Dla jednych – przedmiot najwiêkszej czci. Dla innych – kawa³ek materia³u, który mo¿na
nazwaæ „szmat¹” (patrz: strona obok). Jedni nosz¹ go z dum¹. Inni skrzêtnie chowaj¹ go pod
sweter albo polar.

NASZ
MUNDUR

Mimo tych ró¿nic, dla wszystkich jest tym samym – oznak¹ przynale¿noœci do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e wszelkie dyskusje na jego temat s¹ burzliwe,
niezwykle gor¹ce. Zreszt¹, trzeba uczciwie przyznaæ, pól konfliktów i sporów jest ca³a masa:
· jednakowy mundur dla ca³ego Zwi¹zku czy dowolnoœæ dla ka¿dej dru¿yny?
· jak najbardziej tradycyjny charakter czy przede wszystkim nowoczesnoœæ i moda?
· tradycyjna bluza, chusta, pas, nakrycie g³owy czy odejœcie w kierunku ograniczenia stroju
organizacyjnego do chusty i czapeczki?
· mundur szary i khaki czy bardziej kolorowy? a mo¿e dla ka¿dej grupy wiekowej inny kolor?
· jeden mundur na wszelkie okazje czy kilka (galowy, zwyk³y, polowy…)?
– a to tylko ma³a próbka!

„Temat z ok³adki” jest w tym numerze nietypowy: nie bêdziemy ciê przekonywaæ do konkretnych zmian w mundurze, nie bêdziemy wskazywaæ, które rozwi¹zania s¹ dobre, a które z³e, czy
i co trzeba zmieniæ najszybciej. Postanowiliœmy „pozbieraæ” ró¿ne opinie i przedstawiæ je w zwartej formie – jako materia³ do dyskusji. Ca³oœæ zosta³a podzielona na trzy czêœci:
1) Jak oceniamy obowi¹zuj¹cy mundur? W tej czêœci prezentujemy niektóre wypowiedzi
z Forum ZHP on-line, poœwiêcone ocenie munduru oraz wypowiedŸ dyrektora Ka-De-Ha, Zbigniewa Waliñskiego, co jest o tyle wa¿ne, ¿e jest to pierwsza publiczna wypowiedŸ tego typu!
Ponadto prezentujemy ocenê munduru produkcji KaDeHa – jest to fragment sondy, która by³a
czynna przez trzy tygodnie na www.zhp.org.pl, a w której wype³niono 774 ankiety!
2) Czy mundur powinien ulegaæ zmianom, jeœli tak, to w jakim kierunku powinny one iœæ?
Prezentujemy kilka wypowiedzi osób z ró¿nych szczebli naszej organizacji, a tak¿e opiniê internautów wyra¿on¹ we wspomnianej ju¿ sondzie. Szczególnie interesuj¹ce s¹ odpowiedzi na pytanie o te elementy, które ankietowani uznali za „œwiête” – jest to wskazówka doskonale pokazuj¹ca,
które czêœci munduru s¹ „nie do ruszenia”, a do których nie czujemy specjalnego sentymentu.
3) Jakie konkretne zmiany (dwie–trzy) nale¿a³oby wprowadziæ w mundurze jak najszybciej? Oprócz odpowiedzi z ró¿nych punktów widzenia (m.in. materia³oznawcy, zuchmistrza,
komisarki zagranicznej) zebraliœmy w tej czêœci kilkanaœcie propozycji zmian, które bardzo czêsto pojawiaj¹ siê w trakcie rozmów lub w Internecie.
Mamy nadziejê, ¿e te przedstawione opinie pobudz¹ do dyskusji, ale nie bêdzie to – jak to
czêsto bywa – dyskusja ograniczaj¹ca siê do narzekania, jakie fatalne s¹ mundury szyte przez KaDeHa, lecz konstruktywna, twórcza wymiana pogl¹dów, dziêki której bêdziemy mieæ mundur nowoczesny – a jednak tradycyjny, elegancki – a przy tym praktyczny, tani – ale doskona³ej jakoœci.
S³owem: taki, który bêdziemy z dum¹ i radoœci¹ nosiæ.
Zachêcamy do nadsy³ania opinii na temat zmian w umundurowaniu na nasz redakcyjny adres,
a konkretnych propozycji do Biura G³ównej Kwatery, które koordynuje ca³y proces dokonywania zmian w regulaminach.
HM. GRZEGORZ CA£EK
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JAKOŒÆ
FUNKCJONALNOŒÆ
KRÓJ

