POCZĄTKI HARCERSTWA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ZIELENIU

28.09.1960r. nauczyciel Benedykt Jarosz zakłada przy Szkole Podstawowej w
Zieleniu 32 Drużynę Harcerską im. Zawiszy Czarnego. Drużyna na początku

liczyła 37 harcerzy i harcerek, podzielona była na 4 zastępy
zastępy:: I zastęp ,,Orłów”,

II zastęp ,,Żubrów”, III zastęp ,,Pszczół”, IV zastęp ,,Mrówek” i rozpoczęła
okres próbny, w którym kandydaci na h
harcerzy
arcerzy mieli przygotować się do złożenia
przyrzeczenia, zapoznać się z prawem harcerskim.

28.10.1960r. drużyna
yna organizuje pierwsze ognisko harcerskie z okazji Święta
Wojska Polskiego i Harcerza
Harcerza, na które zaprasza harcerzy ze szkoły z
Pływaczewa, miejscowe społeczeństwo oraz delegację żołnierzy Wojska Polskiego.

03.01.1961r. drużyna organizuje ,,Bal Maskowy”,, harcerze przebierają się za
przedstawicieli różnych narodów świata. Odbywają się igrzyska
igrzysk zimowe pod
nazwą

,,Zimowa

Spartakiada

Zastępów

Drużyny

im.

Zawiszy

Czarnego”,

przewidziano konkurencje: jazda na sankach z górki, patrol na nartach, transport
rannego, mecz hokejowy o złoty krążek, zdobywanie śnieżnej fortecy, wojna na

śnieżki, podchody ze ślada
śladami na śniegu. Zimowa spartakiadę wygrał męski zastęp
,,Orłów”i żeński zastęp ,,Mrówek”.

15.02.1961r. podczas zbiórek drużyna poznaje tajniki życia harcerskiego
harcerskiego, uczy

się z podręcznika ,,ABC Harcerskie”, jak budować namioty i szałasy, udzielać
pierwszej pomocy,
ocy, wiązać węzły na linach, poznaje znaki topografic
topograficzne, alfabet

Morse’a. Jednym z haseł realizowanych podczas zbiorek było: poznaj czar dwóch

kół swojego roweru, czyli harcerze poznawali budowę roweru, a także uczyli się,
jaki poradzić sobie z drobnymi usterkami.

10.06.1961r. drużyna harcerska zorganizowała w szkole Dzień Dziecka dla

pozostałych uczniów, był program artystyczny, a w nim: tańce ludowe, olimpiada

sportowa w różnych konkurencjach: czwórbój lekkoatletyczny, gry drużynowe,
palant, dwa ognie, szczypiorniak, w nagrodę harcerze otrzymali słodycze.

20.06.1961r. w ramach ,,Harcerskiego Lata 1961” dwóch harcerzy zostało

wytypowanych na obóz szkoleniowy we Wroniu, organizowany przez Komendę
Hufca w Wąbrzeźnie, byli to: druh Piotr Jarosz-przyboczny i druhna Danuta
Sroka-zastępowa.

Akcję harcerskiego lata nieobozowego można było ocenić jako udaną, pomimo

deszczowej pogody harcerze kilka dni biwakowali na terenie boiska szkolnego we
własnoręcznie wykonanych szałasach z sitowia, odbyło się również uroczyste
przyrzeczenie harcerskie.

Rok harcerski 1961/1962 drużynową 37 DH im. Zawiszy Czarnego zostaje
nauczycielka

Krystyna

Stenzel,

absolwentka

Liceum

Pedagogicznego

w

Grudziądzu. Po roku pracy w Szkole Podstawowej w Zieleniu zostaje przeniesiona
do pracy w Komendzie Hufca w Wąbrzeźnie.

Czerwiec 1962r. podczas Zlotu Chorągwianego w Bydgoszczy druh Andrzej
Jarosz zdobył złoty medal w biegu na 60 m.

