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Niejaki ŻUK dopomina się o temat militarny ( a sam waćpan nie mogłeś założyć? ) więc 
postanowiłem spełnić to życzenie. Bo i kwestii które można sobie a muzom rozważyć jest bez 
liku... Armia zawodowa; groteskowi ministrowie obrony; degradacja ilościowa i jakościowa, 

ludzka i sprzętowa WP; zjawisko pod tytułem " polski przetarg na sprzęt wojskowy ", który to 
termin stał się podobno niemal przysłowiem w światku handlu bronia; polska zbrojeniówka i 
jej " perspektywy ". No i sprzęt - same cuda... Sporo tego, ale czy komuś będzie się chciało 

pisać ?  
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Nie.  
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Natomiast ja mam nadzieję że będzie się chciało, przynajmniej niektórym pisać. Sam nie 
założyłem strony, bom w wojsku nie był, tak więc fachman nie jestem i byłoby śmiesznie 

gdybym to ja ten dział założył.  
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Mistrzu, ja też w wojsku nie byłem a składzik w piwnicy i intencja wycieczki do Bośni po 
maturze to nie to samo...Ale prawdopodobnie strata to niewielka, umiejętność mierzenia 

korytarza zapałką niezbyt się w życiu przydaje. W SPR-ach też niczego ciekawego nie uczą, 
najśmieszniejsze są opowieści absolwentów o tym jak wręczają im na poligonie atrapy 

karabinów i każą wydawać z siebie onomatopeje ( "ta-ta-ta" ), bo oszczędzają na amunicji 
zarówno bojowej jak i ćwiczebnej...  
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MO-r gdzie jesteś?! Wal teksty!  
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Zdaje się, że militaryści nie mają zanadto pary. Może zanim narozrabia MOr kilka wrzutek: a/ 

jakiekolwiek by nie były nasze nowe (?) samoloty Ruscy nakryją nas czapkami (tj 
suchojami). Może by tak zamiast tego włożyć kasę w odstraszanie na poważnie - np taktyczne 

i strategiczne pociski rakietowe z zasięgiem rażenia w całej Rossiji? Ze o atomówkach nie 
wspomnę? b/ dla mnie Gripen jest dzięki możliwości lądowania na autostradach ze best. 
Czytaliście o wrześniu? Niemcy mieli spore straty bo nie udało im się zniszczyć naszych 

samolotów na lotniskach polowych. c/ armia zawodowa czy pospolitacy? Cenowo i 
sprzętowo zawodowcy są obecnie modni, ale to dobre do wojny w Iraku czy Falklandach. Na 
swoim terytorium to może inna bajka? d/ a może pospolitacy szkoleni nie do regularki tylko 
od razu do partyzantki (Czecznia, Kosowo) - uczeni głównie minowania, rakiet pelot (plus 

paręnaście tysięcy Stingerów - po domach?) i innych uzi? Coś jak Szwajcarzy (rower i kaem 
w domach)? d/ Mam nadzieję, że oczywiście RP nie podpisze bzdetowatych konwencji o 

nieużywaniu min przeciwlądowych (piechota i czołgi)? Miny to broń biednych... Tyle 
podpuch - militaryści proszeni o odzew. ZhT  
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Zgadzam się z przedmówcą w większości kwestii. Jeśli zaś chodzi o samoloty to mam 

pytanie. Co sądzisz o tym że gdy weźmiemy F-16 od amerykańców to troszkę ich tu będzie 
stacjonować.Czy w kontekście ewentualnego konfliktu z ruskimi nie jest to bez znaczenia? 

Co z tego że szwedy mogą lądować na autostradach? Co z paliwem i uzbrojeniem? O 
mechanikach nie wspomnę. W mojej ocenie chyba lepiej brać amerykańców równiaż z 

powodu ich obecności. Co do ciągłego zmniejszania armii to mnie to przeraża. Jeszcze trochą 
i Litwa będzie mogła nas podbić. Chciałbym byśmy mieli atomówki, chociaż średniego 

zasięgu ale słyszałem że ten pierd... clinton przy poszerzaniu NATO podpisał z sowietami 
jakiś kwit, że na terytorium nowych członków nie będzie atomu. Proszę o komentarz  
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Zaręczam Ci Żuku, że od armii ważniejszy jest dla hameryki taki np GM, Philip Morris czy 
Citibank. Spece wojskowi byli i u szacha w Iranie, i w Wietnamie, a wiali potem aż miło. 