bardziej sympatycznych, ale jednak
ubranych w bluzy Bundeswery i coœ
tam innego wojskowego, to przestaj¹
mi siê podobaæ. Kochani druhowie,
poogl¹dajcie sobie skautów, oni najczêœciej nosz¹ koszule... Jeœli ktoœ z Was
by³ na jakimœ wiêkszym zlocie, gdzie
harcerze byli w mniejszoœci skautowej,
to wie, ¿e najczêœciej jesteœmy ogl¹dani
jak ma³pki na wystawie, tak siê w naszych mundurach podobamy, oczywiœcie nie wspomnê o tradycjach.
···
Wróci³em w³aœnie z kursu na BORM.
Mieli tam polskie koszule KADEHu.
Sprana musztarda to po prostu koszmar...
prawie ca³kiem bia³a z ¿ó³tymi smugami na rêkawach, ko³nierzu i kieszeniach.
W¹tpiê, czy mog³oby to siê podobaæ jakimkolwiek zagranicznym skautom, jak
pisa³ ktoœ wczeœniej. Innym wyjœciem
jest kupowanie co rok nowej koszuli –
kogo na to staæ? A panowie z KADEHA
nie mieliby problemu ze znalezieniem
dobrego projektanta nowych mundurów,
ale po co? Wiedz¹, ¿e my i tak bêdziemy kupowaæ ich cha³owate produkty,
choæby ze wzglêdu na tradycjê i ich „polskoœæ”.
···
Cena munduru harcerskiego jest nieadekwatna do jego jakoœci. Mundur harcerski nie nadaje siê do niczego, spróbujcie
przejœæ w nim kilka kilometrów z plecakiem. Chodzenie w mundurze grozi
trwa³ym kalectwem. Mundur harcerski
jest szyty na miarê dla hipopotama.
···
Szmata w kolorze musztardy?! Cz³owieku... martwiê siê w³aœnie o Twoje
zdrowie... Jeœli harcerski mundur traktujesz jako szmatê, to coœ jest nie tak...
···
Chcia³am powiedzieæ, ¿e dla mnie mundur jest najbardziej wartoœciow¹ rzecz¹
w ZHP, jest dla mnie symbolem walki
Rudego, Zoœki, Alka i wielu innych
m³odych ludzi, którzy oddali ¿ycie za
ojczyznê. Oni nie mogli nosiæ munduru, ale walczyli o to, ¿eby ka¿dy z nas
móg³ go nosiæ, przypi¹æ lilijkê i chodziæ w naszych szeregach. I tak w ogóle, to ca³a ta organizacja nazywa siê
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, wiêc
noœmy polskie mundury, a nie niemieckie czy holenderskie. Bez wzglêdu na
to, czy jest ciep³o, czy zimno noœmy te
nasze polskie mundury, bo to one
mówi¹, ¿e jesteœmy harcerzami.

