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 Druhny i Druhowie! 

 

 Nasz XV jubileuszowy Rajd „Granica” odbywa się w roku szczególnym                       

i wyjątkowym nie tylko dla harcerzy ale dla wszystkich skautów na świecie. 

 W roku 2007 przypada setna rocznica powstania skautingu, setna rocznica pierwszego 

obozu skautowego zorganizowanego przez gen. Roberta Baden-Powella dla 20 chłopów na 

brytyjskiej wyspie Brownsea. Od tego czasu blisko miliard ludzi na całym świecie miało 

okazję żyć w duch Prawa i Przyrzeczenia Skautowego. 

 Setne urodziny to wielkie wydarzenie dla naszej organizacji. Dla uczczenia tego 

święta realizowaliśmy różne przedsięwzięcia w drużynach, hufcach, a także uczestniczyliśmy 

w projektach ogólnozwiązkowych. W ZHP przez blisko dwa lata trwała dyskusja o aktualnym 

rozumieniu Prawa Harcerskiego zakończona Zjazdem programowym, który pozostawił 

obowiązujące dotychczas Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, reprezentacje hufcowe 

uczestniczyły w Światowym Jamboree w Wielkiej Brytanii oraz w Zlocie Harcerstwa 

Polskiego w Kielcach. Pierwszego sierpnia harcerze i skauci na całym świecie odnawiali 

Przyrzeczenie Harcerskie. 

 Nasz Rajd także wpisuje się w obchody tego pięknego jubileuszu. Zadania 

przedrajdowe, tematyka rajdu są ściśle związane z twórcą  wspaniałej idei, z której w bardzo 

krótkim czasie zrodziło się polskie harcerstwo. 

 

Druhny i Druhowie! 

Jeżeli są urodziny to powinny być życzenia. Pozwólcie, że zamiast życzeń zacytuję fragment 

jednego z ostatnich listów Naczelnego Skauta Świata – przesłanie jakie nam pozostawił 

Robert Baden-Powell: 

„Moje życie było szczęśliwe i chciałbym jedynie życzyć wam, aby każdy z was żył równie 

szczęśliwie. Wierzę, że Bóg zesłał nas na ten świat, abyśmy byli na nim szczęśliwi i cieszyli się 

życiem. Szczęście nie wynika z bogactwa (…) polega na staraniach o to by być pożytecznym 

(…) i móc radować się życiem, gdy już będziecie mężczyznami. Prawdziwe szczęście 

znajdziecie (…) w uszczęśliwianiu innych. Spróbujcie pozostawić świat troszkę lepszym niż go 

zastaliście(…) „Czuwajcie” tzn. postępujcie zawsze tak, by móc szczęśliwie żyć(…) 

Dotrzymujcie zawsze przyrzeczenia skautowego, także wówczas, gdy przestaniecie być 

chłopcami…”. 

 Pomni na rady i wskazówki twórcy skautingu już dzisiaj poprzez nasze postawy, 

wartości i działania rozpocznijmy przygotowania do wielkiego jubileuszu polskiego 

harcerstwa wszak do setnych urodzin pozostało nam tylko 3 lata.  

 

 Druhny i Druhowie! Drodzy Goście! 

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga pomocy i zaangażowania 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 Straży Granicznej. 

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 XV 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. 

 

 

 

1. Zarządzenia i informacje. 

 

1.2. Informacje. 

 

1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa XV Ogólnopolskiego Harcerskiego 

Górskiego Radu „Granica”. 

 

PION HARCERSKI: 

 I miejsce - 67 DSH „Dywersanci”  - Hufiec Lubin 

 II miejsce  - 12 DH „Etna”    - Hufiec Lubin 

 III miejsce - 13 DW „Wagabunda”  - Hufiec Zgorzelec 

 

PION WĘDROWNICZY: 

 I miejsce  - 8 ŚDW „Szarotki”    - Hufiec Świdnica 

 II miejsce  - 6 DH „Piranie”    - Hufiec Legnica 

 III miejsce  - 108 WDS „Czerwonych beretów” - Hufiec Wrocław 

 IV miejsce  - Patrol „kniejowa noc”  - Hufiec zielonogórski 

 V miejsce  - 3 WDW „Barykada”  - Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej 

 

 
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: 

– Trasa I - Hufca Legnica   - phm. Ewelina Drabko 

– Trasa II - Hufca Karkonoskiego  - pwd. Kamil Lupul  

– Trasa III - Hufca Zgorzelec   - pwd. Aleksander Zdunek 

– Trasa IV - Hufca Lubin    - phm. Łukasz Motylewski 

– Trasa V - Hufca Świdnica   - phm. Patryk Najman 



– Trasa VI - Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej - phm. Mariusz Noski 

– Trasa VII - Hufca Wrocław   - pwd. Tomasz Sikora 

– Trasa VIII - Hufca Ząbkowice   - phm. Stanisław Susz 

– Trasa IX - Nieprzetartego Szlaku  - pwd Agnieszka  Borowska 

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

– 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: 

- phm. Ireneuszowi Kwieciowi 

- hm. Łukaszowi Nowickiemu 

- phm. Romualdowi Wirtowi 

 

 

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 Miasta Szklarska Poręba 

– Inspektoratowi PZU w Dzierżoniowie 

– Firmie Oil Centem 

– Firmie Scout Tur z Wrocławia 

– Agencja Turystyczna  „Adventure” 

– Sklep  „Woda Góry Las” z Poznania 

– Komendantowi Chorągwi Ziemi Lubuskiej 

– Komendantowi Hufca Karkonoskiego 

– hm. Stanisławowi Garbiczowi – przewodniczącemu Rady Chorągwi 

– hm. Ryszardowi Żarskiemu - Komendantowi Hufca Żórawina. 

– hm. Sławomirowi Wasiowi 

– hm. Zbigniewowi Warzyńskiemu – członkowi Rady Naczelnej 

– hm. Krzysztofowi Kurpielowi 

 

13.2.4. Szczególnie dziękuję za wsparcie finansowe: 

- Europejskiej Fundacji Skautowej 

- Prezydentowi Miasta Wrocławia 

- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego 

 

 

 

CZUWAJ ! 

 

        hm. Barbara Matuszewska 

   

 

 

 