30.09.1962r. drużynowym 32 DH im. Zawiszy Czarnego zostaje ponownie
Benedykt Jarosz, a drużynową gromady zuchowej nauczycielka Danuta Litak.

Organizowany jest nabór do drużyn, ponieważ najstarsze roczniki opuściły już

klasę VII, a tam było najwięcej harcerzy. Organizują się dwa nowe zastępy:
,,Koty” i ,, Stokrotki”-27 harcerzy i jedna gromada-11 zuchów. We wrześniu
odbyły się wycieczki piesze do lasu do Czystochlebia i do Dylewa. Celem

wycieczek było zbieranie materiałów użytkowych do pracowni zajęć technicznych
oraz ćwiczenie orientacji w terenie, obsługa kompasu.

12.10.1962r. harcerze w ramach zajęć użyteczno-społecznych pomagają w
budowie szkolnej pracowni zajęć technicznych.

15.10.1962r. z okazji Święta Ludowego Wojska Polskiego i Harcerza odbyło się
spotkanie przy ognisku harcerzy z naszej drużyny z delegacją wojskową z
Grudziądza.

3.01.1963r. drużyna przygotowała program na ferie zimowe dla dzieci, które nie
są harcerzami. Odbyło się: zgaduj- zgadula kibiców sportowych, popisy jazdy na
łyżwach, turniej hokejowy, turniej tenisa stołowego.

Wiosna 1963r. odbywa się wycieczka rowerowa do Kowalewa Pomorskiego, gdzie
harcerze zwiedzili miasto, a także w kinie obejrzeli film ,,Wojna i pokój”.

1.05.1964r. drużyna uczestniczy w pochodzie pierwszomajowym w Wąbrzeźnie.
Maj 1964r. akcja letnia drużyny, odbywa się biwak szkoleniowy zastępów.

18.04.1965r. rozpoczyna się ,,Harcerski start’ organizowany przez Główną
Kwaterę ZHP i Polski Komitet Olimpijski. Polega na udziale harcerzy w biegu
patrolowym pod hasłem: ,,Stop czerwone światło”.
Wiosna

1965r. Alert harcerskiego wiosennego zwiadu. Jednym z zadań

wiosennego alertu było odwiedzenie miejsca straceń pomordowanych w czasie II

wojny światowej Polaków w lesie w Nielubiu. Przy pamiątkowym obelisku harcerze
zaciągnęli wartę i złożyli kwiaty.

14.11.1965r. odbywa się uroczyste przyrzeczenie harcerskie już na własny
sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski szkoły w Zieleniu.

28.01.1966r. harcerze goszczą delegację radziecką z miejscowości Czerkas,

która zwiedziła bazę remontową miejscowego Kółka Rolniczego. Delegacji
wręczono list z pozdrowieniami dla pionierów Czerkaskich oraz pamiątkowy
proporzec drużyny.

Rok 1966 rozpoczęły

się przygotowania do obchodów

1000-lecia Państwa

Polskiego, drużyna harcerska przygotowała program artystyczny. Nie udało się
wyjechać drużynie na zlot hufca Radzyń Chełmiński, ponieważ PGR w Piątkowie,

który za pracę harcerzy przy wykopkach ziemniaków obiecał transport na zlot,
nie dotrzymał słowa, drużyna była bardzo rozczarowana.

Rok harcerski 1966/67 nowym drużynowym zostaje hm. Benedykt Markowski,

drużyna liczy 22 harcerzy i harcerek , pracują w zastępach: ,,Koty” i ,,Stokrotki”.

Największym wydarzeniem w życiu drużyny był ,,Alert III” - harcerska próba
sprawności. Szkoła w Zieleniu była miejscem spotkań czterech drużyn: z
Pływaczewa, Czystochlebia, Sierakowa i Zielenia. Harcerze rywalizowali w
wykonywaniu zadań np. rozłożenie namiotu na czas.

15.06.1967r. drużyna bierze udział w biwaku w Łopatkach, gdzie min. w Miejscu

Pamięci Narodowej składają hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej
Polakom.