CENA

Chcia³bym podnieœæ sprawê od dawna
moim zdaniem odk³adan¹ na bok – czy
mo¿na by zmieniæ umundurowanie na
inne, np. jak u zachodnich skautów lekka koszula, a nie z grubej bawe³ny?
···
Marzenie œciêtej g³owy. Temat powraca
jak bumerang – nie doœæ, ¿e KA-DE-HA
zamawia bawe³nê, a nie drelich, jak niegdyœ – to mundur nie jest ani estetyczny,
ani funkcjonalny. Czyli nie nadaje siê
ani na galowy, ani na polowy. Znaj¹c
jednak ¿ycie, pochodzimy w nim jeszcze d³ugie lata, bowiem nasi zwierzchnicy od kroju munduru i tak chodz¹
w instruktorskim.
···
Jego [munduru] cena te¿ zatem nie
mo¿e byæ wielka, a jednak... wchodzi
siê do sk³adnicy harcerskiej i przeciera oczy ze zdumienia. Przecie¿ chodz¹c po sklepach widzi siê ubrania,
które wymagaj¹ dro¿szych tkanin, lepszych technologii, dro¿szego transportu itd., a jednak s¹ lepsze i tañsze.
O co chodzi? Jak nie wiadomo o co
chodzi, to...
···
Có¿... musztardowe worki, czyli mundury KA-DE-HA niestety do niczego
siê nie nadaj¹. Sposób jest prosty: kupujemy inny mundur albo szyjemy
w³asny... estetyczny, z dobrego materia³u i w porz¹dnym kolorze...
···
Uwa¿am, ¿e te nowsze harcerskie mundury z KDH wygl¹daj¹ jak „worki”, jak
koszule jeansowe i w ogóle nie przypominaj¹ starych dobrych mundurów.
S¹ one niewymiarowe, jak rêkawy s¹
d³ugie, to reszta za ma³a i na odwrót.
Nie powinniœmy odbiegaæ od starych
zwyczajów. Pozostañmy przy „starym”
umundurowaniu.
···
Stare mundury by³y lepsze? Moim zdaniem workowate te¿ by³y, a do tego po
paru latach blak³y zupe³nie, co nie wygl¹da³o zbyt estetycznie...
···
W moim œrodowisku coraz czêœciej
harcerze starsi decyduj¹ siê na ciemnozielone bluzy ZHR-u. Mam tak¹,
jest du¿o lepiej uszyta i trwalsza ni¿
„regulaminowa” z Ka-De-Ha.
···
Wszyscy powariowali! Fakt, nasze bluzy – czytaj z ka-de-ha – s¹ do niczego,
ale jak widzê militarystów, choæby naj-

Jak oceniasz poszczególne cechy bluzy mundurowej
(produkcji, dystrybucji i kroju KaDeHa)?

G£OSY Z FORUM ZHP ON-LINE

WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ:

Jak oceniasz obowi¹zuj¹cy mundur?

ODPOWIADA DYREKTOR Ka-De-Ha, ZBIGNIEW WALIÑSKI:
Zarówno kolor materia³ów u¿ywanych do produkcji polowych mundurów harcerskich, jak i ich rozmiary s¹ odtwarzane przez Ka-De-Ha na podstawie wzorów wykonanych
jeszcze przez Centraln¹ Sk³adnicê Harcersk¹ na pocz¹tku
lat 90-tych. Profesjonalna dokumentacja technologiczna
umundurowania nigdy Ka-De-Ha nie zosta³a przekazana.
Stosowany obecnie materia³ posiada wszelkie niezbêdne
certyfikaty producenta potwierdzaj¹ce jego dobr¹ jakoœæ,
co znajduje odzwierciedlenie w znikomej liczbie sk³adanych w sklepie Ka-De-Ha reklamacji.
Wszelkie istotne zmiany dotycz¹ce kroju i koloru mundurów harcerskich s¹ poza kompetencj¹ Ka-De-Ha i zale¿¹
od decyzji w³adz naczelnych ZHP. Komisja opracowa³a program zmiany wzorów mundurów, zawieraj¹cy wykonanie
projektów wychodz¹cych naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, a nastêpnie przygotowanie produkcji wed³ug nowych
wykrojów i tabel rozmiarowych oraz zastrze¿enie zaakceptowanych wzorów. Materia³y na ten temat Ka-De-Ha
przekaza³a do konsultacji do GK ZHP i oczekuje powo³ania komisji, która bêdzie odpowiedzialna za stronê merytoryczn¹ przedsiêwziêcia.
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Czy mundur powinien ulegaæ zmianom,
jeœli tak, to w jakim kierunku
powinny one iœæ?
WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ:
Czym twoim zdaniem
nale¿y siê kierowaæ
przede wszystkim planuj¹c
zmiany w mundurze harcerskim?

