
ŚWIATOWY 

Zlolowe ml. 
„ Zlot odbędzie się dzięki ofiar- 

ności Twoich rodziców — bo zapłaci 
li za Ciebie £ 40 oraz pomocy spo- 
łeczeństwa polskiego,które zebrało 
kwotę Ł 4,000 na ten cel, 
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3MIII. do 21.VIIL. 1969. Przejazd i wyżywienie kosztują 
więcej aniżeli Ł 40.,Wwydzierżawienie 
terenów pod zlot,urządzenie punktów 

wodnych itp.,wycieczki,autobusy,3-dniowy pobyt w Rzymie -— 

mieszkanie i wyżywienie „druk Dzienniczka zlotowego i tp. 

pokrywa się z funduszów zebranych przez społeczeństwo, 

Programem i jego wykonaniem zajmuje się grupa lu- 

dzi dobrej woli,którzy płacą za swe uczestnictwo jak i Ty. 

Wysiłkiem nas wszystkich zlot będzie imprezą udaną ,którą 

chętnie będziemy wspominali w następnych latach, 

Indywidualnie będziecie na trzy tygodniowej przy- 

jemnej wycieczce:2 razy nad morzem,zwiedzicie Neapol,Pompe ję 

I zobaczycie Wezuwiusz,pokłonicie się Ojcu św,oraz zobaczy 

cie Rzym pobieżnie w ciągu dwu i pół dnia, 

Równocześnie na tle tych przyjemnych zajęć włączy- 

cie się myślowo i uczuciowo w wysiłek Polski walczącej pod- 

czas ostatniej wojny.Oddacie hołd poległym pod Monte Cassi- 

no,a zdobywając sprawności " czerwonego maku" i "Polski wal- 

czącej poznacie przyczyny,dla których Wasi rodzice pozostali 

na emigracji i staniecie wo bec . pytania 

"Ka POLA 2 jaki 8.2.1A, Ż.W:.GYJB „WS ZY 
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PZW „I hm Ignacy Płonka. 

Monte Cassino 6 sierpnia 1969. 
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by, by, by 
Mrok zapada... 
Siedzimy wokół ogniska.koń lasu i łąki wdziera się w na: 

sze nozdrza wraz z lekkim dymem płonących bierwion. 
Drzewa i krzaki już śpią,tylko ptaki i nocna zwierzyna 

przemyka się bokami i ze zdziwieniem spogląda na tę grupkę ludzi w zi 
lonych mundurach.Spiewamy...Piosenki piyną jedna za drugą...zastępy 
robią pokazy...wspomnienia,dowcipy,opowiadania i okrzyki splatają się 
ze sobą."Wszyscy czują się dobrze w jednym harcerskim kręgu, 

właśnie kończy się pokaz zastępu " Sępów".Nagle ktoś 
klasnął - zawtórowały mu inne "biszkopty" i miektórzy z gości.Posypa- 
ły się oklaski,hałas i wrzawa wypełniły polanę.Ognisko nagle jakby 
przygasło,ucichły ptaki,drzewa cofnęły wstecz swe konary... 

Bo jakże !? Tu wśród lasów,łąk,pod ściemniającym się 
błękitem nieba oklaski !?-Nie!nie!To dobre w cyrku czy w teatrze,ale 
na ognisku harcerskim ? ?! 

Ze smutkiem śpiewaliśmy tego dnia "Idzie noc",..Tymi o— 
klaskami ktoś zabrał nam czar ogniska... 

% tym roku znów zasiądziemy przy ogniskach na obozach 
drużyn a potem na z l o c i e,lecz nie będzie słychać na nich oklas— 
ków.Żostawmy te objawy niby-radości zakurzonym teatrom miejskim,a na 
obóz zawieźmy DKA o kr zy k 6 w harcerskich, 

Każdy zastęp czy drużyna powinny znać i umieć dobrze 
wykonać kilkanaście dobrych okrzyków,Już dziś przypomnijeie sobie sta 
re,znane okrzyki,popytajcie łysiejącej braci harcerskie j,wymyślcie 
nowe,jeżeli nie znacie starych.Oczywiście trzeba poćwiczyć „rozdzielić 
role w zastępie np.:jeden rozpoczyna okrzyk,a reszta mu odpowiada lub 
wydaje okrzyki na tle jakiejś melodii,czy też okrzyk jest zbiorowy a 
przerywany dodatkami jednego harcerzyka. - 

Na zlocie zrobimy konkurs nietylko na śpiew,lecz równie 
na najbardziej oryginalny i najlepiej wykonany okrzyk, 

Czy znacie te okrzyki ? 
Cip!cip! - tajoj, 3 razy odpowiedźzTajoj ,tajoj,tajoj! 
Fe!fe!fe! - fenomenalnie! 
solo: Ależ oni...wyją,wyją,wyją ...tkowo dobrze ! 

"n " " " " " wyją! 

Kiep...kiep...Kkiep.. Kiepurowato! 
O raju,raju,w Bomabaju,o raju,raju,w Bombaju,o raju raju  .... 
Be,er, a,wu,o, brawo! brawo!brawo!0 ktoby się tego spodziewał! 
Bycze,czy nie bycze !... Bycze! 
Kacze,czy nie kacze !...Indycze,...m 6r,0'w el 
Bra-awo,bra-awo,brawissimo !..XZ melodią/ 
Wszystkie powyższe okrzyki,jest ich więce ją4sami napewno znacie 

dużo,tylko wstydzicie się napisać/pochodzą z serii: 
-Ale stare!ale stare,ale ba-a-a-rdzo stare '! 

a z nowej serii: 
Łyski! ły,ły,ły,Łygki - ła,ła,ła, Aaa — bum! solo: a kuku! 
Czonga-laga! czonga-laga! czong!czong!czong! 

