Scenariusz kominka na 10-lecie 5 Łódzkiej DruŜyny Harcerek im. Świętej Królowej
Jadwigi
Rozpoczęcie kominka: Obrzędowe, czyli typowe dla piątki.
1. Piosenka: JuŜ rozpaliło się ognisko
2. Piosenka: Ogień
3. Wstęp; Przywitanie przybyłych gości. Władz, przedstawienie byłych
druŜynowych (przywitanie Marysia Broniewska)
4. Piosenka: Nasi dziadkowie
5. Gaśnie światło(gasi Przemek Kluska) zaczynam mówić gawęda i w trakcie mojej
gawędy są puszczane z płyty (puszcza Marta Bik) treść trzech sprawności
druŜyny, takŜe w trakcie klatka stop gdzie Marysia i Justyna teatralnie pokazują
jak wyglądała dana opowiedziana sytuacja, bądź dany obrzęd druŜyny.
6. Po gawędzie piosenka Celiny Dion „Fly”( uwaŜam ze treść tej piosenki
niesłychanie odzwierciedla historie „piątki” tego młodego jeszcze drzewka) i
podświetlanie myśli przewodniej druŜyny oraz pojedynczych elementów, o
których była mowa i które są charakterystyczne dla druŜyny(podświetla Ola
Prośniewska i Marysia).
7. Piosenka; Szara Lilijka- zapalamy światło (zapala Przemek Kluska)
8. dla rozruszania przybyłych gości i by najmłodszym harcerzem nie nudziło się
ulubiony pląs piątki cziku-czaka-(prowadzi Zuzia Witych)
9. Quiz o druŜynie: po jednej stronie sali siadają 3 byłe druŜynowe „piątki” a po
drugiej stronie siadają wszystkie osoby, które były w druŜynie „za czasów” danej
druŜynowej i tym sposobem dzielą się na trzy grupy. Marysia zadaje pytanie
związane z druŜyną a jedna osoba z grupy, która zna odpowiedz podnosi Ŝółta chustę
do góry na znak ze zna odpowiedzieć (kto pierwszy ten lepszy), jeśli jakaś grupa nie
zna odpowiedzi na pytanie od tego ma swoją druŜynowa, która zawsze jej pomoŜe i
udzieli odpowiedzi na pytanie, wiec wtedy naleŜy jak najszybciej pobiec do
druŜynowej uzyskać odpowiedz na pytanie, wrócić na swoje miejsce i podnieść
chustę do góry na znak ze zna się odpowiedz.
PYTANIA:
* jakie dwa słowa symbolizują ewangeliczna Martę i Marię? Odp: Modlitwa i Czyn.
* jak nazywa się w „piątce” funkcja Kronikarki? odp. Dziejopisarka
* jak nazywa się zastęp zastępowych? Odp. Tarcza
* gdzie znajduje się odbita stopka Królowej Jadwigi? odp. W kościele na piaskach
(Kraków)
* dlaczego druŜynowa przyjmując do druŜyny harcerkę zakłada jej chustę trójkątem
do przodu? Odp. Na pamiątkę Ryngrafu
Nagroda dla wszystkich grup sa wielkie cukierki zrobione z bibuły, a w środku jest
wiele małych, prawdziwych do zjedzenia dla wszystkich uczestników kominka.
(Przygotowuje Iwona Szczurzyńska, kupuje cukierki Zuzia Witych)
10. Piosenka: Moi przyjaciele
11. Opowieści byłych druŜynowych- zaczynając od pierwszej prosimy by
opowiedziały najwaŜniejsze wydarzenia, jakie działy się w „piątce” za ich bycia
druŜynowymi. ( Jakby ktoś się wzruszył bądź zaciął pytania pomocnicze:
hm. Małgosia Ruprecht- o zdobycie proporca, nadanie imienia
pwd. Marta Kozłowska- Śmigielska – obecność druŜyny na kanonizacji patronki,
obozy w Sidzinie

phm. Ania Świnoga –zdobycie Złotej Koniczyny oraz trzecie miejsce druŜyny w
Polsce, ew. zmiana umundurowania.
-osoby pomocnicze Ania Wicher, Ola Swinga, które były równieŜ od początku
istnienia druŜyny. ( KaŜda druŜynowa była wcześniej telefonicznie poproszona o
przygotowanie takich krótkich wspomnień oraz o podanie piosenki, która by chciała
zaśpiewać)
KaŜda druŜynowa po swoim opowiadaniu wybiera sobie piosenkę, która chciałaby
zaśpiewać. Na końcu ja mówie o ostatnich czterech latach istnienia druŜyny.
9. Piosenka: hej w góry
10. Rozdanie ksiąŜeczek z informacjami o druŜynie
11. Zakończenie: juŜ do odwrotu.
12. Puszczamy iskierkę przyjaźni, wspólna modlitwa na zakończenie dnia.

