przez Ligę Przyjaciół Żołnierza, dbały o pamięć o 

generale. Dobrym przykładem jest tu Gdański Klub Morski LOK, który nosi imię Mariusza 

Zaruskiego od 1954 roku, czyli sprzed odwilży październikowej. Sława ojca polskiego 

żeglarstwa nie ograniczała się też w żadnym razie do terenów nadmorskich – w 1975 roku 

powstał Lubuski Klub Żeglarski im. Mariusza Zaruskiego z siedzibą w Sławie. 

Przykład niezwykłego dbania o pamięć o generale przynosi protokół ze spotkania Rady 

Seniorów Żeglarstwa z 25 czerwca 1979 roku. Zabrał w nim głos Witold Bublewski, nestor 

polskiego harcerstwa, któremu polskie żeglarstwo zawdzięcza m.in. oba żaglowce „Zawisza 

Czarny”, który: 
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„przypomniał o tradycji zostawiania symbolicznego miejsca dla Gen. Zaruskiego. Zwyczaj ten 

powinno się wprowadzić ponownie dla podkreślenia, że duch Generała jest zawsze z nami.” 

Czy ta tradycja była kultywowana w kręgach harcerskich, czy żeglarskich – tego nie udało mi 

się ustalić. 

 

Mariusz Zaruski dał się poznać nie tylko jako dziennikarz, o czym usłyszeliśmy od 

redaktora Marka Słodownika, ale również jako pisarz. Jego opowiadania i książki, poświęcone 

m.in. pierwszym, przełomowym dla polskiego jachtingu rejsom bałtyckim w latach 20. i 

szkoleniu młodzieży na „Zawiszy Czarnym” w latach 30., ukazywały się regularnie na rynku 

księgarskim. W pierwszych latach powojennych jego dzieła nie były wznawiane, dopiero w 

1958 roku wydawnictwo „Sport i Turystyka”, specjalizujące się w tego typu tematyce, wydało 

książki „Na bezdrożach tatrzańskich: wycieczki, wrażenia i opisy”, „Wśród wichrów i fal” i „Z 

harcerzami na „Zawiszy Czarnym”. Ostatnia z książek doczekała się dwóch wznowień, w 1966 

i 1970 roku. Poza tym Wydawnictwo Morskie w 1977 roku wydało ponownie „Sonety 

morskie”. Poza tym w okresie PRL próżno szukać wznowień popularnych przed wojną książek. 

Dopiero w XXI wieku zaczęły pojawiać się nowe wydania, a zwłaszcza po 2011 roku – 

zapewne dlatego, że przestały wówczas obowiązywać autorskie prawa majątkowe do jego 

twórczości. Warto podkreślić, że choć spora część dzieł Mariusza Zaruskiego wciąż nie 

doczekała się reprintów, to nie oznacza to, że są one niedostępne. Dzięki powstaniu bibliotek 

cyfrowych (zwłaszcza Pomorskiej i Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej) i digitalizacji zbiorów 

część oryginalnych, przedwojennych książek i opowiadań generała jest dostępna za darmo dla 

wszystkich użytkowników Internetu. 

 

 Choć postać generała Mariusza Zaruskiego jest niezwykle interesująca, to nie cieszył 

się on dużym zainteresowaniem ze strony badaczy. Wprawdzie pojawiały się publikacje 

popularnonaukowe – np. Władysław Wędziński napisał w 1990 roku książkę „Generał Mariusz 

Zaruski: wychowawca młodzieży w idei morskiej, a siedem lat później wyszedł „Mariusz 

Zaruski – opowieść biograficzna” Henryki Stępień, a wielu uznanych badaczy, np. Daniel 

Duda, publikowało mniej lub bardziej dokładne biogramy, to wciąż nie doczekaliśmy się 

kompletnej biografii Mariusza Zaruskiego, która obejmowałaby nie tylko całość jego 

życiorysu, ale również omawiała jego twórczość malarską i pisarską. 
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 Jeżeli chodzi o produkcje filmowe, to w 1984 roku wyprodukowany został 

szesnastominutowy „Mariusz Zaruski. Żeglarz-taternik”, w 1990 roku „Pierwszy żeglarz 

Rzeczypospolitej”, który mieliśmy okazję obejrzeć na początku konferencji”, a w 1998 roku 

poświęcony mu został odcinek serialu „Zdobywcy Karpat”. Pośrednio dotyka też jego postaci 

film „Drugie życie generała”, od którego rozpoczął prelekcję kapitan Jaszczuk. 