7.11.1967r. harcerze zdobywają sprawność ,,Aurora” – odpowiadają na pytania,
których jest VII rozdziałów, a wszystko to z okazji 50- tej Rocznicy Rewolucji
Październikowej.
Jesień

1968r. harcerze przygotowali cześć artystyczną z okazji Dnia

Nauczyciela. Uczestniczyli w wykopkach ziemniaków w Kółku Rolniczym w
Zieleniu.

4.09.1969r. odbyło się spotkanie ze świadkiem zbrodni hitlerowskiej jakiej

dokonano w Wąbrzeźnie, miało to związek z ,,Alertem” ogłoszonym przez
Komendę Chorągwi w Bydgoszczy w dniach 1-5 września 1969 roku.

10.06.1970r. harcerze biorą udział w wycieczce do Gdańska i na Westerplatte.

13.01.1973r. odbyło się uroczyste otwarcie ,,Izby harcerskiej” w szkole w
Zieleniu. Pierwsza wystawa była tematycznie związana z życiem M. Kopernika.

4.06.1973r. harcerki z drużyny zdobyły IV miejsce w II Festiwalu Piosenki
Harcerskiej, otrzymały okolicznościowy proporczyk i dyplom.

10-12.05.1976r. drużyna wykonała zadania XII Alertu Naczelnika ZHP:

pomalowano znaki drogowe na placu zabaw oraz ławki na boisku szkolnym. Na
konto Centrum Zdrowia Dziecka przekazano 130 zł.

Rok harcerski 1978/1979 w skład drużyny im. Zawiszy Czarnego weszli
uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej – 81 uczniów, działają w siedmiu

zastępach, drużynową została phm. R. Czerwińska. Uczniowie klas: czwartej i

piątej stanowią teraz drugą, nową drużynę harcerską im. Mikołaja Kopernika.
Drużyna liczy 54 uczniów i tworzą cztery zastępy. Drużynowym został phm. S.
Soszyński.

23.09.1978r. ,,Na Tekli ziemniaki upiekli” w myśl tego przysłowia odbyło się

święto pieczonego ziemniaka, czyli harcerskie ognisko szczepowe. Podczas
ogniska drużyny podsumowały akcję wykopkową, odbyły się ,,wybory dworu
królewskiego i pary monarszej na redlinie”, piosenki i zabawy przy ognisku.

2.02.1979r. drużyny uczestniczą w X Turnieju Wiedzy Obywatelskiej pod

hasłem: ,,Dzieciom uśmiech, światu pokój”. Harcerze zobowiązali się min. wykonać
prace na aukcję, zorganizować zbiórkę odzieży, obuwia dla potrzebujących
dzieci.

19.02.1979r. drużyna harcerska im. M. Kopernika na uroczystej zbiórce uczciła
dzień urodzin wielkiego astronoma, odbył się turniej: co wiesz o kosmosie,

a

także zabawa na śniegu pod nazwą: ,,przed kosmiczna podróżą”. Podczas zbiórki
harcerze zdobyli stopień ochotnika.

28-30.05.1979r. Alert Naczelnika ZHP zwiany był z Rokiem Dziecka. Jego hasło
brzmiało: ,,Biało-czerwonej zdrowie, radość, pokój”. W pierwszym dniu Alertu

odbyła się impreza sportowa: biegi, skoki, elementy gimnastyczne, rozgrywki w

piłkę ręczną. W drugim dniu, harcerze odwiedzili swoich chorych kolegów, a w
trzeci dzień, uporządkowali pomnik poległych na cmentarzu w Zieleniu i
zorganizowali ognisko, na którym odbył się apel poległych.

Rok harcerski 1979/1980 drużyna im. Zawiszy Czarnego liczy 64 harcerzy, a
drużyna im. M. Kopernika 73. Cyklicznie w drużynach obchodzi się święto

pieczonego ziemniaka, święto Ludowego Wojska Polskiego, harcerskie andrzejki,
mikołajki, uczestniczy w Turniejach Wiedzy Obywatelskiej, Alertach Naczelnika

ZHP, zdobywa odznakę chorągwianą. Na wyróżnienie zasługuje harcerski zespół
wokalny ,,Wiolinki”, który swoim śpiewem uświetnia wiele imprez hufcowych.

