Poświęcenie nowego budynku mieszkalnego
na Stanicy Harcerskiej St Briavels
W harcerskim gronie uroczyście poświęciliśmy nowy
budynek Stanicy Harcerskiej St Briavels gotowy do
użytku na tegoroczną akcję letnią. Zakończyliśmy Etap II
ambitnego programu odnowienia naszej stanicy –
budowę nowego budynku mieszkalnego. Czeka nas
jeszcze Etap III naszego projektu – remont białego
domu, oryginalnego głównego budynku stanicy.

W poniedziałek 27 maja 2019 r. słońce świeciło
nad stanicą. Młodzież harcerska z hufców
Pomorze i Szczecin kończyły swoje trzy-dniowe
biwaki wiosenne. Dołączyli do niej członkowie
władz naczelnych i władz Okręgu ZHP w Wielkiej
Brytanii, przedstawiciele jednostek harcerskich z
całego kraju oraz członkowie Komitetu Funduszu
Stanicy St. Briavels. Rozpoczęliśmy nasz dzień
pod pomnikiem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Harcerskim Placu Pamięci na terenie stanicy.
Apelem Poległych uczciliśmy 75. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino.
Następnie przeszliśmy pod nowy budynek
mieszkalny, gdzie Ks Rektor PMK Stefan
Wylężek, razem z Księdzem Kapelanem
Naczelnym Krystianem Gawronem, Kapelanem
Okręgu ZHP w Wielkiej Brytanii ks. hm Romanem
Wernerem i ks. Michałem Oszczudłowskim
uroczyście poświęcili krzyż, który zawisiał na
głównej sali nowego budynku. Księża kapelani
poświęcili
nowy
budynek
mieszkalny,
odremontowany ostatnio dom stróża stanicy i
ogólnie teren stanicy włącznie z białym domem.
Przy wspólnej modlitwie podziękowaliśmy Panu Bogu, za opiekę nad harcerstwem i nad naszym
projektem, równocześnie prosząc, abyśmy wytrwale pełnili naszą służbę.
W swojej wypowiedzi hm Andrzej Borowy, Kierownik Projektu w skrócie przypomniał nam cel projektu
oraz Funduszu St Briavels – doprowadzenia całej stanicy do nowoczesnych warunków wygody i
bezpieczeństwa, z pomieszczeniami i urządzeniami dostosowanymi do aktualnych potrzeb
harcerskich. Tym sposobem zapewnimy jej przyszłość, aby kolejne pokolenia młodzieży polskiej
korzystały z piękna i spokoju tego miejsca na łonie przyrody jak to robili ich poprzednicy. Nowy
budynek mieszkalny ma 46 łóżek, dużą salę z widokiem na dolinę rzeki Wye, kuchnię wyposażoną do
standardu komercyjnego, piękny zadaszony taras i miejsca na przechowanie sprzętu.

Wykonanie projektu nowego budynku i
przygotowanie go do użytku jest zasługą wielu
ludzi wolontariuszów. Same prace zostały
wykonane przez architekta i kontraktorów, ale
nadzór nad projektem to zasługa Komitetu, w
skład który weszli hm Anna Bnińska-Gębska, dh
Marek Kowalewski, hm Kasia Króll, dhna Ola
Obszańska-Homer, hm Wanda PetrusewiczAllen, pwd Marek Suchocki, dh Krzysztof
Walecki, pwd Dorota Zasadzka.
Harcerstwo Okręgu ZHP w Wielkiej Brytanii pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do tego wielkiego dzieła – swoją pracą, swoją dotacją. Dziękujemy Księdzu Rektorowi i
wszystkim księżom za obrzęd poświęcenia naszej stanicy. Dziękujemy władzom harcerskim i
uczestnikom reprezentującym młodzież ze wszystkich naszych hufców (choc niestety ze Szkocji nie
udało się przyjechać) za przybycie na to pierwsze wspólne spotkanie w nowym budynku.
We wrześniu czeka nas oficjalne uroczyste
otwarcie, kiedy będziemy mogli podziękować
wszystkim naszym fundatorom, organizacjom i
indywidualnym osobom, które wsparli nasz
projekt, a bez czyjej pomocy nie udałoby się
zrealizować naszego celu. W międzyczasie –
idziemy naprzód, planujemy, zbieramy fundusze
na Etap III naszego projektu – odnowienie białego
domu.