phm. Leon Suski, dru¿ynowy dru¿yny
sztandarowej Œl¹skiej Chor¹gwi ZHP,
w ostatnich latach trener – materia³oznawca w firmie Alpinus:
Moim zdaniem sama linia powinna byæ
zachowana. Jest to nasz tradycyjny mundur, nieco odmienny od innych mundurów skautowych, ma³o nowoczesny, ale
nasz. Sama idea wykorzystania tego samego munduru na akademii w szkole,
jak i na zbiórce w plenerze jest s³uszna.
Mo¿na by zastosowaæ dwa mundury:
wyjœciowy i polowy, ale czy staæ bêdzie na to naszych harcerzy? Nawet
Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowa³o z mundurów galowych dla
wojska, czemu wiêc my mielibyœmy
dzia³aæ wbrew doœwiadczeniom innych?
···
phm. Grzegorz Kowal, kierownik Wydzia³u promocji i informacji GK ZHP:
Tak. Niezbyt czêsto i niezbyt radykalnie, ale zdecydowanie tak. Podobnie
jak spodnie czy bluza, które by³y modne przed 15-tu laty, teraz wygl¹daj¹ na
nieco niedzisiejsze, tak mundur nie
mo¿e byæ „modoodporny”. Pamiêtajmy
jednak, ¿e to nie moda jest najwa¿niejszym elementem kszta³tuj¹cym nasze
umundurowanie. Jest kilka bardziej
znacz¹cych czynników, takich jak tradycja, historia... Kierunek? Zdecydowanie w stron¹ skautow¹ – praktyczn¹,
wygodn¹ i modn¹.
···

Mundur powinien byæ
praktyczny!!!
archiwum
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hm. Ewa Lachiewicz, komisarka zagraniczna ZHP:
Z perspektywy komisarki zagranicznej
muszê stwierdziæ, ¿e to wcale nie jest
obojêtne, w jakich mundurach pokazujemy siê w gromadzie skautowej.
Czêsto s³yszê g³osy powracaj¹cych
z zagranicy: nasze mundury zrobi³y furorê, skauci czegoœ takiego nie maj¹!
Robili nam zdjêcia, nie mogli oczu od
nas oderwaæ! Proponujê, byœmy takie
reakcje przyjmowali z pewn¹ doz¹ samokrytyki. Bo przyci¹ga wzrok nie
tylko to, co fascynuj¹ce i piêkne, ale
równie¿ to, co nie pasuje do otoczeCZUWAJ | 04.2003

nia. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nasz mundur ma wszelkie zadatki na to, aby by³
z sympati¹ podziwiany. Wprowadzi³abym tylko – albo w trybie pilnym, albo
w toku spokojnej ewolucji – nastêpuj¹ce zastrze¿enia i zmiany:
– chusta – kwintesencja munduru
skautowego, powinna byæ noszona zawsze, a tak nie jest, czego dowodem
nowi cz³onkowie dru¿yn zdobywaj¹cy chustê (przecie¿ mog¹ nosiæ zwyk³¹
i zdobywaæ specjaln¹) czy druhowie
instruktorzy pozwalaj¹cy sobie na noszenie koszuli mundurowej bez niczego pod szyj¹; tu posz³abym dalej,
w kierunku wprowadzenia obyczaju
noszenia chusty harcerskiej jako samodzielnego akcentu mundurowego oraz
ograniczenia stosowania krawata instruktorskiego do okazji superoficjalnych; oczywiœcie taka chusta powinna
byæ ³adna, elegancka, odrobinê wiêksza od naszych typowych chust harcerskich (wspominam z uznaniem
chusty Finów, Niemców, Brytyjczyków, wreszcie – druhów z Biura Œwiatowego WOSM, które wygrywaj¹
konkurencjê z krawatem),
– wyeliminowanie z szeroko pojêtego zestawu mundurowego wszelkich
akcentów militarnych, takich jak moro,
bojówki, sposób noszenia beretów a` la
¿o³nierz, a w dalszej perspektywie byæ
mo¿e nawet pagonów i sznurów funkcyjnych,
– d¹¿enie do uniwersalnoœci – tak, by
przy jednoczesnym zachowaniu elementów tradycyjnych, mundur stawa³
siê strojem, w którym mo¿na siê dobrze czuæ i na wêdrówce, i w teatrze;
tu uwa¿am za najbardziej skuteczne
obranie kierunku, w którym posz³o
niemieckie BdP, czyli mundur bardzo
prosty i praktyczny, a jednak w pe³ni
rozpoznawalny jako strój organizacyjny skautek i skautów.
···
phm. Dominik Jan Domin, dru¿ynowy 77 Toruñskiej Dru¿yny Harcerzy
TRYGRYFI:
Powinien byæ wygodny i prawid³owo
uszyty, z dobrego materia³u. Jeœli taki
bêdzie – zbytnio nie trzeba by go zmie-