Rok harcerski 1980/1981 - zlot harcerzy szczepu w Wąbrzeźnie, odbył się
konkurs piosenki harcerskiej, gdzie zespół ,, Wiolinki” zdobył I miejsce, turniej

wiedzy o Polsce walczącej w czasie II wojny światowej, harcerze z Zielenia
również zdobyli I miejsce.

Od 1-14.08. harcerze z dwóch drużyn przebywali na obozie w Zbicznie. Obóz

był sprawdzianem umiejętności i wiadomości jakie harcerze zdobyli podczas
pracowitego roku harcerskiego.

Rok harcerski 1981/1982 w ostatnich dniach czerwca drużyny były na biwaku w

Czekanowie (poj. brodnickie), gdzie drużynowi podsumowali całoroczną pracę
zastępów, przeprowadzono kurs zastępowych, sprawdzano wiedzę w czasie biegu
patrolowego, zdobywano wiedzę z zakresu pionierki obozowej.

Rok harcerski 1982/1983 w odpowiedzi na Alert Naczelnika ZHP - ,,Las

potrzebuje pomocy” harcerze z dwóch drużyn pracowali w lesie w Nielubiu.

Zasadzili 2500 młodych świerków na obszarze 1 ha. Młodsi harcerze porządkowali

teren wokół szkoły – boisko, plac zabaw, sadzili kwiaty, przycinali żywopłot, grabili
skwery, czyścili rowy. 12-14 1983r. czerwca harcerze uczestniczyli w biwaku w
Czekanowie, gdzie mieli okazję zdobyć kolejne sprawności i stopnie, a także
wykonać zadania: wyszukać w lesie naturalny totem, przygotować na ognisko
wiadomości, piosenki, legendy o rzece Wiśle, przypomnieć sobie znaki patrolowe i
alfabet Mores’a. Nie zabrakło również kąpieli w jeziorze.

18 czerwca 1983r. grupa harcerzy brała udział w chorągwianym podsumowaniu

akcji: ,,Harcerz współgospodarzem wsi”. Impreza odbyła się w Toruniu, gdzie min.

harcerze zwiedzili Stare Miasto, podziwiali panoramę z wieży ratusza. W

nagrodę za zaszczytne I miejsce drużyna otrzymała dyplom, piękny puchar,
namiot oraz okolicznościowe plakietki.

Rok harcerski 1983/1984 w dniu 9 czerwca 1984r. w Wąbrzeźnie odbył się

hufcowy zlot drużyn sztandarowych. W ramach zlotu odbył się bieg przełajowy,
sprawdzian z wiedzy o ZHP, z samarytanki, znajomość piosenek harcerskich.

Drużyna im. Zawiszy Czarnego zdobyła I miejsce, a drużyna im M. Kopernika III

miejsce. Wakacyjny czas większość harcerzy spędziła na obozie w Czekanowie i
organizowanej w Zieleniu akcji HAL.

Lata harcerskie 1984-1990 tak jak w latach poprzednich drużynowi ogłaszają
nabór do drużyn

w miesiącu wrześniu, odbywają się andrzejki, zimowiska,

harcerze uczestniczą w uroczystościach szkolnych takich jak: Dzień Nauczyciela,

akademia z okazji Święta Ludowego Wojska Polskiego. Wykonują zadania, aby
zdobyć odznakę chorągwianą, aktywnie odpowiadają na Alert Naczelnika ZHP,
wyjeżdżają na biwaki, obozy i zloty.

Opracowanie przygotowali:
dh Julia Śmigielska
dh Wiktor Chmiel
dh Sylwia Król

dh Szymon Milanik

drużynowa Justyna Rumińska-Sul

