
Spotkanie z Panem Ambasadorem  

W niedziele 28 

maja 2017r., 

Stanica 

Harcerska St Briavels gościła Pana 

Ambasadora RP Arkadego Rzegockiego, 

z małżonka Jolantą. Z wizytą przyjechał 

też druh hm Jacek Bernasiński 

reprezentując Fundację Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantów, z małżonką 

druhną hm Joasia. Przyjechali spotkać 

się z młodzieżą harcerską biwakującą na 

placach namiotowych, oraz by 

porozmawiać z Komitetem Rozbudowy 

Stanicy i zapoznać się z zarysem projektu 

i postępami w pracy. Ambasada RP, jak i 

Fundacja SPK od początku projektu bardzo wspierają pracę odnowienia stanicy. 

Słońce witało naszych gości, a późniejsze chmurki tylko nakropiły trochę deszczu. Głośne przywitanie 

harcerskie „Czuj! Czuj! Czuwaj!” zabrzmiało dokoła pięknej doliny Rzeki Wye. Młodzież wróciła do 

zajęć biwakowych i przygotowania się do wyjazdu na IX Światowy Zlot ZHP, który odbędzie się latem 

w Kanadzie. Nasi goście skorzystali z krótkiej prezentacji Kierownika projektu rozbudowy stanicy hm 

Andrzeja Borowego i spaceru po terenie. Wykończony w roku 2016 budynek starej wozowni służy już 

jako mieszkanie dla stałego stróża 

stanicy. Na fundamentach pod 

nowym budynkiem mieszkalnym 

stanęła stalowa rama, 

wybudowano mur oporowy i w 

przygotowaniu jest podłoże 

podłogi. Widać już cały kształt 

budynku i można sobie wyobrazić, 

jak wspaniale będzie wyglądał w 

wykończonym stanie. Już nie 

możemy się doczekać pierwszej 

kolonii zuchowej w nowym 

budynku, śmiech i radość zuchów 

bawiących się znów na stanicy. Na 

niektórych placach obozowych 

wykonane został prace nad 

drenażem terenu, aby nie był taki błotnisty. Imponujące są postępy w pracy nad stanicą, a cały teren 

pomimo budowy, której teren jest dobrze ogrodzony, wygląda czysto i pięknie.  

Następnie nasi goście mieli okazję zobaczyć rozstawione namioty młodzieży obecnej na biwakach. 

Trzydniowy biwak Hufca Harcerek Pomorze prowadziła sam. Asia Dombek. Namioty stały na wyższym 

placu. Druh pwd. Paweł Żaba prowadził tygodniowy biwak Hufca Harcerzy Szczecin i rozstawili namioty 

na niższym placu. Harcerki w programie biwaku ćwiczyły wytrwałość w terenie, gotowały posiłki na 

otwartym ogniu, budowały szałas. Harcerze w pierwszych dniach skupili się na pionierce obozowej 



budując prycze bez używania gwoździ. Młodzież 

harcerska przygotowała kolacje dla wszystkich 

gości. Po kolacji wszyscy przeszli na Plac 

Pamięci, który znajduje się na terenie stanicy. 

Tam pod pomnikami poległych żołnierzy 

Polskich Sił Zbrojnych z II Wojny Światowej 

odbył się Apel Poległych. Wieńce na pomniku 

złożyli Pan Ambasador i druh hm Jacek 

Bernasiński. Po apelu przeszliśmy do lasu na 

zakończenie dnia tradycyjnym śpiewem przy 

ognisku harcerskim. 

Bardzo dziękujemy naszym gościom za wizytę, 

za zainteresowanie się młodzieżą harcerską i za 

wsparcie naszej pracy, a w szczególności naszego całego projektu remontu stanicy. Postawienie 

nowego budynku stanowi drugi etap 

ogólnych planów remontu stanicy.  Po 

zakończeniu budowy nowego budynku 

będziemy gruntownie odnawiać 

istniejący  budynek stanicy. Szacujemy, 

że koszt całości naszego projektu  

wyniesie £1,8m. Na dzień dzisiejszy 

zebraliśmy już ponad £787,000. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

naszym ofiarodawcom i prosimy o 

dalsze wsparcie. Po zakończeniu 

remontów stanica będzie ponownie 

miejscem spotkania nie tylko dla 

harcerstwa, ale dla różnych grup 

młodzieżowych. 

 