Także nie licz. ZhT  
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Panowie, atomówki to zbyt poważna sprawa, żeby robić sobie jaja... Mogą sobie na nie 
pozwolić Indie a nie jakiś środkowoeuropejski bantustan. Pocisków balistycznych obecnie 

nikt z wyjątkiem Korei Ludowej nie sprzedaje na wolnym rynku a nasz kompleks naukowo-
wojskowo-przemysłowy ma w tej materii doświadczenie zerowe ( dziedzictwo po czasach, 

gdy wszystko nabywano u Kacapów ), toteż nawet gdybyśmy chcieli, nie wyprodukujemy. Co 
do ulegania zgubnym wpływom amerykanskim: pamiętacie sprawę pocisku NT-D dla 
śmigłowca Huzar? Ekipa Cimoszewicza na odchodne parafowała kontrakt z Izraelitami, a 
poniewaz w przetargu pominięto Boeinga ( Hellfire ) nowe kierownictwo resortu obrony 



prawdopodobnie pod naciskiem anulowało wszystko. Oczywiście Hellfire'ów też nie nabyto, 
Huzar zdechł, a nasi wojacy mogą aktualnie używanymi pociskami najwyżej zedrzeć lakier z 

nowoczesnych czołgów. Kupić nowe rakiety ci zasrańcy z MON-u poganiani przez 
zniecierpliwionych sojuszników będą musieli i Rafael z NT-D i NT-S jest kandydatem 
b.poważnym ( no, chyba że skonstruujemy na wzór ruskich psów przeciwpancernych z 

2.wojny posłów ppanc ). W międzyczasie NT-S-a jako Spike'a kupili np. Niemcy a Rumuni 
ruszyli z produkcją licencyjną, a Turcy przy wyborze nowego śmigłowca szturmowego 

integrację z NT-D postawili jako warunek sine qua non. Tak więc czasem trzeba się kierować 
własnym interesem ( w tym i gospodarczym ) i rozumem, a nie odgadywać życzenia 

sojuszników  
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Zamiast 'wykładania kasy' i marzeniach o własnych 'atomówkach' wystarczą mi ze 2-3 bazy 
wojskowe US Army w Polsce. Nawet z 'atomówkami'. Jak się ma na granicy największą bazę 
wojskową w Europie z najnowszymi poduszkowcami desantowymi (Kaliningrad) i do tego 
jeszcze Białoruś też będącą już de facto częścią Rosji i do tego jeszcze niepewna przyszłość 
Ukrainy, a co ciekawsze jest się państwem geopolitycznie osiowym (Z. Brzeziński 'Wielka 

Gra') - to nie ma co podskakiwać, tylko zapraszać amerykańskich żołnierzy. A ZhT-cie co do 
jego 'uciekania z Wietnamu' to polecam trochę książek historycznych, bo wiedzę w temacie to 

masz na poziomie produkcji z Hoolywood. Pozdrowienia  
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Lepiej nie przesadzać z tą mentalnością poddanego kolonialnego. Co się stanie jeżeli w 
którymś momencie Amerykanom odbije i popadną w neoizolacjonizm, względnie Europa 

Zachodnia pod przewodem Francji wyjdzie spod kurateli Stanów? Blokada Cieśnin Duńskich 
oraz przestrzeni powietrznej i twoje bazy US Army leżą... Poza tym inaczej prowadzi się 

wojnę o własne terytorium, inaczej o cudze. Wszystko to zresztą g..., bo w razie poważnejszej 
bijatyki Ruscy zgodnie ze swoją doktryną wojenną użyją broni jądrowej. Trzeba nam 

systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, ot co.  
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A może zlikwidować armię? Wyobraźcie sobie, że wojsko nagle znika z RP; cóż takiego 
straszliwego wydarzyłoby się w Polsce, co uzasadniałoby dalsze istnienie sił zbrojnych? 

