
 
Materiały szkoleniowe, powstałe w oparciu o długoletnią praktykę przedstawionych metod, oraz stale poszerzaną wiedzę 

teoretyczną, udokumentowaną licznymi certyfikatami. 

 

Napisano dla:  

WWW.TRZYNASTY–SCHRON.NET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór sprzętu do swojego zestawu EDC (every-day carry). Co zawsze warto 

mied przy sobie? A może nie ma w ogóle potrzeby ze sobą nosid, gdy całą 

wiedzę ma się w głowie? 

 

Niniejszy dokument przedstawia elementy szkoleniowe, instrukcję użytkowania opartą na przykładach, oraz 

specyfikację rzeczonego EDC. 

 

 

 

 



Na początek parę słów o sytuacji, w której hipotetycznie mógłby znaleźd się każdy z nas w razie 21 grudnia, 

nastąpienia ataku nuklearnego, nalotu UFO, mutantów, zombie, zarazy, meteorytu, wilkołaków, wampirów, 

buntu maszyn, wyjścia spod ziemi wielkich robaków, zjadających wszystko, co im wpadnie w paszczę – otóż – 

wszystkie te scenariusze łączy jeden wspólny koniec, który bynajmniej nie zakłada przyjaźni z kosmitami i 

zombiakami lub opadu sparklającego pyłu, mieniącego się tęczą, po którym wszyscy będą długo żyli w 

szczęściu i dostatku. Wyżej przedstawione ewentualności obrazują wizje ściśle związane ze znacznym 

utrudnieniem życia codziennego, a co za tym idzie na wypadek ich wystąpienia, każdy powinien posiąśd chod 

minimalną wiedzę, która pozwoli mu przetrwad w warunkach niedostatku oraz uchronid się od czyhającego 

nao niebezpieczeostwa.  

Stara szkoła uczy:  

- żołnierzu pustkowia, zawsze noś ze sobą latarkę by widzied w ciemności, sprawną broo, pozwalającą 

wyeliminowad przeciwnika, zanim on wyeliminuje ciebie, i… kamizelkę kuloodporną w razie, gdybyś jednak 

nie zdążył wyeliminowad wroga zanim on wyeliminuje ciebie. 

- zabieraj ze sobą jak najwięcej racji żywieniowych oraz wody, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy 

nadarzy się okazja, by ponownie napełnid żołądek. 

- podróżniku, nie zapomnij wziąd ze sobą leków przeciwbólowych, antyradiacyjnych, antybiotyków, bandaży 

w razie, gdybyś został ranny w starciu z mutantem. 

- zaopatrz się w ciepły śpiwór, który pozwoli ci przenocowad w niekoniecznie ciepłym ukryciu przed wrogiem 

- no i może jeszcze kompas, żebyś z tego wszystkiego nie zapomniał w koocu gdzie się udajesz i książkę, abyś 

zbyt szybko nie puścił w niepamięd poprawnej polszczyzny. 

Zapomnij o wszystkim, czego uczyli cię w szkole! 

Z naszym innowacyjnym EDC niepotrzebne okażą się nawet ogniwa do karabinu laserowego! Nasz materiał 

przygotowawczy pomoże Ci przetrwad każdą apokalipsę w stanie nienaruszonym! Nasz EDC zapewnia 

poczucie bezpieczeostwa i brak obawy o los nasz oraz naszych bliskich, a przecież na tym tak strasznie nam 

zależy. 

OTO WYCHODZIMY Z INNOWAYCJNYM ROZWIĄZANIEM NAPRZECIW WASZYM OCZEKIWANIOM! 

 

 

 

 

 

 

- MAŁA BIAŁA FOCZKA v1.0 – 

Specyfikacja MBF 1.0: 

Waga: 20kg * Długośd: 50cm * Wiek: 4 tygodnie 

Cechy charakterystyczne: Hipnotyzujące wielkie, 

czarne oczy. Zbyt długie narażenie się na kontakt 

bezpośredni powoduje trwały zanik własnej woli 

oraz stopniowe lecz postępujące zanikanie 

umiejętności samostanowienia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBF 1.0 cechuje niezwykła prostota użycia. 
Zademonstrowany obok przykład skorzystania z 
MBF 1.0 jest poglądowym przedstawieniem jednej 
z hipotetycznych sytuacji, w jakich zastosowanie 
MBF 1.0 ogranicza się jedynie do ‘spojrzenia nią’ 
na obiekt, który należy indoktrynowad. Jako 
podobne okoliczności wymienid można:  
- spotkanie z mutantem / potworem / smokiem / 
zombie / gigantycznym robakiem / kosmitą;  
- próbę zaimponowania wybrance(owi) serca, 
która(y) to uważa nas za osobnika wątpliwej urody 

Mała Biała Foczka v1.0 to także wiele 
rozwiązao praktycznych. Docenisz ją szczególnie 
mocno, gdy potrzebny Ci będzie: 
- alarm dźwiękowy w przypadku zbliżającego się 
niebezpieczeostwa, aby mied czas na spokojne 
przygotowanie foczki do pracy; 
- spokojny sen na miękkiej poduszce; 
- towarzysz zabaw podczas długich samotnych 
nocy, spędzonych w ukryciu; 
Decydując się na korzystanie z naszego EDC, 
oszczędzasz również miejsce w plecaku, oraz 
swoje spracowane plecy - gdyż łatwośd, z jaką 
przyjdzie Ci zdobycie przedmiotów codziennego 
użytku pozwoli  nie troszczyd się już nigdy więcej o 
zapasy na czarną godzinę! 
„Szczerze polecam!” - pisze jeden z pierwszych 
nabywców MBF 1.0 - „MBF 1.0 jest dokładnie tym, 
co pozwoli mi przetrwad w warunkach nawet 
najgorszej apokalipsy! Od dziś nie obawiam się o 
los swój ani moich najbliższych! Moja rodzina jest 
zachwycona. Z pewnością polecę MBF swoim 
znajomym.” Zadowolenie klienta, gwarancją 
sukcesu.  
Wychodząc naprzeciw nawet najbardziej 
wymagającym klientom, 
 do oferty wprowadziliśmy  
również wersję kieszonkową   
–  „MBF 1.0 compact”  
 
 
 
Polecam MBF 1.0 jako zestaw EDC pozwalający 
przetrwad w czasach post-apo, kiedy nic nam już nie 
zostanie.  
Jak to cytował razu pewnego jeden z absolutnych 
klasyków gatunku: „Piękno zbawi świat” 
 
 
          Vocoder 


