
Nowy Budynek w Stanicy St. Briavels 

Po zakończeniu budowy zewnętrznej 
struktury, Nowy Budynek na stanicy 
harcerskiej St. Briavels nabiera swój 
ostateczny wygląd. Pokryty dachówką 
cedrową, z okładziną cedrową i 
murarstwem wykonanym z lokalnego 
kamienia, budynek pięknie się prezentuje 
w swoim otoczeniu.   

Pomimo najlepszych naszych chęci, 
zakończenie zewnętrznego wykończenia 
nowego budynku rozpoczęte jesienią 2017 
r., o czym informowaliśmy poprzednio 
czytelników Tygodnia Polskiego, przeciągnęło się do początku maja b.r. W skutek problemów 
u dostawcy, produkcja i instalacja okien i drzwi zewnętrznych została wykonana w kilku 
etapach co wpłynęło też na tempo zakończenia innych prac. Na zewnętrznej powierzchni 
dachu położono dachówki cedrowe a od zewnątrz ściany zostały obite deskami z cedru. Prace 
murarskie, komin i filar na przodzie budynku, wykonane zostały z lokalnego kamienia. 
Następnie przeprowadzono instalację rynien i rur spustowych. Na końcu wykonano prace na 
terenie przyległym do nowego budynku. Wzmocniono betonem dojazd do tyłu nowego 
budynku i położono chodniki przy budynku.  

W międzyczasie, już w lutym b.r. przystąpiliśmy z architektem i kontraktorem do ustalania 
dokładnych szczegółów wewnętrznego wykończenia nowego budynku. Okazała się to duża i 
czasochłonna praca, bo każdy szczegół musiał być uzgodniony i jego koszty ustalone. 
Zależało nam na tym by wszystkie elementy wykończenia były długotrwałe i potrzebowały 
minimum wysiłku w utrzymaniu. Toteż wybór właściwych produktów odpowiedniego typu i 
jakości był bardzo ważny.  

Niektóre większe elementy wykończenia, np. instalacja kuchni, zostaną wykonane przez 
podwykonawców specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, więc trzeba było 
przeprowadzić przetargi być zapewnić najlepszą cenę. Poza tym trzeba było wybrać aktualne 
desenie i kolory produktów wykończeniowych i dobrać kolory farb.  

Chociaż w ostatnich kilku miesiącach nie było widocznych prac na terenie stanicy, trwała 
intensywna praca przygotowania dokładnej wyceny i kontraktu, która została zakończona w 
sierpniu. Zakres prac potrzebnych do wykończenia budynku okazał się większy niż 
przewidywaliśmy i koszty z tym związane są większe niż te szacowane na początku 2016 
roku. Wykonanie wewnętrznego wykończenia nowego budynku zajmie dłużej niż 
oczekiwaliśmy i zakończy się wiosną 2019 r. 

Z początkiem września podpisaliśmy kontrakt z wykonawcą obejmujący ostatni etap budowy 
nowego budynku stanicy. Prace budowlane rozpoczną się 17 września i według planu zostaną 
zakończone 5 kwietnia 2019. Pozostanie jeszcze umeblowanie nowego budynku przed 
oddaniem go użytku dla naszej młodzieży późną wiosną. 

W lipcu i sierpniu b.r. na stanicy odbyły się trzy dwutygodniowe akcje harcerskie pod 

namiotem. Obozowały tutaj harcerki hufca „Pomorze” i harcerze hufca „Szczecin” z terenów 

południowo zachodniej Anglii oraz harcerki hufca „Mazowsze” ze środkowej Anglii. 

W Dniu Gości rodzice młodzieży mieli okazję oglądnąć od zewnątrz nowy budynek stanicy. 

Podczas kominka, Przewodniczący ZHP działającego poza granicami Kraju, hm Robert 

Rospędzihowski, podkreślił wartość i potrzebę tego miejsca dla harcerstwa.  Postawienie tego 

nowego budynku jest wielkim osiągnięciem dla harcerstwa w Wielkiej Brytanii.  



W imieniu harcerstwa Druh Robert dziękował wszystkim Fundacjom Polskim w WB, które 

złożyły dotacje na Projekt St. Briavels, Senatowi RP oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” 

w Warszawie za kolejne dofinansowanie Projektu, jednostkom harcerskim i Kołom Przyjaciół 

Harcerstwa, które wypracowują fundusze oraz wszystkim osobom składającym dotacje, 

których kontynuująca ofiarność umożliwiła rozpoczęcie tego etapu budowy.  Prosił o dalsze 

wsparcie, abyśmy mogli jak najszybciej zakończyć budowę Nowego Budynku, aby nasza 

młodzież mogła z niego korzystać.   

Czuj! Czuwaj! 

Andrzej Borowy, hm 

Kierownik Projektu St. Briavels 

Można wspierać stanicę robiąc zakupy: 

 Robiąc internetowo zakupy przez Easyfundraising – ponad 2,000 rożnych dobrze 

znanych sklepów wspierają organizacje charytatywne, przekazując procęt swojego 

zarobku na dobre cele – zapisz się przez Easyfundraising pod naszym celem Polish 

Scout House St Briavels http://www.easyfundraising.org.uk  
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