Obecnie armia do niczego nie jest potrzebna, a gdy w przyszłości nadejdą nowi Hunowie, to i 
unowocześniona nie pomoże. Jej trwanie wynika z nawyku, nie zaś z potrzeby. Zatem 

najpierw zdecydować należy jaki stawia się, możliwie dalekoskonkretyzowany cel siłom 
zbrojnym, potem decydować o uzbrojeniu wojska.  
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Prasa donosi, że wojsko odśnieżało stadion Legii przed meczem z Armenią, a Ty 

lekkodusznie likwidujesz armię? Marny z Ciebie kibic chyba  
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Armaty na łopaty! Żołnierze do śniegu! Armenia do zera! Amen.  
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Pacyfiści do Pacyfiku!  
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A skąd weźmiesz te bardzo drogie antyrakiety, Thorze? Ulepisz z plasteliny? Kasy na to nie 
ma (bo jeszcze ze 2 pokolenia będą spłacać długi po PRL-u z wszelkich nadwyżek 

budżetowych - if any). Jedyna REALNA szansa na poprawienie naszego bezpieczeństwa 
(oprócz rozpoczętej restrukturyzacji naszego wojska - co zresztą pokazuje, że nawet taki sobie 

minister AWS-owski jest lepszy od UW-olnych Onyszkiewiczów czy innych SLD-owców, 
którzy w MON-ie nie robili dosłownie NIC) to amerykańskie bazy. Bo jedyne, czego boją się 
Rusy, to realna siła - to rozumieją bardzo dobrze. Na razie jesteśmy nadal przedpolem NATO, 

którego główne siły stacjonują nadal w Niemczech. Tak, chcę amerykańskich baz, nawet z 
atomówkami, koledzy 'prawicowcy'. A wy co, 'lewactwo' widzę uprawiacie? 'Amerykańska 
armia i tak nam nie pomoże', 'mentalność poddanego kolonialnego', 'zlikwidować armię'. 

Wstyd, pacifiści i kapitulanci! I to ma być 'prawica'?  
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Tobie MOr dobre samopoczucie i nadęte ego nawet poczucie humoru odbiera. Wyjaśniam jak 
.. na miedzy: ja nie mam oporów przeciw hamerykańskim bazom, wręcz przeciwnie, jeno nie 
widzę w nich panaceum. Głos swój dałem w kontekście samolotu: Gripen czy hamerykański. 
Antyrakiety to rzeczywiście droga zabawa, mój pomysł to były rakiety ofensywne - tańsze od 
samolotu, a ruska zabolałyby. Poza tym, jak będziemy wydawać budżety na Morowe pomysły 

socjalno-edukacyjne, to nie będzie nas stać na armię do końca świata. Co do 
oszczędnościowych wersji obrony narodowej, dałem pomysł 'regularnych' oddziałów 

partyzanckich, wyposażonych w Stingery, Vasy, miny i np uzi. Uczmy się od Czeczenów, 
Afganów i innych takich. ZhT  
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Widzę, że do waszego forum pisują też durnie. Niech stąd spadają, miejsce dla buraków jest 
gdzie indziej.  
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Dla porządku : amerykańskie bazy w Europie to głównie Niemcy i Włochy ( gdzie nikt ich 
nie prosił, przybyli jako wojska okupacyjne ), WBrytania ( zaszłości+satelityzm ) i Turcja ( 

bo Irak ). W Polsce - why not, ale czy inicjatywa ma wyjść z Waszyngtonu czy mamy wysłać 
delegację błagalną? Poza tym NIGDZIE wojska USA nie są podstawą obrony, każdy kraj 
utrzymuje własne wojska, niekiedy potężne, OPlot to sprawa wewnętrzna ( np. brytyjskie 

okręty z nuklearnymi rakietami balistycznymi ).Na tym polega suwerenność, nieprawdaż? Za 
ewentualne bazy płacic mają Amerykanie, czy my pokrywamy wszystko? Możliwe środki 
przenoszenia broni atomowej to samoloty taktyczne USAF i rakiety do 500 km, na inne 

traktaty nie zezwalają. Przed obroną przeciwrakietową raczej nie uciekniemy w perspektywie, 
chyba, że nie damy na rozwój i sprzęt, ale zostaniemy wtedy z gołą d....ZhT - nierealność 

pomysłów na rakiety strategiczne wykazałem parę dni temu i nic się nie zmieniło. Zapomnij - 
traktaty, brak technologii - nie da się obejść. Armia nieregularna - na razie zwięźle. Może być 
to najwyżej uzupełnienie, choć pożądane. Brak siły ofensywnej a wróg wcale wchodzić nie 
musi, wariant jugosławiański to pokazał.Wystarczy ofensywa powietrzna. Gdyby wszedł - 

naturalnych schronień też nie ma za wiele. To nie Afganistan. Szkolenie w terroryzmie 
miejskim - czemu nie?  
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Thorze, w paraliżowaniu Serbów NATO latało niziutko bo musiało (stąd Stingery dla 

odpowiednio przeszkolonych pospolitaków), a nadto ruscy póki co nie mają tomahawków. 
Afgańskie doświadczenie to np rzezie helikopterów właśnie stingerami. Geografię znam, 
'naturalne schronienie' w paru lasach by się znalazło. Konwencje nt rakiet balistycznych? 

