
NIEZBĘDNIK TURYSTY – WYJAZD JEDNODNIOWY
CZYLI, CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NASZYM PLECAKU? 

Żeby nasz wyjazd był jak najbardziej udany, warto pomyśleć wcześniej, co ze sobą 
zabrać. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu na szlaku, bowiem wkońcu zamie-
rzamy się świetnie bawić! 

Bez względu to, gdzie się wybieramy – w góry czy niziny, warto zabrać ze sobą 
następujące rzeczy:

• wygodny plecak na poniższe przedmioty, w tym ubrania (nie bierzemy toreb na ramię lub 
 trzymanych w rękach – ręce powinny być wolne, żeby było wygodnie i komfortowo, a także 
 żebyśmy mogli się złapać gałęzi lub znajomego, gdy niespodziewanie natrafimy na śliskie 
 podłoże lub potkniemy się o wystającągałąź);

• dokument tożsamości(w razie konieczności identyfikacji lub gdybyśmy trafili w szale wędro-
 wania za granicę );   

• odpowiednia odzież (przede wszystkim ubieramy się wygodnie i bezpiecznie, a walory este-
 tyczne stawiamy na drugim miejscu):

 • wygodne buty (najlepiej za kostkę, celem stabilizacji stawu skokowego; z grubszą 
 podeszwą - tzw. „trapery”; wodoodporne i oddychające),  

 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem – do ochrony przed deszczem i wiatrem (pogoda 
 ma to do siebie, że lubi się zmieniać);

 • zapasowe ubranie (np. bluza/polar/sweter, gdyby zrobiło się chłodniej; skarpetki, gdyby
 przemokły nam buty; nie zaszkodzi szalik lub chustka – nie ma powodu, żeby marznąć); 

 • czapka lub chustka chroniąca głowę przed słońcem oraz okulary przeciwsłoneczne;

• telefon komórkowy (oprócz robienia zdjęć lub sprawdzenia trasy na mapie online, może 
 istnieć potrzeba wezwania służb ratunkowych, np. GOPRu). Warto również zabrać doda-
 tkowe zasilanie (power-bank);

• woda mineralna lub dodatkowo herbata w termosie. Bierzemy tyle płynów, by nie zabrakło 
 nam picia na szlaku. Nawadnianie w czasie marszu jest bardzo ważne. Nie zaleca się picia 
 napojów „kolorowych”, bowiem po nich jeszcze bardziej chce nam się pić);

• prowiant: kanapki, owoce, coś słodkiego (batonik, czekolada). Jest to idealne zestawienie, 
 by dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość energii. Pamiętajmy, aby brać produkty, które 
 nam się nie zepsują w słońcu, w końcu będziemy w trasie kilka godzin. Dostosujmy ilość 
 prowiantu do długości trasy tak, byśmy nie byli głodni, ale i żeby za dużo nie dźwigać; 

• apteczka (plastry, gaziki, bandaż elastyczny, środki przeciwbólowe, coś na dolegliwości 
 żołądkowe, woda utleniona). Warto również pamiętać o kremie do opalania, gdyż w górach 
 słońce jest ostre i w związku z tym łatwiej o poparzenie;
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• mapa(warto zobaczyć od czasu do czasu, gdzie jesteśmy lub jak tu się odnaleźć, gdy nagle 
 szlaki się krzyżują / ewentualnie przewodnik (nie zawadzi przeczytać, co ciekawego znajduje 
 się w okolicy);

• aparat fotograficzny, jeśli lubimy robić zdjęcia; 

• latarkę (gdyby okazało się, że wracamy po zmroku… no jak przygoda, to przygoda);

• chusteczki higieniczne oraz chusteczki lub płyn dezynfekujący (warto umyć nimi ręce, gdy 
 zrobimy przerwę na piknik, a nie będzie bieżącej wody – niech bakterie wiedzą, gdzie ich 
 miejsce);

• scyzoryk (opcjonalnie, zawsze może się przydać); 

• …czy coś jeszcze? To już według uznania! 
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