
Szanowni Państwo! Druhny i Druhowie! 

 

Nauczeni doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, że pakowanie rzeczy na obóz nie jest takie 

proste. Zamiast zwykłego spisu otrzymują Państwo ten dokument, który odpowie na Państwa pytania 

i wątpliwości. 

Spis rzeczy niezbędnych to minimum, które powinno zabrać ze sobą każde dziecko. Brak, którejś 

z wymienionych tam rzeczy dziecko bardzo szybko odczuje.  

Spis rzeczy dodatkowych to lista przedmiotów przydatnych, które nie są konieczne, ale których za-

branie na ogół ułatwia obozowe życie.  

Miniporadnik jak się pakować jest przeznaczony głownie dla osób, które po raz pierwszy jadą 

na obóz.  

Kilka zasad na koniec to dobre rady (sprawdzone) lub odpowiedzi na najczęściej pojawiające się py-

tania. Jeśli mimo to maja Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy 

(a.pagacz@zhp.net.pl lub emila.wlodek@o2.pl).  

1.  Spis rzeczy niezbędnych: 

� Śpiwór, 

� Ubrania do spania (najlepiej dres) -> bluza, spodnie i skarpetki (nawet w lecie temp. może spaść 

do ok. 5˚C w nocy), 

� Podkoszulki (T-shirty) – przynajmniej 5, 

� Bluza i sweter/ polar, 

� Ubranie do gier terenowych –stare, które można pobrudzić, czy wręcz zniszczyć, 

� 2 pary długich spodni (w jednych jedziesz, drugie pakujesz, w tym przynajmniej jedna para od-

powiednia do munduru), 

� Krótkie spodenki, 

� Strój kąpielowy, 

� Bielizna na zmianę (zapas przynajmniej na 5 dni),  

� Para ciepłych skarpet, 

� Klapki lub sandały pod prysznic, 

� Buty do wędrówek - adidasy lub inne buty tzw. miejskie, 

� Przybory toaletowe: mydło/żel pod prysznic, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, grze-

bień/szczotka, dezodorant, gumki do włosów (zwłaszcza dziewczyny), szampon, 

� Mały i duży ręcznik,  

� Kubek (nietłukący), menażkę lub miskę metalową, sztućce, 

� Igła i nitka, 

� Książeczkę harcerską, karty prób na stopień lub sprawności → osoby, które posiadają, 

� Pełne umundurowanie -> bluza mundurowa, spódnica/ spodenki mundurowe, pas harcerski, 

beret z lilijką, chusta i suwak, pagony z piątkami i oznaczeniem stopni, getry. Nie dotyczy osób 

spoza ZHP. 

� Krem do opalania z filtrem minimum 10, 

� Nakrycie głowy, 



� Coś przeciwdeszczowego, 

� Aktualna legitymacja szkolna (z PESELem!!!), 

� Latarka z kompletem baterii na zmianę, 

� Chusteczki higieniczne (min. 4 paczki), 

� Kurtka, 

� Mały plecaczek na wędrówki (nie torba!), 

� Worki/reklamówki do pakowania (na brudną bieliznę oraz w przypadku dużej wilgotności – ku 

ochronie rzeczy). 

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na spójniki lub oraz i.  

2. Spis rzeczy dodatkowych: 

� Koc – dla wybitnych zmarzluchów, na bazie na osobę przypadają 2 koce. Osobiście odradzamy 

(jest ciężki i zajmuje dużo miejsca), 

� Gumowce – chociaż zakładamy, że nie będzie padać. ☺ 

� Zapałki, 

� Finka /scyzoryk – nie wolno się nimi posługiwać bez pozwolenia kadry, 

� Lina / sznurek, 

� Kompas/ busola, 

� Instrument muzyczny, 

� Lusterko, 

� Harcownik,  

� Śpiewnik, 

� Okulary przeciwsłoneczne, 

� Kieszonkowe (sugerujemy kwotę nie większą niż 100zł), 

� Zeszyt, coś do pisania, 

� Krem po opalaniu, 

� Czarne bojówki, 

� Pałatka, 

� Latarka zapasowa. 