Never heard. ABC, owszem. Zaletą pospolitaków jest rozproszenie, bo regularnych specnaz 
zablokuje w koszarach. Co bazom bynajmniej nie wadzi. Szwajcarzy mają i pospolitaków, i 

hornety, i zaminowane pół terytorium. ZhT  
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NATO w Serbii latało wysoko ( 5 km ) i stąd niezbyt duża skuteczność w niszczeniu sprzętu 
wojskowego, Stinger albo polski Grom z Meska dolatują do 3 km ( pułap oczywiście ). Ruscy 

też całkiem durni nie są i gdyby chcieli na poważnie wchodzić to sądzę że w awangardzie 
wyślą właśnie specnaz, który Twoich księgowych i sklepikarzy ze Stingerami wyśle do krainy 

wiecznych łowów. Afganistan - to było, taktyka poszła do przodu. Dziś nikt nie myśli o 
frontalnych atakach śmigłowcami, czają się one za przeszkodami i miotają rakiety 

przeciwpancerne. Jeżeli znasz kraj, który opycha rakiety balistyczne ( oprócz Chin , KRLD i 
Rosji ) - poinformuj. Zakazy dotyczą zdaje się broni masowego rażenia i środków jej 

przenoszenia. W każdym razie potencje rakietowe spoza klubu mocarstw ( Izrael, Pakistan, 
Indie ) i aspirujący do tego miana opracowują na własną rękę. Jeszcze o pospolitym ruszeniu - 



Czeczenia pokazuje że ono samo nie odstrasza. Toczenie wojny na własnym terytorium z 
bezwzględnym i mającym w dupie wszelkie konwencje przeciwnikiem - nie, dziękuję. Nie 

neguję bynajmniej sensowności tego tworu, ale lepiej żeby jego użycie pozostawało 
ostatecznością a wróg połamał sobie zęby przy pierwszym uderzeniu - tu niezbędna jest armia 

regularna i cholernie drogi sprzęt. Niestety. Jeżeli politycy nie są w stanie kasy lub chociaż 
odległych perspektyw na nią zabezpieczyć - kury im szczać prowadzać a nie rządić 38.6 - 

milionowym krajem.  
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ZhT-cie - miało być bez osobistych docinków. Więc po pierwsze zauważ łaskawie, że ew. 
mamy kupić Grippeny od SOCJALISTYCZNEJ (i to tak, że bardziej już nie można) Szwecji? 
Dziwny paradoks, nie? Okazuje się, że INWESTOWANIE we własnych obywateli bardzo się 
opłaca (zapraszam także do sąsiednich Danii i Finlandii - jakbyco), i do tego można jeszcze 

produkować (a nawet zarabiać) na samolotach bojowych. A to raptem jakieś 8 milionów 
ludzi. Ciekawe, nie? A co do koncepcji 'baz partyzanckich', to proponował to już kiedyś KPN 

(Moczulski), ale do partyzantki to trzeba albo gór (Afganistan, Czeczenia, Serbia), albo 
dżunglii (Wietnam), więc może ogosisz jakiś Narodowy Plan Zadżunglania Polski? No bo 
chyba nie liczysz serio na to że np. Puszcza Kampinowska stanie się Narodową Redutą, o 
którą połamie sobie zęby Armia (nadal) Czerwona? A tak bardziej serio, to chyba jedyne 
realne dzisiaj posunięcie to rozwój rodzimej Gwardii Narodowej - to się chyba Obrona 

