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NIEZBĘDNIK KOLONISTY 
WYPOCZYNEK LETNI PT. RELACJE W WAKACJE – EDYCJA II 

 
1. Bagaż powinien być zapakowany wspólnie. Dzięki temu unikniemy sytuacji, że nasze 

dziecko ostatniego dnia obozu „odkryje” kurtkę przeciwdeszczową lub torbę z 
bielizną (ciężko uwierzyć, ale ciągle się zdarza). 

2. Ubrania powinny być „odporne” na kolonijne życie. W przypadku młodszych 
uczestników kolonii warto podpisać każdą rzecz z osobna, gdyż często zdarza się, że 
ubrania na koniec wędrują do zupełnie innej walizki. Co więcej należy mieć 
świadomość, że ubrania mogą się zagubić / pobrudzić / zniszczyć, więc unikajmy 
takich, na których nam bardzo zależy. 

3. Zatem co powinno się znaleźć w kolonijnym bagażu? Absolutne minimum kolonisty 
to: 

− Śpiwór i poduszka 

− Bielizna osobista (najlepiej na każdy dzień obozu) 

− Piżama (lekka i przewiewna) 

− Zestaw ubrań na każdą pogodę, w tym: krótkie i długie spodnie, koszulki z 
krótkim i długim rękawem, ciepła bluza/polar, kurtka na chłodniejsze dni 

− Obuwie i strój sportowy 

− Kurtka przeciwdeszczowa 

− Buty na zmienną pogodę: sandały, buty zakryte 

− Nakrycie głowy + okulary przeciwsłoneczne 

− Woreczek na brudną bieliznę 

− Ręcznik kąpielowy, przybory toaletowe: szczoteczka do zębów, szampon, mydło, 
pasta do zębów, klapki 

− Grzebień/szczotka do włosów (dziewczynki: gumki, spinki) 

− Krem do opalania z filtrem UV 

− Środek przeciwko kleszczom i komarom 

− Chusteczki higieniczne 

− Inne niezbędne kosmetyki 

− Mały plecaczek na wycieczki piesze 

− Ulubiona maskotkę/zabawka, która pozwoli „poczuć się jak w domu”. 

− Legitymacja szkolna 

− Podpisany bidon na wodę  
4. Czego zatem nie pakować?  

− Na pewno sprzętu elektronicznego, czyli laptopów, tabletów, drogich aparatów. 
Podczas organizowanych przez nas obozów staramy się inspirować młodych ludzi 
do poszukiwania własnych pasji i zachęcać do kreowania własnej przestrzeni pełnej 
wyzwań, zabawy i przyjaźni. Ograniczając korzystanie z telefonów komórkowych i 
wszelkich gadżetów elektronicznych typu tablet, ipad, smartwatch jesteśmy wolni 
od elektrozamętu. Dzięki temu czas kolonijny to esencja wspaniałej przygody w 
realu, a nie w sieci społecznościowej. 

− Na liście rzeczy zakazanych umieścić należy również scyzoryki i inne ostre 
narzędzia. 

− Słodkich napojów 
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