niaæ. Dopuszczenie pewnej luŸniejszej
formy umundurowania – np. do spodenek i nakrycia g³owy: koszulka (zwana
T-shirt) i chusta, tak, aby na obozie
mo¿na by³o w ci¹gu dnia biegaæ luŸno,
a mimo to wygl¹daæ jak harcerze, a nie
„banda cywili”.

WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ:
Które elementy munduru uwa¿asz za „œwiête”,
tzn. takie, bez których nie wyobra¿asz sobie
munduru harcerskiego
i które powinny byæ jednakowe
dla wszystkich œrodowisk ZHP?

···
phm. Micha³ Górecki, dru¿ynowy 205
WDHS „ArizonaC”, Hufiec Warszawa
Praga Pó³noc:
Zmiany s¹ potrzebne. Ale to nie jest prosta sprawa. Nie nale¿y wprowadzaæ nag³ych zmian, bo nie ma chyba takich,
które by³yby niekontrowersyjne – ka¿da zmiana prawie na pewno wywo³a
gdzieœ odzew. Chcia³bym, aby zmiana
regulaminu odbywa³a siê tak¿e na podstawie g³osów „z do³u”, aby nie by³o tak,
¿e „GK narzuci³a nam regulamin”. Natomiast na pewno nie uda siê skonstruowaæ regulaminu, który zaakceptuj¹
wszyscy, bez sprzeciwu. Co trzeba zmieniæ? Ja jestem za lekkim „rozluŸnieniem” regulaminu, z po³o¿eniem nacisku
na jednolitoœæ w œrodowisku. Wiêcej
mo¿liwych nakryæ g³owy (mêskie fura¿erki – czemu nie?) i wiêcej innych mo¿liwoœci…
···
hm. Rafa³ Raniowski, komendant Kawaleryjskiego Krêgu Starszoharcerskiego „U³ani”, Szczecin:
Mundur powinien ulegaæ zmianom.
Ca³y œwiat ewoluuje, zmieniaj¹ siê stroje, powstaj¹ nowe materia³y, tzw. nowej generacji (samooddychaj¹ce,
wiatroszczelne, odporniejsze na œcieranie itp.), które mog³yby zostaæ u¿yte
w naszym sorcie mundurowym. Harcerstwo jest czêœci¹ spo³eczeñstwa.
Dobrze, ¿e szanujemy tradycjê, ale powinniœmy pamiêtaæ o tym, aby nie wygl¹daæ... nie wiem, czy „archaicznie”
to dobre s³owo. Powinniœmy pamiêtaæ,
¿e zmiany s¹ czêœci¹ naszego ¿ycia, ale
zmiany te powinny byæ przemyœlane
i dobrze rozwa¿one. Nic na hurrra.
Myœlê, ¿e same zmiany powinny iœæ
w kilku kierunkach. Co to oznacza? Ni
mniej, ni wiêcej, jak tworzenie prototypowych rozwi¹zañ tak pod k¹tem zachowania kroju, poszukiwania nowych
krojów, jak i materia³oznawczym. No i,
co najwa¿niejsze, testowanie ich w kilku œrodowiskach. Ich uwagi bêd¹ bardzo cenne, chocia¿by dlatego, ¿e to
harcerze bêd¹ odbiorcami póŸniejszych
sortów mundurowych. S³aby materia³,
niedopasowany krój, to jest to, co najbardziej zniechêca do munduru, sprawia,
¿e harcerze wstydz¹ siê w nim chodziæ.
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Jakie konkretne zmiany (dwie–trzy)
nale¿a³oby wprowadziæ w mundurze
jak najszybciej?
phm. Leon Suski, dru¿ynowy dru¿yny
sztandarowej Œl¹skiej Chor¹gwi ZHP,
w ostatnich latach trener – materia³oznawca w firmie Alpinus:
Proponujê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Bluza damska i mêska:
· zmiana wielkoœci kieszeni – powinny byæ wielkoœci ksi¹¿eczki harcerskiej (poprzednia by³a za ma³a, obecna
jest za wielka);
· kieszeñ powinna byæ wszyta nieco
wy¿ej – tak, by mali harcerze nie nosili jej pod paskiem;
· zmiana podkroju stójki – tak, by
ko³nierzyk uk³ada³ siê prawid³owo po
zawi¹zaniu chusty, a nie przed (my
harcerze nosimy przecie¿ chusty albo
krajki).
2) Spódnica jest za bardzo rozkloszowana, niepraktyczna w czasie harców,
kieszenie ma wszyte nieco za nisko.
3) Spodenki s¹ OK, mo¿na ewentualnie pomyœleæ o doszyciu kieszeni z kontrafa³d¹ na nogawkach i zrobiæ z nich
bojówki. S¹ one modne i praktyczne –
zw³aszcza w warunkach polowych,
ch³opcy chêtniej by w nich chodzili.
4) Dzianina powinna mieæ nieco wiêksz¹ gramaturê, do sk³adu materia³u nale¿y dodaæ nieco wiêcej elany, tak by siê
nie miê³a, najlepsza by³aby gabardyna
(elanobawe³na) ma³ej gramatury.

