
Rozkaz Mobilizacyjny Kwatery Głównej Drużyn Męskich z dn. 9 VII 1920r. 

1. Czas trwania służby. 

Służba ochotnicza harcerzy będzie trwała aż do odwołania jej przez rozkaz 

władz harcerskich na polecenie władz państwowych. 

2. Przyrzeczenie. Ponieważ ochotnicy cywilni, zgłaszający się do obrony państwa 

zobowiązują się do tego przez złożenie odpowiedniej deklaracji, to dla harcerzy 

taka deklaracją jest przyrzeczenie harcerskie, które składali w drużynie, 

ślubując wierna i wytrwałą służbę ojczyźnie. 

3. Rejestracja i podział na grupy. Stosownie do rozkazu N.Z.H.P.L.33 ma być 

przeprowadzona rejestracja wszystkich drużyn znajdujących się w danej 

miejscowości. Harcerzy na których jest zgłoszone zapotrzebowanie podzielić na 

grupy normujące wiek i siły w stosunku do pracy. A więc:  

I grupa. Harcerze do lat 14 – rezerwa gońców. 

II grupa. Harcerze 14-letni – do służby gońców i t.p. 

III grupa. Harcerze 13-letni i starsi, którzy są niezdolni do służby z bronią – do 

służby biurowej. 

IV grupa. Harcerze 16-letni oraz starsi, niezdolni do służby frontowej 

 – do służby wartowniczej. 

V grupa. Harcerze 17-letni i starsi, posiadający odroczenia 

 – w najbliższym czasie – w najbliższym czasie będą odesłani do harcerskiego 

obozu ćwiczebnego, poczem będą użyci do służby frontowej. 

4. Komendanci chorągwi, inspektorzy okręgowi, komendanci miejscowi  

i drużynowi, o ile nie są objęci poborem, maja organizować na swoim terenie 

harcerskie oddziały ochotnicze. Służba ta wskutek porozumienia N.Z.H.P. z 

władzami wojskowymi będzie im liczona za służbę ochotniczą w grupie V IV 

(zależnie od wieku). Co się tyczy innych członków komend, to liczbę ich należy 

zredukować do minimum. 

5. Zgłaszanie się do służby pomocniczej. Komendy meldują o ilości 

zarejestrowanych harcerzy dowództwom wojskowym, instytucjom 

państwowym i społecznym, pracującym w danej miejscowości, celem 

otrzymania od nich zapotrzebowań na pomoc harcerską. 

6. Charakter  służby. Harcerze od lat 17 – podlegają przepisom służbowym dla 

personelu cywilnego, pełniącego służbę w wojsku, jednakowoż rygory 

dyscyplinarne mogą być zastosowane do nich tylko za pośrednictwem  organu 

harcerskiego, przydzielonego do dowództwa wojskowego lub innej instytucji. 

7. Zachowanie tajemnicy wojskowej. Komendanci pouczą chłopców  

o potrzebie zachowania tajemnicy wojskowej. 



8. Pozwolenia rodziców i zaświadczenia lekarskie. Wszyscy niepełnoletni powinni 

posiadać na piśmie zezwolenie rodziców na udział w harcerskich oddziałach 

pomocniczych.  Chłopcy o słabem zdrowiu powinni posiadać zaświadczenie 

lekarza. 

9. Akcja rodziców. Należy zwołać niezwłocznie koła przyjaciół i rodziców celem 

moralnego, finansowego i materialnego poparcia harcerskich oddziałów 

ochotniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyekwipowanie oddziałów 

w ubranie, bieliznę, plecaki i t.p. 

10.  Karność. Harcerze spóźniający się na zbiórki bez usprawiedliwienia po raz 

pierwszy – otrzymują surowe upomnienie; spóźniający się po raz drugi – 

zawieszenie w organizacji  na trzy miesiące bez prawa noszenia krzyża 

harcerskiego. 

11.  Wszelkie rozkazy, otrzymywane z Dowództwa Harcerskich oddziałów 

Ochotniczych przy Generalnej Kwaterze, należy natychmiast rozesłać do 

najbliższych oddziałów na prowincji. Niektóre zarządzenia będą ogłaszane 

tylko za pomocą prasy jako najprędzej donoszącej informacje. Do Głównej 

Kwatery należy przysyłać specjalnych gońców. Po dokumenty podróży zwracać 

się do Dowództwa Miasta, lub jechać na koszt organizacji. Odpisy rozkazów 

wywieszać w biurach harcerskich na widocznym miejscu. 

 

                                                                                    

                                                                                                      Czuwaj!  

                        

                                                     Zastępca Naczelnika Głównej Kwatery (…)  

                                                     ppor. Władysław  Nekrasz  

 

 

 

 

 

Odezwa Naczelnictwa do Rodziców. 

Na mocy rozkazu Rady Obrony Państwa Naczelnictwo Z.H.P. wezwało do służby 

czynnej dla kraju wszystkich członków organizacji. 

Młodzież polska w ogóle, a harcerze w szczególności dzięki duchowi i tradycjom 

wyniesionym z domu rodzinnego, zawsze stawali ochoczo na pierwszy zew Ojczyzny. I 

dziś Rodzice w chwili wielkiej potrzeby narodowej nie powstrzymają swych synów i 



córek od spełnienia obowiązku odpowiadającego ich sile  i wiekowi. Młodzież garnie 

się do służby pomocniczej z żywiołowym pędem. Powstaje nieodzowna konieczność 

ścisłego kontaktu komend harcerskich z Rodzicami, władzami szkolnemi i Kołami 

Przyjaciół. 

