
Wizyta powierników Fundacji SPK w WB na 

stanicy w St Briavels 

W poniedziałek 7 sierpnia 2017r. mieliśmy zaszczyt gościć 

powierników Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w 

Wielkiej Brytanii w stanicy harcerskiej St Briavels. Współpraca 

harcerstwa z Kombatantami sięga początków ich działalności. 

Harcerstwo w Wielkiej Brytanii działa od 1943r., a Kombatanci 

od 1946r. Powiernicy Fundacji bardzo hojnie złożyli już dwie dotacje na Fundusz Stanicy St 

Briavels i przyjechali zobaczyć postępy w pracy nad jej odnowieniem. W wizycie uczestniczyli 

Przewodniczący Fundacji SPK w WB Pan Czesław Maryszczak, Pani Teresa Szadkowska-

Łakomy, Pan Edmund Szymczak, Pan 

Jacek Bernasiński wraz z przyjacielami. 

Gości przywitali hm. Anna Bnińska-

Gębska Przewodnicząca Zarządu Okręgu 

ZHP WB, hm. Andrzej Borowy Kierownik 

Komitetu Projektu odnowienia stanicy, hm. 

Wanda Petrusewicz-Allen członek 

Komitetu, pwd. Docia Zasadzka 

Kierowniczka stanicy oraz Stan Wojas 

dozorca stanicy. Podczas spaceru wokół 

terenu była okazja zobaczyć jego obecny 

stan, postępy w pracy nad nowym 

budynkiem i potrzebę całkowitego remontu 

obecnego budynku. Po poczęstunku 

przedstawiono prezentacje, podczas której powiernicy Fundacji mieli okazję zapoznać się z 

całością planów i kosztorysem projektu, współpracą z architektami i kontraktorami, oraz 

założeniami działalności stanicy w przyszłości. 

Cały projekt remontu Stanicy Harcerskiej St Briavels szacujemy w sumie £1,8m. Ostatnio 

dostaliśmy potwierdzenie dotacji z funduszów przeznaczonych przez Senat RP dla Polaków i 

Polonii za granica, o które ubiegaliśmy się przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota 

Polska”. To znaczy, ze zebraliśmy już ponad £900,000 funtów. Dziękujemy wszystkim 

ofiarodawcom za hojne wsparcie naszego funduszu. 

Brakuje nam £300,000 do wykończenia nowego budynku mieszkalnego. Mamy nadzieję, że 

uda się nam zdobyć fundusze, abyśmy mogli wykonczyć budynek gotowy na pierwszą kolonię 

zuchową w lipcu 2018r. Poczym będziemy dalej zbierać fundusze na odnowienie obecnego 

budynku mieszkalnego. 

Wykończenie nowego budynku mieszkalnego i oddanie go do użytku w roku 2018r. ma dla 

nas specjalne znaczenie. Jest to 100-na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a 

również 100-na rocznica zjednoczenia organizacji harcerskich, które powstały w trzech 

zaborach w jeden Związku Harcerstwa Polskiego.  

Dziękujemy Powiernikom Fundacji SPK w WB za wieloletnią współprace, stałe 

zainteresowanie się naszą harcerską 

działalnością na Wyspach i za wizytę na 

stanicy harcerskiej St Briavels. 

Przed wyjazdem ze stanicy nasi goście 

zatrzymali się pod harcerskim pomnikiem 

pamięci żołnierzy polskich, którzy walczyli w 

wojskach alianckich w czasie II Wojny 

Światowej. 