3.  Miniporadnik jak się pakować: 

1. Dziecko powinno brać udział w pakowaniu i samo wkładać rzeczy – unika się wtedy proble-

mów z pakowaniem na obozie (to co rodzice ułożyli w plecaku nie mieści się gdy dziecko samo 

się pakuje...). Zdarzają się również sytuacje, że dziecko nie rozpoznaje, że dana rzecz należy 

do niego. 

2. Pieniądze najlepiej podzielić na mniejsze kwoty i schować w kilku miejscach.  

3. Poleca się zrobienie listy spakowanych rzeczy, którą następnie zabiera się na obóz. Ułatwia to 

pakowanie na koniec obozu. 



4. Na dół plecaka powinny trafić najcięższe i największe rzeczy. Do samego dna i pleców plecaka 

powinno przylegać coś miękkiego (np. polar, sweter). Inaczej kanciaste przedmioty będą się 

wbijać podczas marszu (plecy) lub podziurawią materiał (spód). 

5. Należy zadbać o równomierne rozłożenie ciężaru. Ciężki przedmiot położony na przedniej 

ścianie plecaka (nie przy plecach) powoduje odchylanie osoby do tyłu. Nosząc plecak człowiek 

samorzutnie powinien pochylać się do przodu, przekładając ciężar na biodra. 

6. Rzeczy drobne i przydatne należy spakować do kieszeni lub ułożyć na samej górze plecaka.  

7. Rzeczy ciężkie, ale o niedużych gabarytach dobrze spakować w środku (pomiędzy śpiworem, 

a kubeczkiem ;)). 

8. Dobrym rozwiązaniem jest spakowanie małych, łatwo ulegających uszkodzeniom przedmiotów 

do małego plecaka (podręcznego), 

9. W kubku lub menażce istnieje tzw. martwa przestrzeń. Można ją wykorzystać na zapakowanie 

choćby kilku par skarpetek czy igły z nitką. 

10. Dobrym zwyczajem jest pakowanie rzeczy ulęgających zamoczeniu/ zabrudzeniu w worki 

lub siatki. Nikt nie zamierza trzymać ubrań nie na półkach, ale można wyobrazić sobie sytuacje, 

że niechcący ktoś strąci stertę ubrań na ziemię... Opcja tania – zapakować takie rzeczy w worki 

na śmieci, opcja droższa, ale pewniejsza -  duże foliowe worki z zapięciem strunowym (duży 

rozmiar w sam raz na stertę ubrań – 6 worków kosztuje ok. 5 zł). 

11.  Liny/ sznurka można użyć do przytroczenia czegoś na zewnątrz plecaka (np. pałatki, butów). 

Ważne jest, aby taki przedmiot był umiejscowiony na górze plecaka, pod nim lub z boku. Jeśli 

wybieramy ostatnią opcję to należy zadbać o przytroczenie czegoś dla przeciwwagi z drugiej 

strony. Tak aby było spełnione podkreślenie z punktu nr 5.  

12. Mundur (jako bluza i spódnica/ spodenki) najlepiej pakować na samej górze, na nim mały ręcz-

nik i dopiero drobne, lekkie przedmioty. Nic tak się nie mnie jak mundur...  

13. Co możesz spakuj na siebie. Bierzesz bojówki? Zapakuj coś do ich kieszeni, załóż pas harcerski. 

I oczywiście ubierz je na siebie w dniu wyjazdu. ☺ 

14. Dobrze zapakowany plecak powinien albo stać (bez podpierania) lub lekko przechylać się 

w stronę szelek. Jeśli tak nie jest należy zmienić układ rzeczy. 

15. Jeśli plecak ma regulacje należy go wyregulować dopiero po spakowaniu. Najpierw poluzuj 

wszystkie paski i szelki. Potem wyregulujemy rozstaw (wysokość) szelek do wzrostu (tylko nie-

które plecaki maja taka możliwość). Załóż plecak. Ściągnij mocno pas biodrowy, tak by poczuć, 

że plecak mniej ciąży. Wyreguluj długość szelek – tak, by plecak przylegał do pleców. Aby ple-

cak trzymał się pionowo ściągnij paski u góry szelek. Prawidłowa regulacja powoduje, że cały 

ciężar idzie na biodra i człowiek się mniej męczy.  