Potrzebna jest niezwłocznie pomoc, z jednej strony moralna, z drugiej finansowa i 

gospodarcza. Chłopcy od lat 16 do 17 będą użyci częściowo do służby wartowniczej, 

częściowo do innej pomocniczej; starsi, ponad lat 17, po przyspieszonym wyszkoleniu  

wyruszą w pole. Wartownicy i przeznaczeni do służby frontowej będą skoszarowani. 

Dziewczęta będą pełniły służbę obywatelską, często też poza domem: starsze będą 

pełnić służbę sanitarną w szpitalach miejscowych, polowych i czołówkowych, obejmą 

w miarę możliwości, obejmą w miarę możliwości służbę biurową: inne zastąpią 

stanowiska tych, którzy wyjeżdżają na front. Dobra odzież i wyżywienie przyczyni się 

w dużym stopniu do znacznego ułatwienia znoszenia trudów  

– a tem samem do należytego pełnienia służby. 

Naczelnictwo Z.H.P., pragnąc zapobiec wypadkom nieposłuszeństwa  

i nieposzanowania woli rodzicielskiej przez bardziej zapalną młodzież, uprasza 

wszystkich Rodziców o zaopatrywanie niepełnoletnich chłopców i dziewcząt  

w piśmienne pozwolenia na wstąpienie do służby. Młodzież szkolna, o ile tylko ze 

względu na czas wakacyjny jest możliwe winna mieć zezwolenie władzy szkolnej. 

 

                                                     Za Przewodniczącego Z.H.P. (-) dr Tadeusz Strumiłło 

                                                    Za Naczelniczkę Gł. Kw. Żeńskiej (-) Helena Gepnerówna 

                                                    Za Naczelnika Gł. Kw. Męskiej (-) Władysław Nekrasz 

 

 

Mobilizacja harcerskich oddziałów ochotniczych z 12 lipca 1920r. 

 

Z rozkazu przewodniczącego Z.H.P. i Inspektora Armji Ochotniczej gen. Józefa Hallera 

zarządzam: 

1. Harcerze b. Kongresówki zdolni do służby frontowej od lat 17 w górę winni 

stawić się w Warszawie na dzień 17 lipca, w sobotę, do godz. 12 –ej. w 

południe i zameldować się w Inspektoracie Generalnym Armji Ochotniczej, 

Aleja Szucha, gmach Szkoły Sztabu Generalnego. 

W dniu 17-go lipca zostanie dokonany w Warszawie przez gen. Hallera 

przegląd zmobilizowanych harcerskich oddziałów ochotniczych. 



2. Harcerze z danego okręgu winni przybywać do warszawy oddziałami pod 

dowództwem osób wyznaczonych przez miejscowe władze harcerskie. Po 

dokumenty podróży zgłaszać się do miejscowych władz wojskowych. 

3. Wyekwipowanie winno być następujące: mundur harcerski lub wojskowy, 

obuwie polowe, płaszcz wojskowy, koc, czapka lub kapelusz skautowy, 

furażerka (czapka polowa); trzy zmiany bielizny, 4 pary skarpetek, 2 ręczniki, 4 

chustki do nosa, menażka, manierka, kubek, łyżka, nóż, widelec: przybory do 

szycia i czyszczenia; plecak, chlebak; broń, toporki saperskie, trąbki 

sygnalizacyjne, apteczki polowe, rowery, motocykle; żywność na dwa dni, a 

więc normalne, pełne wyekwipowanie harcerskie. 

4. Z powodu zajść na froncie Kurs Instruktorski Związkowy zostaje odwołany. 

Odwołano również wycieczkę do Anglii na międzynarodowy zlot skautów. 

5. Komendanci przybywających do Warszawy oddziałów winni złożyć piśmienny 

raport przybycia, zawierający dane: a) skąd oddział pochodzi, b) ilość ludzi, 

c)imię i nazwisko komendanta oddziału, d)rodzaj wyekwipowania i braki w 

niem, e) ilość z podoficerskiem wykształceniem, ilość kandydatów na 

podoficerów. 

6. Zwolnione od stawienia się na zbiórkę mobilizacyjna w Warszawie są drużyny 

wielkopolskie, małopolskie i śląskie oraz podległe komendom w Brześciu nad 

Bugiem, Lublinie i Wilnie, a to ze względu na bezpośrednie zagrożenie tych 

terenów przez wroga. 

7. O ile nie zdąży się wyekwipować oddziałów na miejscu, należy 

przygotowywaną wyprawę przywieźć jak najprędzej do Warszawy, meldując w 

Gen. Insp. A.O. 

8. Członkowie harcerskich oddziałów ochotniczych mają się zaopatrzeń w 

odznakę Armii Ochotniczej (rozeta z czerwonej wstążki z białym środkiem) oraz 

dwie lilje harcerskie na kołnierzu. 

O niniejszym rozkazie Komendy, które go otrzymują winny zawiadomić 

niezwłocznie podległe drużyny i sąsiednie komendy przez gońców lub w inny 

sposób.  

 

                                                                                                     Czuwaj! 

 

 

                               Za Naczelnika G.K.M. (-) Władysław Nekrasz ppor. 

                              Za zgodność (-) Jan Grabowski, sekretarz Generalny N.Z.H.P. 

 


