Każdy zuch i harcerz nosi mundur
Każdy kto wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego jest zobowiązany do tego, aby jak
najprędzej zakupić mundur. Bo jak być harcerzem bez munduru? Wiemy, że dla rodzica,
który nie był nigdy harcerzem ten temat może zupełnie być obcy. Dlatego Drodzy Rodzice
oto kilka wiadomości, które powinniście zdobyć jeżeli chcecie rzeczowo porozmawiać ze
swoim dzieckiem-harcerzem:
Mundur to dla harcerza oznaka przynależności do organizacji. Jest rzeczą nietykalną i
pielęgnowaną. To z munduru niczym z ankiety osobowej można odczytać przynależność do
drużyny, bądź gromady, stopień ( który jest swoistym odzwierciedleniem wiedzy ), funkcję
jaką pełni harcerz, zdobyte sprawności, miejsca, w których ostatnio bywał, a nawet
odznaczenia i wyróżnienia, które zdobył w czasie swojej harcerskiej służby.
W „Diamirze”:
Harcerki noszą mundury szare
Harcerze noszą mundury zielone
Pełne umundurowanie składa się z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bluzy
spódnicy bądź spodenek
pasa
nakrycia głowy (beret harcerze otrzymują od nas)
getr i wywijek (oliwkowo-żółte)
plakietki WOSM (chłopcy) lub WAGGGS (dziewczyny)
plakietka Hufca (otrzymują od nas)
plakietka drużyny (otrzymują od nas)
chusta
pierścień („spinacz” do chusty)

•

Pamiętajcie!
Mundur to mundur – nie można założyć sobie spódnicy mundurowej i do
tego bluzki w srebrne nitki, albo czerwonych rajstop, czy spodni. Kochani
Rodzice nie zadawajcie dziecku pytań typu – dlaczego nie może założyć tych
pięknych różowych rybaczek do munduru. Czy zadalibyście takie samo pytanie
strażakowi, albo policjantce. Mundur jest niczym mapa, świadczy nie tylko o
organizacji, do której wstąpiło Wasze dziecko, ale również o człowieku, który
go nosi. Są pewne normy, dotyczące noszenia munduru które my harcerze
spełniamy. Jeżeli spodnie to tylko w ciemnych kolorach (najlepiej czarne
jeansy), jeżeli rajstopy, to czerń lub beż. Buty czarne, najlepiej turystyczne,
bądź sportowe. Żadnych krzykliwych kolczyków, bransoletek i innej biżuterii.
Jeżeli makijaż to delikatny; paznokcie raczej nie powinny być umalowane na
jaskrawe kolory. Mundur to dyscyplina i wizerunek. My harcerze szanujemy
to, że możemy być członkami Związku Harcerstwa Polskiego, a swój szacunek
wyrażamy między innymi poprzez regulaminowe i nienaganne
umundurowanie.
Kilka rad, co do umundurowania
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Bluzę mundurową każdy harcerz zapina po samą szyję
Wszystkie guziki muszą być przyszyte tak mocno, aby nie zwisały
Każda kieszeń musi być zapięta
Chusta powinna być tak zawinięta, aby wystawała tylko z tyłu układając się w
trójkąt.
Bluza powinna być włożona w spódnicę bądź spodnie
Rękawy bluzy powinny być podwinięte za łokieć
Pas nie może wisieć
Getry zakłada się na skarpetki szwem do wewnątrz nogi
Na getry należy naciągnąć wywijki
Następnie wkłada się but
Lekko wywijamy wywijkę
Po zawiązaniu wywija się wywijkę na but zasłaniając sznurowadła
Jeśli harcerz postępuje według tych wyznaczeni, to śmiało może stwierdzić, że
jest wzorowo umundurowany!

