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 Druhny i Druhowie! 

 

 Dzisiejszym apelem kończymy kolejną, XIV już edycję Harcerskiego 

Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Granica. Jeszcze tylko wyniki, nagrody, serdeczne 

pożegnania po apelu i wracamy do swoich środowisk. Tam w swoich drużynach, hufcach 

Harcerskim Startem rozpoczniecie nowy rok harcerski. Rok szczególnie ważny i wyjątkowy,  

gdyż wspólnie ze skautami na całym świecie będziemy obchodzić 100 – lecie skautingu. 

 100-tne urodziny to wielkie wydarzenie w życiu naszej organizacji,  dlatego też do 

świętowania tego jubileuszu przygotowujemy się już od Zlotu Drużynowych w Krakowie, 

podczas którego odbyła się promocja programu „Jeden Świat-Jedno Przyrzeczenie”. 

 Celem programu jest między innymi: podkreślenie wyrażonych w skautowym 

przyrzeczeniu służby i braterstwa, wzmocnienie poczucia przynależności do świata, w tym 

do szczególnej, ogromnej rodziny skautowej i kształtowanie współodpowiedzialności za 

świat, przygotowanie naszej organizacji do przeżywania stulecia skautingu, w tym przede 

wszystkim do odnowienia skautowych przyrzeczeń w roku 2007.  

Jeżeli jeszcze są środowiska, które nie przystąpiły do realizacji tego programu to  jest 

już ostatni moment by to uczynić i móc aktywnie w 2007 roku uczestniczyć w tak ważnym 

wydarzeniu. 

 Druhny i Druhowie! 

Proponując zadania przedrajdowe związane z obchodami stulecia skautingu 

organizatorzy pragnęli zachęcić Was do świadomego i aktywnego udziału w przygotowaniach 

do świętowania tak wspaniałego jubileuszu. Jestem przekonana, że  to się udało.  

 Wasz tak liczny udział w Rajdzie, wykonane zadania, Wasze postawy pozwalają 

wierzyć, że ten rok harcerski będzie wykorzystany na aktywny udział w obchodach 100-lecia 

skautingu, a także na podsumowanie pewnego okresu, dyskusję o wartościach określonych w 

Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, Zobowiązaniu Instruktorskimi, 

na zastanowienie się nad własnym postępowaniem i samoocenę własnych postaw. 

 Jestem przekonana, że uczestnicy tegorocznego Rajdu będą świadomie i 

odpowiedzialnie 1-go sierpnia przyszłego roku odnawiać Przyrzeczenie Harcerskie, będą 

świętować w przekonaniu, że jedność, przyjaźń i braterstwo na całym świecie są możliwe i 

realne jeżeli tylko wszyscy będziemy do tego dążyli. 

 

 Druhny i Druhowie! Drodzy Goście! 

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga wsparcia i pomocy materialnej, 

rzeczowej i merytorycznej wielu osób i instytucji.  

W imieniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej pragnę serdecznie podziękować za 

ogromną życzliwość i objęcie Honorowym Patronatem Rajdu Granica panu gen. bryg. 

Mirosławowi KUŚMIERCZAKOWI – komendantowi Głównemu SG. 

Dziękuję Komendantowi Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej płk. Grzegorzowi 

BUDNEMU za umożliwienie organizacji Rajdu i ciepłe przyjęcie na terenie Oddziału. 



 Bardzo gorąco dziękuję władzom miasta Szklarska Porębą oraz władzom powiatu 

Jelenia Góra za życzliwe przyjęcie i udzieloną pomoc przy organizacji Rajdu. Wszystkim 

gościom  serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym apelu. 

Komendantowi Rajdu oraz organizatorom za profesjonalizm i rzetelność, za ogromny 

trud i wysiłek. 

Wszystkim uczestnikom XIV Rajdu Granica – za aktywny udział, za wspaniałą, 

harcerską atmosferę, dobrą zabawę, za odpowiedzialność i pomyślną realizację zadań 

rajdowych. Szczególnie gorąco dziękuję za udział w Rajdzie i pozdrawiam Drużyny 

Nieprzetartego Szlaku, które wykorzystały Rajd do rozpoczęcia nowego roku harcerskiego. 

 

 

 

1. Zarządzenia i informacje. 

 

1.2. Informacje. 

 

1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa XIV Ogólnopolskiego Harcerskiego 

Górskiego Radu „Granica”. 

 

PION HARCERSKI/STARSZOHARCERSKI: 

 I miejsce - 18 ŚDH „MALIGNA” z Hufca Zgorzelec  

 II miejsce  - 10 ŚDH „MRÓWKOJADY” z Hufca Świdnica  

 III miejsce - 6 DH „ENIGMA” z hufca Zielona Góra 

 

 PION WĘDROWNICZY: 

 I miejsce  - 8 ŚDW „SZAROTKI” z Hufca Świdnica  

 II miejsce  - X MKI „SZEFCZYKI” z Hufca Świdnica  

 III miejsce  - XXX ŚDHiH „CDN” z Hufca Ząbkowice Śląskie  

 

 
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia. 

 

13.2. Pochwały.  

 

13.2.1. Na wniosek Komendanta Rajdu Granica hm. Piotra PAMUŁY udzielam pochwały za 

przygotowanie, przeprowadzenie i pomoc organizacyjną, logistyczną i programową n/w 

druhnom i druhom : 

– phm. Marcinowi URBAŃSKIEMU -  Trasa I Hufca Legnica 

– pwd. Aleksandrowi ZDUNEK - Trasa III Hufca Zgorzelec 

– Paulinie LEW - Trasa IV Hufca Lubin 

– phm. Patrykowi NAJMANOWI - Trasa V Hufca Świdnica 

– hm. Grzegorzowi PIŃKOWSKIEMU - Trasa VI Nieprzetartego Szlaku 

– phm. Arturowi ŻERDZIŃSKIEMU  i drużynie sztabowej z Hufca Środa Śląska 

– hm. Adamowi GACKOWI 

– hm. Ryszardowi GACKOWI  kwatermistrzowi rajdu 

– instruktorom hufca Świdnica przygotowującym rozgrywkę finałową 

– Zespołowi Promocji i Informacji Chorągwi Dolnośląskiej 

 

13.2.2. Serdecznie dziękuję  n/w/ komendantom hufców,  za ich udział w apelu kończącym 

Rajd Granica: 



– hm. Ryszard GACEK 

– hm. Stanisław GARBICZ 

– pwd. Robert GRUSZECKI 

– hm. Piotr PAMUŁA 

– pwd. Monika KOWAL 

– phm. Ireneusz KWIEĆ 

 

13.2.3.  Dziękuję sponsorom  za ufundowanie nagród dla najlepszych patroli rajdowych: 

– Naczelnikowi ZHP  

– Komendzie Głównej Straży Granicznej 

– Dolnośląskiemu Kuratorium Oświaty 

– Łużyckiemu Oddziałowi Straży Granicznej 

– Burmistrzowi Szklarskiej Poręby 

– hm. Sławomirowi WASIOWI – członkowi Rady Naczelnej     

– Inspektoratowi PZU w Dzierżoniowie 

– Firmie Oil Center 

– hm. Ryszardowi ŻARSKIEMU - Komendantowi Hufca Żórawina. 

 

 

CZUWAJ ! 

 

        hm. Barbara Matuszewska 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 