16. Pakując się zakładaj najgorszą wersję – będzie zimno i mokro, rzeczy nie będą szybko schły. 

4.  Kilka zasad na koniec. 

1. Telefon komórkowy, drobny sprzęt  elektroniczny nie są wskazane do zabierania na obóz, a ka-

dra nie ponosi odpowiedzialności za ich zagubienie lub uszkodzenie. Nie będzie możliwości na-

ładowania telefonu. 



2. Prosimy o zapakowanie wszystkich rzeczy do jednego dużego plecaka. Walizki nie są wskazane. 

Do autobusu dobrze zabrać mały plecak (będzie później potrzebny podczas wyjść z bazy) 

z prowiantem. 

3. Prosimy o nie branie rzeczy luzem (śpiwór do ręki, etc.). Łatwo je zgubić i źle się je nosi.  

4. Sugerujemy zabranie ubrań nie nowych, mogących ulec pobrudzeniu, a nawet zniszczeniu. To 

samo tyczy się innych przedmiotów. Drogie zegarki, cenną biżuterię czy kosztowny scyzoryk 

lepiej zostawić w domu. 

5. Jeśli dziecko zażywa leki (stale, np. odczulające) prosimy o zaopatrzenie w nie dziecko w takiej 

ilości, by starczyło na cały obóz. Ponadto taką sprawę należy wpisać do karty uczestnika. Naj-

lepszym rozwiązaniem jest przekazanie ich „do ręki” w dniu wyjazdu phm. Agnieszce Pagacz 

HO, która dostarczy je obozowej pielęgniarce. 

6. Prosimy o nie pakowanie leków, środków przeciwbólowych, etc. Niedopuszczalna jest sytuacja, 

by dziecko samo zażywało lekarstwa. 

7. Buty nie wodoodporne można zabezpieczyć impregnatem dostępnym w większości sklepów 

turystycznych i obuwniczych – efekt nie jest idealny, ale nie powinny one przemakać od rosy 

czy deszczu. Jeden impregnat starczy dla kilku osób – warto porozmawiać i zakupić np. jeden 

na zastęp. 

8. Zakupy przedobozowe – zdarza się, że chcą Państwo zakupić dany sprzęt/ rzecz na obóz. Oto 

kilka wskazówek. 

Buty – Nie warto inwestować w drogie obuwie, jeśli Państwa dziecko wciąż rośnie.  Stąd jeśli 

szukają Państwo butów na piesze wycieczki doradzamy buty nie koniecznie za kostkę, o dobrej 

podeszwie. Wodoodporność ma swoja cenę, i lepiej w nią nie inwestować skoro buty mają być 

tylko na jeden sezon. Ważne jest, by buty były dobrze wykończone i dobrze leżały. Przed wy-

jazdem należy je rozchodzić. Doradzamy próbować szukać okazji w Decathlonie lub podob-

nym sklepie. Można tam kupić za kilkadziesiąt złotych w miarę dobre buty, polary i kurtki.  

Jeśli buty mają służyć przez dłuższy czas to należy zwrócić uwagę na firmę (jest ona gwarancją 

jakości), wykończenie, wodoodporność, oddychalność, system nośny (np. Vibram) i cenę – do-

bre buty poniżej 200zł? Wątpliwe. Albo szybko się niszczą, albo nie są wodoodporne, albo noga 

się w nich poci.  

 

Śpiwór – jeśli już kupować to taki, który posłuży przez lata i jest 3 sezonowy (wiosna, lato i je-

sień). W innym wypadku lepiej pożyczyć. Co do kształtu to dobrze spisuje się mumia (im śpiwór 

bardziej przylega do ciała, tym mniej wolnego powietrza i cieplej). Co do ciepła – zazwyczaj 

podawane są 3 magiczne numerki. Pierwsza ważna kwestia to to, że kobiety inaczej odczuwają 

ciepło – łatwiej marzną. Jeśli śpiwór nie jest wersją testowaną na kobietach do każdej z trzech 

liczb należy dodać 5˚C. Pierwsza najwyższa wartość to temperatura, w której śpi się dobrze 

i przyjemnie (no może być trochę za ciepło). Liczba środkowa to temperatura, w której dorosły, 