Terytorialna - a do tego powolne unowocześnianie naszej armii. I ze 2-3 amerykańskie bazy. 
Z (lub bez) atomówkami. Bo na własne wynalazki a'la Instytut Atomistyki w Świerku to 
raczej mało liczę. Ale rzeczywiście może jestem małego ducha - Polak potrafi! (he he)  
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MOrze - miało być o armii, nie o ekonomii. Gripena mamy kupić od Saaba/BAe czyli firm 
prywatnych, nie od Szwecji jako państwa (i chwała Bogu). Gwardia Narodowa kosztuje od 

cholery (milion sprzętu). Dobre w usa, bo daleko od wsiech i desant raczej nie grozi. GN ma 
wszelkie wady armii z poboru - i niemal zero zalet. Co do terenu: wyjedźcie z Thorem kiedyś 

poza Warszawę: Marchia Wschodnia i puszcze wokół-szczecińskie, Białowieża i Bory 
Tucholskie, gdzieniegdzie nawet są w Polsce góry. Do efektywnego paraliżowania 

komunikacji wroga, napadów na posterunki czy koszary, nawet molestowania lotnictwa nie 
potrzeba mas (ira, Czeczenia - kilkaset ludzi CAŁYCH ARMII na krzyż). No i są dżungle 

miejskie. ZhT  
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ZhT - poza Warszawę nie muszę wyjeżdżać, bom z Wrocławia. Czepiłeś się waszmość tych 
partyzantów... Zestawianie IRA z Czeczenami jest bez sensu, bo styl działań i przeciwnik z 

zupełnie różnych bajek. Prawda jest taka że oddziały typu stay-behind mogą najwyżej trochę 
uprzykrzyć życie OKUPANTOWI. Na ich ataki zresztą jest zwykle odpowiedź - obozy 

koncentracyjne, rozwałki zakładników. A dzisiejsi Polacy to nie to bitne plemię co niegdyś. 



Już widzę w razie czego wydawanie najeźdźcy partyzantów przez typów wychowanych na 
NIE. Zresztą nie wycofuję się z wcześniejszego twierdzenia : wchodzić nie muszą. Wystarczy 
że atakami lotnictwa i rakietami, zniszczywszy uprzednio radiolokację rozwalą infrastrukturę 

wszelkiego rodzaju, nie przejmując się jak NATO w Jugosławii ofiarami wśród cywilów. 
Stingery/Gromy nas nie obronią!  
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Dzisiejsi Polacy nie ŻYJĄ z bitek jak kiedyś. Ale jakieś legie moznaby zrobić (dresiarze by 
się zresocjalizowali..)Bo inaczej brzmi to jak wyrok, że bez USA się nie da? Teraz o Rosji: o 

co im może u nas chodzić? Jeśli zająć terytorium, to dobra guerilla ma sens. Jeśli tylko 
zniszczyć, czy sparaliżować SZ, żeby mieć swobodę działania gdzie indziej, to insza inszość. 

Może forumowicze pobawią się we wróżenie z fusów: przed jaką formą agresji ruskich 
powinniśmy się zbroić? Może z tego wyniknie jaka ma być armia? ZhT  
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Wróżenie z fusów... W obecnej chwili Rosja mogłaby spróbować czegoś jedynie w przystepie 
jakiejś konwulsji. Biorąc pod uwagę stan sił konwencjonalnych ( brak kasy na nowy sprzęt, 

utrzymanie starego w należytym stanie, aprowizację dla sołdatów ) szansę "sukcesu" 
dawałoby jedynie użycie broni A, ale wtedy adekwatna reakcja Chłamerykanów i Apocalypse 

Now. Mówi się o zwiększeniu finansowania ichniej armii po 2005 ( na tą datę lokuje się 
zakupy poważniejszych ilości nowych samolotów [ aczkolwiek tylko ewolucji dzisiejszych 

typów, prawdopodobnie głównie pochodne Su-27: Su-35M, Su-34] oraz czołgów ). Samoloty 
nowej generacji z elementami stealth - koło 2020. Czyli - przed 2010 nie ma się chyba czego 

bać, z wyjątkiem nuklearnego końca świata. Scenariusze na później? Weiberger mówi o 
działaniu Rosji przez sojuszników ( KRLD, Iran ) i rzezi ogólnoświatowej w następstwie. 
Inna możliwość - opracowanie przez Rosjan systemu obrony antyrakietowej, likwidacji 

straszaka nuklearnego ( USA też to robią ) i inwazja w Europie siłami konwencjonalnymi w 
wielkiej masie. Jeszcze inna - rozpad NATO : dziś są różnice zdań - Jugosławia, Irak może 

się sytuacja zaostrzyć i odpadają Francja i Niemcy, orientując się na Rosję. Ruscy czują 
świeże mięcho w proamerykańskiej Polsce, Bliski Zachód ogłasza ścisłą neutralność i zakaz 

transferu wojsk i sprzętu, bracia ze wschodu robią nam Jugosławię'99 nie tykając 
ewentualnych baz amerykańskich. Wchodzą albo i nie - rząd "patriotyczny" zmienia sojusze. 