- Czonge-range!czonge range!czong!czong!czong! Bumerange ,bumerange 
bong ,bong ,bong,-czonge range ,bumerange ,dżiz-buz-baz!Ra ra zas” 

-Pepsi-kola! pepsi-kola! pepsi-kola, kola,kola .... plum! 
-Marynarz-piaskiem!marynarz-piaskiem! marynarz-piaskiem,na-pych! 

na pych!na pych! 
Równo!sztywno,...z bukietem w ręku.... z melodią 
Honolulu - lej,lej,lej !Honolulu la,la,la ! 
Buj - buj-buj-bujda ! 
Ciu - ciu - ciu Z ! 
rakdietva z różnymi odmianami... 
okrzyki uznania,oburzenia,niespodzianki itp. Stefan 
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Otrzyki rzy ogniska 

Precz z hip, hip, hurra! ... Tudzież z "ale wyją ..!" 
A także z "byczo czy nie byczo ..."! Dość, proszę państwa, 
starych i wyleniałych (już nawet nie brodatych) okrzyków! 
Dzisiaj pragnę przedstawić kilka nowych: oryginalnych i nie, 
wesołych i upiornych, zoologicznych i ... Et, co tam zabawiać 
się w definicje! Cip, cip, ta-joj, druhowie ( o - przepraszam: 
wyrwało mi się). 

Naprzód trochę nonsensu, 
Askar - ła, ła! [Iski - ło,łi ! Och - ach, och - ach! Kuku! 

Och Bonzo! Och Bufalo bonzo! Och bufalo bufalo bonzo! 
(lub podobne wycie). 

Okrzyk powtarza się kilka razy, przy 
staje się przy każdej powtórce coraz głośniejsze, 

Zaba i walec. Z jednej strony drogi skacze żaba: pac,pac, 
ac, Z drugiej jedzie walec drogowy: czu, czu, czu, 
e odgłosy słychać w oddali - bardzo cichutko, W miarę 

zbliżania się do siebie żaby i walca, dźwięki te stopniowo 
potężnieją. Im bliżej nas, tym głośniej i tym szybciej 
skacze żaba i toczy się walec. Nagle - zderzenie! Jaki 
hałas powstaje wtedy - to już zależy od wyobraźni ognisko 
wej publiczności, 

Okrzyk pijacki., złe 
Cyk! (metalowa główka IE z butelki) ) 
Klak! j ięty k k ak! (wyciągnięty kore = 
Ssss ... |Szampan pieni się 
Bu, DOD. »+ (szampan leje się do kieliszka) 
Gol,gol,gol ...( głośne połykanie - ach,co za maniery!) 
Aaaaa ... (zadowolenie 

Komar. 
Bzzz ,.., "Bzykający komar leci po linii S$ lub 8 - zależ- 
nie od tego, co kreślą w powietrzu palce wskazujące wy- 
konawców, 
Mlaśnięcie językiem .. Komar ukłuł gdzie należy» 
QCj! ... = Rezultat ukłucia, 
Jedno klaśnięcie w dłonie ,.. - Komar zabity, 
Hurra! „.. = Okrzyk triumfu, hm J.Hebda. 
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e. 

uno jeden undici —- jedenaście 
due dwa dodici  - dwanaście 
tre — trzy tredici - trzynaście , 
quatro — cztery quattordici -czternaśc 
cinque - pięć quindici - piętnaście 
sei sześć sedici - szesnaście 
sette siedem diciasette -siedemnaśc 
otto osiem diciotto - ośmnaście 
nove dziewięć diciannove -dziewięt- 
dieci - dziesię venti -dwadzieścia,naś 

ventuno 41 trenta- 30,trentuno 31 
quaranta 40 quarantuno 41 

cinguanta - 50 cinquantuno -— 51 sessanta 60,sessantuno 

settanta 70 settantuno - 71 ottanta — 80,ottantuno - 81 

novanta = 90 novantuno -— 91 cento - 100 

centouno — Lol centodue — 102 duecento — 200,duecentouno 

mille - 1000 due mila - 2000 tre mila - 3000 

millenovecento sessantanove = 1969 agosto = sierpień 

Domenica — niedziela,Lunedi - poniedziałek,Martedi - wtorek 

bercoledi - środa, Giovedi - czwartek, Venerdi - piątek 

Sabato — sobota. ogg i = dzisiaj, ieri - wczoraj 

domani - jutro, dopodomani -— pojutrze,stamattina - dziś rano 

stasera — dziś wieczór, mezzogiorno - południe,pomeriggio = 

= po południu, settimana — tydzień mezzo — pół 

ważne przysłówki: si — tak, no - nie, molto - wiele,bardzo 

bene - dobrze, poco — odrobinę perche - ponieważ 

perche ? - dlaczego ? quando — kiedy, dove - gdzie, 

Chi - kto ? quale - jaki? który; che,che cosa = co ? 

Zaimki osobowe: Io- ja tu - ty, egli - on , ella - ona 

esso — ONO £; noi > my , voi — wy; essi - oni, 

questo , questa; quellq = ten,ta , to 

quelli, quella , quelle= ci, te ; che ora sono ? Która godz, 

bene,meglio, il meglio = dobrze,lepiej,najlepiej 

buono,migliore,il migliore = dobry,lepszy,najlepszy 

molto, piu, il piu = wiele „więcej „najwięcej 

poco,meno il meno = mało,mniej,najmniej 

yicino - blisko presto - szyoko , cattivo - zły 

al piu presto possibile - jak można najszybciej 

la - tam qui - tutaj buono giorno -dzień dobry 

Loz4 > 

-| archiwum 
—| harcerskie.pl  


