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Komunikat Numer 4 – Obóz 'Drugi Korpus' 

 
Ekwipunek 

Ekwipunek harcerza będzie taki jak na każdy poprzedni obóz czy biwak. Jednak chciałbym 
zwrócić uwagę na parę ważnych szczegółów. 

We Włoszech będzie bardzo gorąco, wiemy że okolice Cassino są szczególnie słoneczne. 
Większość czasu harcerze będą spędzać na zewnątrz więc wszyscy MUSZA mieć ze 
sobą własną: 

 2 litrowa butelkę na wodę 

 Faktor 50 krem na słońce 

 Czapka na słonce 

 

Oprócz tego:

Plecak* i chlebak 

Mundur 

 Rogatywka z lilijką 

 2 Mundurowe koszule 

 2 Mundurowe szorty 

 Buty mundurowe (szkolne) 

 Pas harcerski 

 Chusta i skuwka/pierścień" 

 Sznur Funkcyjni z gwizdkiem 

 Dwie pary skarpet mundurowych 

Ubrania 

 5 Koszulek 

 2 Szorty 

 1 Spodnie 

 5 Zmian bielizny 

 5 Par skarpet  

 1 Para skarpet do marszu (wełniane) 

 Kąpielówki  

 Płaszcz nieprzemakalny 

 Panterka (kurtka wojskowa/leśna) 

 Buty marszowe (zanoszone) 

 ‘Trainers’ (adidasy) 

 Sweter 

Do Mycia i Jedzenie 

 2 Ręczniki 

 Mydło, pasta i szczotka do zębów 

 Menażki, nóż, łyżka, widelec i kubek 

 2 Ścierki do naczyń 

Dalszy Sprzęt 

 Śpiwór 

 Latarka 

 Śpiewnik harcerski (jeśli posiada) 

 Kompas (typ 'silva') 

 Plandeka 

 1 mata turystyczna lub nadmuchana: 
n.p.‘Karimat 

 Książka służbowa (jeżeli harcerz 
posiada).  

 Mały scyzoryk 

 Chlebak/backpack (mały, na 
wycieczki) 



 Przybory do pisania (notes, koperty, 
papier, ołówek, pióro) 

 Przybory do szycia 

 Przybory do czyszczenia botów

 

Każdy Harcerz otrzyma na obozie:  

- śpiewnik pamiątkowy  

- 'Obozówka' (czyli koszulka obozu)  

 

*Harcerz powinien umieć sam zapakować do plecaka swój cały ekwipunek osobisty. 

Proszę nie pozostawiać żadnych rzeczy wiszących z plecaka.  To jest bardzo ważne w 
tym roku ponieważ każdy harcerz może mieć tylko jeden bagaż główny i jeden podręczny. 

Torba/walizka to nie jest plecak. Program obozu polega na tym że każdy posiada własny 
plecak.  

Polecam plecak 60/70 litrowy dla młodego harcerza.  

Są rożne rodzaje i ceny. Polecam sprawdzenie na internecie i na 'Ebay' bo czasem w 
sklepie na 'High Street' zapłaci się o wiele więcej. 

 

Transport 
 
Jedziemy autobusem do Paryża i dalej pociągiem do Rzymu I Cassino.  
 
Autobus podjedzie do poszczególnych ośrodków, o następujących godzinach: 
 
Odjazd - Sobota 26ego lipca 
 

05:30 - Bristol (Polski Kościół) 

06.45 - Swindon (Holiday Inn Express Swindon West, Frankland Road, SN5 8UD) 

07.30 - Slough (Polski Kościół, Pitts Road, SL1 3XH) 

Przyjazd - Sobota 9ego sierpnia 

18.30 - Slough 

19.15 - Swindon 

20.15 - Bristol 

 

Passporty 

Ja pozbieram wszystkie paszporty na początku naszej podróży i one będą u mnie przez 
cały obóz.  Nie chcemy żeby jakiś harcerz zgubił passport więc uważamy że to lepsze 
rozwiązanie; jeśli ktoś z Rodziców ma pytania w tej sprawie to proszę się ze mną 
skontaktować. 

Proszę aby paszporty były zapakowane na gorze bo będę je zbierał na samym początku 



podróży 

Prosimy tez nie zapomnieć o karcie medycznej (E11).  Każdy harcerz musi ja mieć. 

 

Kieszonkowe 

Koszty całego wyżywienia, zakwaterowania, transportu i wycieczek są pokryte w ramach 
ogólnych kosztów obozu więc nie będzie potrzeby na duże wydatki.   

W czasie obozu spędzimy dwie noce w Rzymie, będzie tez czas wolny w miasteczku 
Cassino.  Z pewnością harcerze będą chcieli kupić jakieś małe pamiątki.  Nie ma odgórnej 
rekomendacji co do sumy na kieszonkowe ale proszę pamiętać że we Włoszech jest Euro 
i że harcerze będą sami odpowiedzialni za swoje kieszonkowe.  

 

Dzień Gości 

W tym roku nie będzie oficjalnego dnia godności ponieważ nie spodziewamy się aby wielu 
rodziców mogło do nas dołączyć na jeden dzień.   Jeśli ktoś z Rodziców może przyjechać i  
chce nas odwiedzić to będzie to możliwe w niedziele 3go sierpnia po Mszy Sw. 

 Dokładny adres obozu: 

Campeggio Terme Varroniane 

Via Terme, 5 

03043 Cassino (FR) 

Italia 

 

 

Jeśli ktoś z Rodziców ma jakiekolwiek pytania bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub 
emaliowy. 

 

Czuwaj!  

 

R Chomnicki, pwd. 

Komendant Obozu  

 

07944884100 

robchom@gmail.com 

 


