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1. Inicjatywa jest skierowana do wszystkich harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów 

oraz w czasie trwania Kampanii Bohater do gromad, drużyn i zastępów działających w Hufcu ZHP 

Pruszków. 

2. Organizatorem jest Komenda Hufca ZHP Pruszków 

3. Rodzaje odznak: 

- odznaka indywidualna w formie metalowej przypinki przyznawana imiennie, noszonej nad prawą 

kieszenią munduru. 

- odznaka grupowa tzw. proporcowa, w formie metalowej przypinki , przyznawana tylko w okresie 

Kampanii Bohater noszona  na proporcach/totemach(zuchy) 

4. Cele: wyżej wymienione jednostki zdobywają odznakę „ ARSENAŁ PMIĘCI” 

- aby  poznać i propagować postać Andrzeja Romockiego „MORRO” 

- po zakończeniu Kampanii Bohater - aby kolejne pokolenia harcerzy miały możliwość pracy z bohaterem 

hufca 

- stworzenie materiału metodycznego dla drużyn  do pracy z bohaterem hufca.  

5. Czas zdobywania odznaki –  Odznakę może być  zdobywana:  

- w pierwszej turze, która trwa do 29 września 2012 roku t.j. do końca trwania kampanii Bohater przez 

harcerzy imiennie (odznaki indywidualne) oraz przez  drużyny , gromady i zastępy (odznaka proporcowa),  

-  po zakończeniu trwania kampanii w okresie bezterminowym przez harcerzy imiennie (odznaki 

indywidualne) 

6. Odznakę można zdobywać:  indywidualnie lub grupowo, bez określenia wielkości grupy ale nie większej 

niż zastęp. W trakcie trwania kampanii dopuszczalne jest zdobywanie odznaki indywidualnej przez całą 

drużynę. 

7. Odznakę zdobywają jednostki w następujący sposób: 

- rozpisanie programu zdobywania odznaki. Pod pojęciem program rozumie się zadania, które będzie 

realizowała jednostka w ramach działalności drużyny/gromady/zastępu lub indywidualne zadania. Zadania 

powinny być zgodne z metodą harcerską oraz zgodne z metodyką danej grupy wiekowej. Pieczę nad 

rozpisaniem oraz realizacją zadań w ramach programu ma przełożony jednostki.   

- Wykonanie zadań określonych poniżej: 

 Jedno zadanie na temat naszego bohatera  wymyślone i wykonane jako wkład do "banku 

pomysłów" - opis i konspekt do końcowego wniosku 

 większe przedsięwzięcie związane z bohaterem (rajd, wycieczka, wystawa)  - opis i konspekt do 

końcowego wniosku 

 przeprowadzona minimum 1 zbiórka dla środowiska  na temat bohatera   - szczegółowy konspekt 

do końcowego wniosku 

 formy promocji bohatera (plakat, prezentacja, ulotki, piosenki...itp) plik w formie tekstów, zdjęć 

lub innych  dołączonych do wniosku. 

6. Odznakę przyznaje komendant hufca na wniosek przełożonego jednostki  

- ubiegającej się o odznakę  - druk wniosku nr 2 

- do której należą harcerze ubiegający się o odznakę - druk wniosku nr 1. 

7. Wraz z  wnioskiem składa się materiały metodyczne wypracowane w trakcie zdobywania odznaki 

 w formie elektronicznej. 

8. Odznakę dostaje każdy członek hufca, który spełnił powyższe warunki.  

10.  Odznaka jest przyznawana bezterminowo.   



 

10.  Odznaki  będą przyznawane rozkazem Komendanta Hufca i będą  wręczane: 

- w pierwszym etapie  podczas uroczystości wieńczącej Kampanię Bohater w Hufcu ZHP Pruszków, 

-  kolejne będą wręczane sukcesywnie  po zdobyciu. 

 


