
Rozmowa z druhną hm. Zuzanną Szymańską- Bereta Komendantką Hufca ZHP Kórnik 

W środowisku kórnickich harcerzy jest Pani znana. Proszę przedstawić się innych 

czytelnikom Kórniczanina. 

Z Kórnikiem jestem związana od urodzenia, spędziłam tutaj całe swoje dzieciństwo, 

chodziłam do szkoły, maturę zdawałam w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku. Tutaj 

także zaczęła się moja przygoda z harcerstwem - najpierw w Gromadzie Zuchowej, następnie 

w 18 Kórnickiej Drużynie Harcerskiej. Od wielu lat sama jestem drużynową i mam okazję 

pracować z młodymi ludźmi i wspierać ich w rozwoju i kreowaniu ich harcerskiej drogi. 

Przez ostatnich 8 lat byłam Zastępczynią Komendantki Hufca ds. programowych.  Czas 

wolny lubię spędzać aktywnie podczas pieszych i rowerowych wycieczek, uwielbiam także 

czytać książki - w każdej ilości; najchętniej przygodowe i podróżnicze. Pracuję  zawodowo - 

jestem nauczycielką w przedszkolu. 

Proszę przedstawić członków nowej Komendy Hufca. 

W skład Komendy Hufca ZHP Kórnik weszli: 

hm. Zuzanna Szymańska- Bereta- Komendantka Hufca 

phm. Anna Biernacka- Zastępczyni Komendantki Hufca ds. programowych 

hm. Krystyna Antkowiak- Zastępczyni Komendantki Hufca ds. organizacyjnych 

phm. Elżbieta Mytko- Członkini Komendy Hufca 

phm. Tomasz Nowaczyk- Skarbnik Hufca. 

Wszyscy członkowie Komendy Hufca są wolontariuszami, od wielu lat jesteśmy związani z 

kórnickim harcerstwem znamy jego historię, potrzeby i możliwości. Razem będziemy dążyć 

do promowania harcerstwa w naszym mieście i w gminie. 

Jakie cele stawia sobie Pani i Komenda Hufca Kórnik do realizacji w najbliższej kadencji. 

Zwiększenie liczebności Hufca ZHP Kórnik poprzez tworzenie nowych drużyn harcerskich 

na terenach wiejskich. Systematyczna praca z kadrą i pozyskiwanie nowych drużynowych. 

Współpraca z rodzicami - umocnienie wizerunku hufca jako partnera w wychowaniu dzieci i 

młodzieży, przy wsparciu działającej  przy hufcu Rady Przyjaciół Harcerstwa. 

Chcielibyśmy kontynuować dotychczasową, bardzo dobrą, współpracę z władzami Gminy 

Kórnik podczas organizowania imprez edukacyjnych, kulturalnych oraz rocznicowych.  

Jakie działania podejmują kórniccy harcerze? 

Zuchy i harcerze spotykają się raz w tygodniu na zbiórkach, które odbywają się zgodnie z 

metodyką harcerską i zuchową. Podejmujemy działania i inicjatywy za rzecz środowiska 

lokalnego, realizujemy projekty w ramach dofinansowania dla OPP. Są to Powiatowy 

Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię” oraz Koncert Niepodległościowy - w 2020 roku 

odbędzie się już 20 edycja tych wydarzeń, Dzień Myśli Braterskiej „Wieczornica Harcerskich 



Pokoleń”, Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik. Od kilku lat organizujemy dla 

zuchów i harcerzy Hufcowe Mikołajki. Kontynuacją pracy śródrocznej drużyn harcerskich i 

gromad zuchowych jest Harcerska Akcja Zimowa- zimowiska i biwaki w okresie ferii 

zimowych (w ostatnich latach byliśmy  min. w Warszawie, Toruniu i Gdańsku) oraz 

Harcerska Akcja Letnia- obóz w Pobierowie. W 2018 roku, kiedy przypadała 100 Rocznica 

Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zorganizowaliśmy po raz pierwszy Grę Miejską 

„Powstańczym Tropem” skierowaną nie tylko do drużyn harcerskich, ale także do uczniów 

szkół podstawowych Gminy Kórnik, projekt ten kontynuowaliśmy również w tym roku. 

14 grudnia br.- będzie można nas zobaczyć i odwiedzić stoisko kórnickich harcerzy na 

Jarmarku Świątecznym. 

Czy warto być zuchem i harcerzem? 

Uważam, że tak. Podczas zbiórek harcerskich i obozów harcerze mają możliwość 

współdziałania ze sobą podczas wykonywania zadań w zastępach, wspólnego pełnienia 

służby i warty w obozie, czy na trasach biegów patrolowych. Harcerstwo uczy 

samodzielności, kreatywności, ale także współpracy. Tutaj każdy samodzielnie może określić 

ścieżkę swojego rozwoju i nią podążać. Są osoby, które dobrze czują się w bezpośredniej 

pracy z dziećmi i młodzieżą i zostają zastępowymi, przybocznymi, drużynowymi. Inni 

wykorzystują swoje umiejętności wspierając prace organizacyjne, kreując wizerunek hufca i 

promując jego działania. Jakąkolwiek drogę się wybierze, jestem pewna że harcerstwo 

pomaga zdobyć doświadczenie, gwarantuje wsparcie i tu także nawiązują się przyjaźnie- 

czasem na całe życie. Na obozach, podczas zbiórek i innych zajęć harcerze zdobywają 

mnóstwo umiejętności i kompetencji, które procentują w przyszłości. Większość 

pracodawców wysoko ceni doświadczenie zdobyte w ZHP. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO  

WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU, A RODZICÓW ORAZ WSZYSTKIE  

ZAINTERESOWANE OSOBY  DO GRONA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA.  