···
Ech,
ten ko³nierz...

GC
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phm. Grzegorz Kowal, kierownik Wydzia³u promocji i informacji GK ZHP:
Pierwsza i podstawowa: przestrzeganie
regulaminu. Wra¿enie, ¿e nie jesteœmy
umundurowani jednakowo wynika czêsto z dowolnoœci stosowania regulaminu mundurowego. Zadbany i zgodny
z regulaminem mundur to pierwszy
krok do tego, ¿eby dokonaæ pozytywnych zmian w naszym wygl¹dzie.
···
phm. Marta Drozd, dru¿ynowa 3 GZ
„Teton Dakota”, I Szczep Kogel-Mogel, Hufiec Szczecin:
Czy mundur powinien ulec zmianom?
Nie powinien – on MUSI ulec zmianom!!! Zmianom ukierunkowanym na
FUNKCJONALNOŒÆ I JAKOŒÆ (jesteœmy ruchem dzieci i m³odzie¿y
przede wszystkim, promujemy aktywnoœæ, w SWOICH mundurach MUSIMY czuæ siê wygodnie).
Jakim zmianom? To ju¿ nieco trudniejsze. Wychowano mnie w ogromnym
przywi¹zaniu, wrêcz swoistym kulcie
munduru. Nie wyobra¿am sobie np.
odgórnego zniesienia poczciwej, starej rogatywki. Ale sêk w tym, ¿e „dziœ
sama jestem dziadkiem...” i muszê na
to patrzeæ nieco inaczej, z „siedzenia”
wychowawcy.
W mojej gromadzie np. zuchy nie nosz¹
beretów i zast¹pienie tej czêœci umundurowania czymkolwiek bardziej funkcjonalnym by³oby dla mnie niezwykle
istotne. Dlaczego? Z powodu problemów z ich stosowaniem w praktyce.
W zimie taki berecik nie do koñca zas³ania uszy. Co troskliwsze mamusie
(s³usznie zreszt¹) na³o¿¹ dziecku czapkê – to po co beret? A latem jeszcze
ciekawiej – pomijaj¹c fakt, ¿e te urocze bereciki oddychaj¹ z tak¹ mniej
wiêcej aktywnoœci¹ jak przydro¿ny kamieñ i poci siê pod nimi g³ówka (potem zuch zdejmie, wiatr powieje
i mamy anginkê jak malowanie), to
osobiœcie mia³am kilka przypadków
przegrzania, w których wed³ug mnie
g³ówn¹ rolê odegra³ berecik w³aœnie.
Pomijam mo¿e nieco kontrowersyjn¹
teoriê, ¿e mundur powinien jak najmniej prowokowaæ do drwin (szczeCZUWAJ | 04.2003

