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Komunikat Programowy #2 
 

1.  Piosenka Zlotu:  Poprosiliśmy autora piosenki zlotowej II Światowego Zlotu 
Kaszuby 1976, “Tam na Polanie”, o napisanie nowych słόw do tej samej melodii, 
na IX Swiatowy Zlot Tamaracouta 2017.  Dwie nowe zwrotki tworzą piosenkę 
zlotu.  Wszyscy uczestnicy powinni znać piosenkę Zlotu! 

 
 
“Tamaracouta” 

 Słowa Janusza Brzozowskiego. 
 Na melodię „Tam na polanie” Janusza Brzozowskiego 

   
Tamaracouta wita nas 
I wzywa nas na wielki złaz. 
Nasz zapał jasny daje znak, 
Że już przyszłości widać szlak. 
 

Śpiewajmy więc, niech wieje wiatr 
I pozdrowienia niesie do Tatr. 
Śpiewajmy więc, niech piosnka ta 
Radość i pokój wszystkim da. 

    
Przybyliśmy z dalekich stron 
Po harcerskiego zlotu plon. 
Starajmy się, by przez nasz wkład 
Pozostał po nas lepszy świat. 
 

Śpiewajmy więc, niech wieje wiatr 
I pozdrowienia niesie do Tatr. 
Śpiewajmy więc, niech piosnka ta 
Radość i  pokój wszystkim da. 
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2. Kiermasz Zlotowy odbędzie się w Dzień Gości, w niedzielę 6 sierpnia, w 
godzinach 13:00 – 15:30.   

 Drużyny Zlotowe (lub Hufce, Chorągwie czy Okręgi)  przygotują stoiska 
przy ktόrych uczestnicy zlotu i rodzice/goście mogą coś wykonać, 
sprόbować lub kupić.   

 Przy stoiskach mogą być zajęcia (n.p. zrobienie jakiejś robόtki recznej 
charakterystycznej dla danego Kraju), konkursy, pokazy,   lub artykuły do 
sprzedaży (najlepiej wykonane przez drużynę!).   

 
Plany na stoiska na kiermasz należy zgłosić najpόźniej do 29 czerwca na adres 
secretariat@zlot2017.ca  aby zapewnić ze plan jest wykonalny od strony 
bezpieczeństwa i potrzebnych środkόw, oraz z zgodny z charakterem 
programowym Zlotu. 
 

 
3. Uroczyste Ognisko Centralne z udziałem gości i rodzicόw (sobota 5go sierpnia, 

godz. 20:00) nosi temat “Nasza Przyszłość”.   
 

 Każdy Okręg przygotuje jeden pokaz (może być “na wesolo”) ktόry daje obraz 
jakiegoś aspektu harcerstwa (n.p. punkt prawa harcerskiego albo element 
techniki harcerskiej) w przyszłości.   

 Każdy Okręg zaprezentuje ponownie okrzyk lub piosenkę ktόra się 
przedstawił na pierwszym wspόlnym ognisku, “Poznajmy Się”, na Otwarcie 
Zlotu. 

 
 

 Czuwaj! 
 
 
Krystyna Reitmeier, hm. 
Komendantka Zlotu 
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