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Zasady w pirotechnice
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.: Pirotechnika:
Jest nauką towarzyszącą wszystkim kulturom zamieszkującym ziemię od zarania dziejów. Znajdowała swoje
zastosowanie w wojnach jak i pokazach sztucznych ogni. Obecnie trudno byłoby sobie wyobrazić postęp cywilizacji
bez znajomości tej dziedziny nauki. Początki pirotechniki sięgają juz X wieku, kiedy to w Chinach został wynaleziony
Czarny Proch - substancja używana do dziś jako proch strzelniczy, dodatek do fajerwerków i źródło szczęścia mas
sympatyków ognia. Pirotechnika przez wielu ludzi uznawana jako samo zło, wbrew pozorom przejawia się również
w pozytywnych jej aspektach. Ratuje życie ludziom w wypadkach samochodowych, stosuje się ją szerzej w
kopalniach, przy wyburzeniach starych obiektów mieszkalnych oraz znanym nam wszystkim - atakach na
Afganistan, Irak a wkrótce daj Bóg na Koreę płn. Jedymi słowy - trudno było by sie nam bez niej obyć.
.: Dekalog (10) Przykazań Pirotechnika
1. Nigdy nie obchodź się brawurowo, bezmyślnie z ładunkami pirotechnicznymi - Zostaniesz kaleką lub zginiesz
szybciej niż ci się wydaje!
2. Nie tykaj niewypałów, w przypadku gdy jest to petarda, to dopiero po kilkunastu minutach.
3. NIgdy nie mieszaj nieznanych Ci substancji.
4. Nigdy nie odpalaj wilgotnych petard, względnie innych materiałów czy mieszanek.
5. Pirotechnika to nie wandalizm! Experymentuj w ten sposób aby nikomu nie zadać strat materialnych!
6. Do budowy petard, silników odrzutowych nigdy nie stosuj metalowych czy też szklanych korpusów.
7. Nigdy nie zdradzaj informacji o swoich planach oraz substancjach jakie przechowywanych w domu.
8. Nigdy nie przechowuj gotowych mieszanin pirotechnicznych w domu przez okres dłuższy niż 2-3 dni.
9. Zawsze odpalaj ładunki w terenach niezamieszkałych, nienarażając nikogo na niebezpieczeństwo.
10. Zawsze rób ładunki z pełną dokładnością.. Unikniesz wielu nieprzyjemności.
.: Etyka
Prawdziwy amator pirotechniki nigdy nie zostawia po sobie miejsca akcji w takim stanie, w jakim go zastał.
Prawdziwy amator pirotechniki nigdy nie chwali sie swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.
Prawdziwy amator pirotechniki nigdy nie robi szkody drugim osobom...
Pirotechnik nigdy nie działa w pojedynkę, w eksperymentach powinno brać udział 2-3 osób - co dwie głowy do
nie jedna.
Pirotechnik zawsze odpala, detonuje ładunki tylko na opuszcznych, rozległych obszarach (niezamieszkałych).
Pirotechnik zawsze wraca na miejsce eksperymentów, porównuje i ocenia szkody, kolekcjonuje szczątki
ładunku.
Pirotechnik zawsze używa sprzętu, tylko i wyłącznie sporządzonego przez siebie.
Prawdziwy pirotechnik nigdy nie podpala lasów, łąk, miejsc zamieszkania, nie stwarza zagrożenia dla innych
ludzi czy zwierząt.
Pirotechnik stara sie wszystko robić dyskretnie, będąc niezauważonym, najczęściej w ciemnościach. (Wtedy
lepiej widać błysk)
Pirotechnik zawsze liczy sie z pozostałymi "zwykłymi" jednostkami.
Pirotechnika jest jak narkotyk.. lecz narkotyków nigdy nie bierzcie :)
"Gdyby Bóg nie był piromanem - świat nie powstałby w wyniku wielkiego wybuchu..."
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