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Praca nadesłana na 'W mrok' - konkurs zapalniczkowy.

Autor: Writern

Nigdy  nie  można  spodziewać  się  kiedy  nastąpi  sytuacja  kryzysowa  (koniec  świata  itp.). 
Zawsze  warto  mieć  przy  sobie  podstawowy  ekwipunek  ułatwiający  przetrwanie  w 
niesprzyjających warunkach. Taki zestaw EDC może zawierać:

-  zapałki  lub  zapalniczkę  -  źródło  ognia  jest  nieocenionym  przedmiotem  nie  tylko  w 
kryzysowych sytuacjach.  Ogień zapewnia ciepło i światło, nie wymagając przy tym prądu. 
Jest on również niezbędnym elementem wielu procesów;

- zapasy żywności (np: suchary, konserwy) - zawsze należy pamiętać o prowiancie.  Człowiek 
nie  może  być  wyczerpany  z  głodu  przynajmniej  do  czasu  zdobycia  pożywienia. 
Prawdopodobne jest,  że czeka nas długa droga do najbliższego schronienia,  a to wymaga 
energii  zawartej w jedzeniu.  Najlepiej brać ze sobą jedzenie zajmujące mało miejsca przy 
jednoczesnym  zapewnieniu  jak  największego  zasycenia.  Ważne  jest  aby  taki  pokarm 
cechował się długim okresem zdatności do spożycia;

-  bidon  z  wodą  +  tabletki  do  uzdatniania  wody  -  odwodnienie  to  bardzo  niebezpieczne 
zjawisko. Nie wolno do niego dopuścić jeśli chce się przetrwać. W kryzysowych sytuacjach 
trudno będzie odnaleźć pitną wodę. Warto pamiętać jak cennym towarem stanie się woda w 
postapokaliptycznym  świecie.  Tabletki  pozwolą  na  czerpanie  wody  z  bardziej 
zanieczyszczonych źródeł nie narażając na związane z tym choroby;

- latarka z twardą obudową (najlepiej metalową) ładowana ręcznie - światło latarki jest o 
wiele lepszym rozwiązaniem od światła ognia zapalniczki czy zapałki. Tym bardziej, że latarką 
jest się w stanie nadać sygnał SOS. Niestety zostanie pozbawiona swojej podstawowej funkcji 
w przypadku impulsu elektromagnetycznego (jeden z 5 skutków działania bomby atomowej). 
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Jednak może się doskonale sprawdzić w roli obuchu, który posłuży do obrony lub zbijania 
szyb;

- maczeta - ma uniwersalne zastosowanie. Za jego pomocą łatwo poradzić sobie z pocięciem 
różnego rodzaju tkaninami, wystrugać pożądane kształty z  drewna,  czy choćby skutecznie 
przecinać sznurki albo kable.  Podobnie jak wyżej wymieniona latarka świetnie sprawdzi się 
jako broń;

-  pałatka  -  służy  jako  przenośny  namiot.  Chroni  przed  słońcem,  wilgocią  i  wiatrem.  Ma 
uniwersalne zastosowanie w różnych warunkach atmosferycznych;

- podstawowy zestaw pierwszej pomocy-zawsze należy mieć przy sobie apteczkę, ponieważ 
nigdy nie wiadomo kiedy staniemy się ofiarą skaleczenia, otarcia albo oparzenia. W "brudnej" 
rzeczywistości należy dbać o zdrowie i sprawność jeszcze bardziej;

-  licznik  Geigera-Mullera  -  promieniowanie  jest  bardzo  niebezpieczne  i  potrafi  poważnie 
zaszkodzić żywemu organizmowi. To podstawowy argument za tym, aby trzymać przy sobie 
ten prosty w obsłudze i dokładny wykrywacz promieniowania ;

- maska przeciwgazowa i komplet filtrów - z takim sprzętem zatrute powietrze przestaje być 
śmiertelnym zagrożeniem dopóki nie skończą się filtry;

- plecak ze stelażem - potrzebny do przenoszenia wszystkich rzeczy wchodzących w skład EDC 
oraz  dodatkowych  znalezionych  dobroci.  Ważne  aby  był  on  wytrzymały  i  pojemny  a 
asortyment  zawarty  w środku  powinien  być  łatwo  dostępny  dla  właściciela.  Krępowanie 
ruchów użytkownika jest niewskazane. Stelaż pozwoli  na rozłożenie ciężaru ekwipunku na 
całe plecy, co pozwala na wielogodzinny marsz;

- śpiwór - pozwala na optymalny sen bez utraty ciepła z dużą tolerancją na miejsce noclegu;

- bawełniana para bielizny i koszulek - bawełna daje użytkownikowi ciepło i wygodę noszenia. 
Przy odpowiednim użytkowaniu sprawdza się jako filtr wody. Można zastosować również jako 
bandaż;

- wojskowa odzież - wykonana z dobrego materiału nie zniszczy się tak szybko jak zwykłe 
ubrania.  Można bez  większego ryzyka  wykonywać  manewry  podczas  eksploatacji  różnych 
terenów;

- buty - wysoka odporna podeszwa, wytrzymały materiał reszty buta i usztywnienie na kostki 
pozwolą na długie marsze na trudnym terenie i zmniejszenie ryzyka zwichnięć i złamań.
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Wymieniony  wyżej  sprzęt  staje  się  bezużyteczny  jeśli  nie  posiada  się  wiedzy  jak  go 
wykorzystać

Writern

Pisownia mniej więcej zgodna z oryginałem ;-) - redakcja.
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