zdrowy, nie zmęczony, najedzony i ubrany odpowiednio do snu (dres + skarpety) mężczyzna 

nie zmarznie. Ostatnia, najmniejsza temperatura właściwie nie ma znaczenia. Nikt nie planuje 

próbować przetrwać w takiej temperaturze w śpiworze. Stąd śpiwór trzysezonowy powinien 

mieć tę środkową temperaturę na poziomie -5˚C. Dla kobiet -10˚C. Należy zwrócić uwagę 



by śpiwór miał głęboki kaptur, kołnierz ocieplający i listwę przykrywającą zamek. Dobrze przy 

kupnie jest sprawdzić czy zamek „dobrze chodzi”. Jeśli już w sklepie się zacina... Waga jest naj-

mniej ważnym parametrem. Tylko puchowe śpiwory są lekkie i ciepłe. Tańsze syntetyczne mu-

szą trochę ważyć.  

 

  Plecak – nie może być większy od osoby go kupującej. Powinien mieć maksymalnie 75% wzro-

stu właściciela. Jeśli ma się niski wzrost lepiej poszukać plecaka o regulacji wysokości szelek. 

Standardowe modele są dostosowane do ludzi o średnim wzroście. Dobry plecak musi być wy-

posażony w pas biodrowy – to najważniejszy element (nie może być wszyty z boku tylko two-

rzyć poduszkę na środku pleców!). W plecaku jednokomorowym trudniej utrzymać porządek – 

kieszenie są istotne. Kupując plecak należy też pamiętać o jego przetestowaniu w sklepie. Do-

bry sprzedawca sam zaoferuje obciążenie plecaka kilkoma sprzedawanymi przedmiotami, wło-

żenie, zaciągniecie wszystkich pasków i kilkuminutowy spacer po sklepie. Inaczej kupujemy 

plecak w ciemno (jeśli planujemy zapakować 15 kg na obóz to takie samo obciążenie należy 

przetestować w sklepie). Kieszenie boczne powinny być skrzelowe, a wszystkie zamki z wyjąt-

kiem górnej klapy powinny być wszyte półkolem (nie poziomo). Należy sprawdzić wszystkie 

zamki czy łatwo się poruszają, szwy i wykończenia czy się nie prują oraz zapytać o gwarancję. 

Jeśli można ją dostać to raczej nie jest to plecak, w którym paski mają tendencję do urywania 

się, a szwy do puszczania. Tanie (za 100 zł) plecaki tak mają – dużo pasków do przytraczania, 

z których po jednym wyjeździe zostaje połowa... W miarę dobre przy niskiej cenie są  plecaki 

firmy Campus. Ale i tutaj trzeba uważać. Co innego plecak dla turysty campingowego, a co in-

nego dla harcerza, który wcześniej czy później będzie nosił swój dobytek na plecach.  

 

Kurtka – droga i specjalistyczna tylko dla osób, które już nie rosną. Dobrze realizują się kurtki 

z podpinką polarową. W jednej cenie zyskujemy kurtkę wiatro- i wodoodporną (przy jednocze-

snej oddychalności) jak i polar. Lepiej wybierać znane membrany niż łudzić się samym opisem, 

że kurtka jest wodoszczelna. Ważne jest zabezpieczenie zamków (inaczej kurtka będzie w tych 

miejscach przemakać), możliwość ściągania i zapinania mankietów, kaptura i dołu kurtki 

(szczelność jest bardzo istotna). Możliwość rozpięcia kurtki pod pachami jest wysoce pożądana. 

Przy zakupie należy zasięgnąć porady jak potem dbać o kurtkę (pranie, impregnowanie). Jeśli 

nie będziemy przestrzegać zaleceń to właściwości kurtki osłabną lub znikną.  

Co do wodoodporności – po ochlapaniu kurtka nie może być mokra, powinny pojawić się 

na niej kropelki wody. Woda nie wnika w głąb (chyba że to specjalna tkanina naturalna – ale 

cena takiej kurtki byłaby zastraszająca).  

 

Przed zakupami warto zadać sobie pytanie – po co? I jak często dany sprzęt będzie się wykorzy-

stywać? 

 

Kadra obozowa 