 Odbyły się dwie wystawy muzealne, które przypominały życie i twórczość Mariusza 

Zaruskiego. Pierwszą z nich zorganizowało Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w 2001 

roku i nazywała się „Mariusz Zaruski: taternik, narciarz, żeglarz”. Wystawie, na której 

pokazano eksponaty ze zbiorów muzeum, towarzyszył pokaz filmów oraz cykl spotkań z 

Henryką Stępień, autorską wspomnianej biografii generała. W 2002 roku wydany został katalog 

wystawy, a w 2003 roku wystawa ta została pokazana również w Karpaczu, w ówczesnym 

oddziale Muzeum Sportu i Turystyki. 

W grudniu 2007 roku otwarta została druga ważna wystawa - „Mariusz Zaruski – człowiek 

dwóch żywiołów”. Zorganizowana została ona przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa 

Chałubińskiego w Zakopanem i Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, a jej 

kuratorami byli Wojciech Szatkowski, który odpowiadał za część górską, i obecny tutaj 

Mirosław Kuklik, który zajmował się częścią morską. Efektem wystawy również był katalog, 

w którym przedstawiono eksponowane na niej muzealia. 

 

Jako wychowawca młodzieży Mariusz Zaruski patronuje wielu polskim szkołom i 

przedszkolom. Na podstawie danych ministerstwa Edukacji Narodowej doliczyłem się 24 

takich placówek. Mariusz Zaruski nie znalazł się wprawdzie w gronie 30 najpopularniejszych 

patronów, ale na pewno jest w ścisłej czołówce. Dodam tylko, że samodzielnym liderem jest 

św. Jan Paweł II, a w rankingu dominują pisarze i poeci – np. Adam Mickiewicz czy Henryk 

Sienkiewicz. Patrząc na regiony, to dominują szkoły z Pomorza, Małopolski oraz dużych miast 

– Warszawy i Łodzi. 

Szkoły aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach związanych ze swoim patronem. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pucku imię Zaruskiego otrzymywała 22 czerwca 1984 roku, a pięć 

lat później apelowała na łamach gazet o przynoszenie i przysyłanie pamiątek po generale, żeby 

móc utworzyć Izbę Pamięci mu poświęconą. Bardzo duże zaangażowanie pokazały szkoły w 

2011 roku, kiedy odbyły się uroczystości w Chersoniu w 70-lecie śmierci generała. Na Ukrainę 

pojechali reprezentanci szkół z Warszawy, Pucka, Gdańska, Kolbud, Wrocławia, Zakopanego, 
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Sieniawy, Szczecina, Łodzi, Poznania, Węgorzewa, Bielska-Białej i Ińska. Część z tych osób, 

jak dyrektor Irena Bala z Sieniawy, przyjechała z uczniami również do nas na konferencję. 

Ostatnim wydarzeniem, na której szkoły imienia Mariusza Zaruskiego miały okazję się 

pokazać, była gala w Warszawie, zorganizowana przez Polski Związek Żeglarski i Marka 

Słodownika. I ponownie szkoły stanęły na wysokości zadania. 

 

Oprócz szkół Mariusz Zaruski jest również patronem ulic, parków, skwerów itp. 

Korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego ustaliłem, że jest obecnie w Polsce 20 

ulic i jeden park, w Łodzi, które noszą jego imię. 

  

Na koniec trzeba wspomnieć o trzech ważnych inicjatywach związanych z Mariuszem 

Zaruskim, które odbyły się w ciągu ostatniej dekady. W 1997 roku z inicjatywy wspomnianego 

już harcmistrza Witolda Bublewskiego sprowadzono z Chersonia urnę z prochami ze zbiorowej 

mogiły, w której pochowano generała. Uroczysty pogrzeb na zakopiańskim cmentarzu na 

Pęksowym Bzysku odbył się 11 listopada. Było to zgodne z wolą Zaruskiego, którą wyraził w 

jednym ze swoich wierszy. Cztery lata później prochy ze zbiorowej mogiły zostały wysypane 

z żaglowca „Generał Zaruski” do Bałtyku. 

W 2011 roku z kolei w samym Chersoniu odbyły się uroczystości 70-lecia śmierci generała, 

zorganizowane dzięki zaangażowaniu m.in. Iwony i Marka Tarczyńskich. W ramach 

wydarzenia odbyły się rejsy do Chersonia, regaty o puchar Mariusza Zaruskiego, a do tego 

ukraińskiego miasta zjechali wspomniani już uczniowie i nauczyciele ze szkół jego imienia. 

I wreszcie w tym 2017 rok Polski Związek Żeglarski poświęcił Mariuszowi Zaruskiemu, a Sejm 

Rzeczypospolitej jednogłośnie stwierdził, że dobrze przysłużył się on ojczyźnie. Jednym z 

elementów roku Zaruskiego jest dzisiejsza konferencja, a państwa tak liczna obecność jest 

najlepszym dowodem na to, że – cytując harcmistrza Witolda Bublewskiego – duch Generała 

Zaruskiego jest zawsze z nami. 