gólnie w wypadku ma³ego dziecka, które bardzo dotkliwie takie drwiny odbiera), ale zobaczcie reakcje kolegów
w szkole na widok zucha (ch³opca)
w berecie z antenk¹! Spotka³am siê
z ró¿nymi pomys³ami rozwi¹zañ tej
kwestii i chyba najbardziej do gustu
przypad³ mi pomys³ tzw. „bejzbolówek” dla ch³opców i kapelusików
(nosz¹ takie chyba w USA lub Wielkiej Brytanii) dla dziewczynek.
Druga zmiana istotna dla mnie, to mundury dziewczêce (zuchowe i harcerskie). Otó¿, jak ju¿ pisa³am, mundur
moich marzeñ, to taki, w którym mo¿na pójœæ na wêdrówkê, popracowaæ
i nie skonaæ. Zreszt¹, o ile pamiêtam,
nie ja pierwsza wpad³am na ten pomys³
– przede mn¹ wœród wielu innych by³
np. niejaki Baden-Powell ;). I teraz pytanie za sto punktów: kto z was pozwoli³by swoim podopiecznym iœæ na
wêdrówkê, bieg harcerski, czy do innej
„roboty” w spódnicy? Bo ja na pewno
nie i sama te¿ bym nie posz³a.
A zim¹? Daaawno temu czyta³am pracê magistersk¹ poœwiêcon¹ harcerstwu.
By³ tam ca³y rozdzia³ poœwiêcony wp³ywowi (niestety nie zawsze pozytywnemu) harcerstwa na zdrowie. I co z tego?
To mianowicie, ¿e oprócz wszelkiego
rodzaju wad postawy i reumatyzmów
poczesne miejsce wœród chorób „odharcerskich” zajmuj¹ przypad³oœci kobiece z niep³odnoœci¹ w³¹cznie. A teraz
zagadka – sk¹d to siê bierze? Kto nie
wie, niech sobie pobiega w spódniczce
po mrozie dla wzbogacenia wachlarza
doœwiadczeñ.
A co do dziewczêcych mundurów zuchowych, to kwestia estetyki. Bo teoretycznie mo¿na je wpuœciæ w spodnie
– ale wygl¹daj¹ wtedy, ¿e po¿al siê
Bo¿e. Na spodnie? Te¿ jakoœ dziwnie...
Myœlê, ¿e na lato przyda³yby siê dziewczynom spodenki. Tylko wtedy mamy
mundur 3 czêœciowy (bo nie wierzê, ¿e
ktoœ zrezygnuje ze spódnic na uroczyste okazje) – te¿ bez sensu. Rêce opadaj¹.
Co do zuchów to mam w³asny, choæ
mo¿e nieco kontrowersyjny pomys³.
Czy nie mog³yby nosiæ takich samych
mundurów jak harcerze? Odpada wydatek na zakup nowego munduru po

przekazaniu do DH – czy nie praktycznie?
Oczywiœcie zdajê sobie sprawê, ¿e nara¿am siê wszystkim tradycjonalistom,
ale dla mnie wa¿niejsze jest, ¿eby moje
dzieciaki siê nie przegrzewa³y, nie przeziêbia³y sobie pêcherzy i nie obciera³y
pachwin.
Uff i howgh!
···
phm. Dominik Jan Domin, dru¿ynowy 77 Toruñskiej Dru¿yny Harcerzy
TRYGRYFI:
1. Kolor ciut ciemniejszy i materia³
lepszy ni¿ œcierkowy!
2. Zmieniæ krój ko³nierza. Nie wiem,
czemu ma s³u¿yæ ko³nierz z dekoltem
na pó³ piersi.
3. Usun¹æ kontrafa³dy na kieszeniach.
Nie s³u¿¹ niczemu poza (w¹tpliw¹ dla
mnie) ozdob¹.
4. Wprowadziæ mo¿liwoœæ noszenia
chusty na ko³nierzu, nie tylko pod.
I mo¿e te¿ zasugerowaæ, ¿e w skali
hufca ka¿de œrodowisko powinno mieæ
barwy wyró¿niaj¹ce je od innych.
5. Rozpocz¹æ produkcjê bluz, spodenek i spódnic o rozmiarówce nie tylko

wzrostowej, ale te¿ z uwzglêdnieniem
têgoœci (ale to bardziej wniosek do szacownych producentów).
6. Wprowadziæ spodenki zapinane na
guziki, a nie na zamek (ale to bardziej
wniosek do szacownych producentów).
Prosta rzecz, a cieszy, gdy trzeba samemu to naprawiæ na obozie. Nie wymagajmy zaawansowanych umiejêtnoœci
krawieckich od ma³ych ch³opców (ani
od ich dru¿ynowych).
···
hm. Rafa³ Raniowski, komendant Kawaleryjskiego Krêgu Starszoharcerskiego „U³ani”, Szczecin:
Jeœli chodzi o konkretne zmiany, to
przede wszystkim zmieni³bym:
a) Materia³ – wybra³bym tkaninê 80%
bawe³ny i 20% domieszki sztucznoœci
(noszê teraz tak¹ bluzê mundurow¹ i jest
OK). Powinien byæ w miarê odporny na
rozdarcia, przetarcia, odbarwienia itp.
b) Kolor – dobranie tak sk³adników,
aby kolor by³ prawdziwym khaki.
Mo¿na by³oby wykorzystaæ wzorniki
wojskowe w uœciœleniu odcienia. No
i wa¿ne, ¿eby pokrycie materia³u kolorem by³o trwa³e i kolor nie schodzi³ po

kilku praniach czy jednym obozie, biwaku.
c) Ko³nierz
1) Poprawienie wszycia ko³nierza
i jego rozmiaru. Ko³nierz a` la S³owacki to taki, który na karku ma jakieœ
30 mm, plus wierzchnia zak³adka 30–
35 mm, na koñcach te 80–90 mm (lub
wiêcej). W obecnych koszulach jest
80–90 mm na karku i tyle samo na
koñcach, co powoduje z³e uk³adanie
siê ko³nierza przy szyi (marszczenie
siê).
2) Zaproponowanie zwyk³ego koszulowego ko³nierza z usztywniaj¹cym podszyciem (tak jak w kurtce
mundurowej HDJ).
d) Naramienniki – wszycie jednakowych naramienników do mundurów
(obecnie spotyka siê ró¿ne – nawet takie, co s¹ szersze ni¿ d³u¿sze), które
w ogóle nie nawi¹zuj¹ do tradycji polskiej. Proponowa³bym wykorzystanie
wymiarów naramienników wojskowych. Dodatkowo uwa¿am, ¿e powinny byæ usztywnione, bo Naczelnik ZHP,
komendant chor¹gwi, hufca czy szczepu œmiesznie wygl¹da ze zwisaj¹cym
nad Krzy¿em Harcerskim naramiennikiem.
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Chcesz wp³yn¹æ na kierunek zmian w naszym umundurowaniu?
Masz konkretne pomys³y, propozycje rozwi¹zañ? Pisz: biuro.gk@zhp.org.pl
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