Na marginesie tej gównianej futurologii - CIA ogłosiła raport przewidujący do 2015 
marginalizację polityczną Centralnej Europy przez prawdopodobne dalsze słabnięcie Rosji i 

konsekwencje jakości tutejszych elit politycznych ( tak, tak - Polska też).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 31-Mar-01 
 

Jak Rosja ma osłabnąć, to my też możemy razem z nią - ale czy można jeszcze bardziej niż 
teraz? Zobaczymy, w końcu nadciąga SLD, a oni osłabiać to nieźle potrafią. Co do 

Taseografii (czyli szlachetnej sztuki wróżenia z fusów): Rusy mogą starać się lokalnie 
terrozryzować sąsiadów (tzw. 'bliska zagranica'), więc ew. można się spodziewać jakiś 



ruchów i prowokacji na granicy Polsko - ZBiR-skiej (d. Białoruś) i w rejonie Królewiec-
Polska-Litwa, albo Rusy (siłami dawnych KGB+GRU) będą się starały prowokować zatargi 

Polsko-Ukraińskie, (jakiś zniszczony cmentarz, pobicie, podpalenie). Dlatego oprócz 
wspierania obecności US-Army w naszym regionie wspierałbym także amerykańskie 

poparcie dla Ukrainy (bo na Europkę to nie ma co liczyć). A najlepiej to wrócić do polityki 
Reagana - twardo Moskwę za mordę! To Rusy rozumieją nalepiej. I mam nadzieję, że nowy 

Bush też to rozumie. Pozdrowienia  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 02-Apr-01 
 

Zgadzam się że Ukraina jest strażnikiem Naszego spokoju. Tylko o co chodzi z tym Kuczmą? 
Czy tam rzeczywiście jest taki zamordyzm?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-Apr-01 

 
MOr - ponawiam pytanie. Skąd weźmiesz bazy US Army ? Nie słyszałem dotąd o takiej 
inicjatywie Waszyngtonu, więc na razie poziom realności jest ten sam co w przypadku " 

Polskich Strategicznych Sił Nuklearnych". Niestety, Europa coraz częściej znajduje wspólny 
język raczej z Moskwą niż z Waszyngtonem, co może nas w perspektywie postawić, jak 

wyżej pisałem, w sytuacji analogicznej do Września'39... Ukraina/Kuczma - znacie pojęcie 
"naszego skurwysyna"? Ewentualny zamordyzm prozachodni jest lepszy niż promoskiewska 
"demokracja" - i tyle. Przyłady analogicznego rozumowania - cwane wspieranie przez USA 
reżimów w Egipcie, Arabii Saudyjskiej czy nawet w Turcji. Nie wpadajmy w misjonarstwo i 

nie dajmy grać na swych emocjach przeciw interesom.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 02-Apr-01 
 

Właśnie Thorze - nie wpadaj w misjonarstwo i powstrzymaj emocje. Dobrze powiedziane. 
Napisałem, że CHCĘ amerykańskich baz. I to możemy ew. Ameryce zaproponować, i jest do 

dużo bardziej prawdopodobne niż 'Polska BombA'. Europa wcale nie 'znajduje wspólnego 
języka z Moskwą', najwyżej Francuziki brykają, ale oni zawsze mieli anty-amerykańskiego 

bzika i ogólnie niezbyt im ufamy (zob. wrzesień 1939). Nie wiem, dlaczego określasz Turcję 
epitetem 'reżim'? Chyba, żeby ci pasowało do obrazka o amrerykańskich 'sk...synach'. Język 

masz jak nie przymierzając Ikonowicz.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 02-Apr-01 
 

Znalazła się ciotka przyzwoitka. Kemalizm, tłumienie islamizmu różnymi środkami, 
pacyfikacje Kurdów czasem czołgami i lotnictwem. Niemcy nie chcą im często broni 

opychać. Zresztą dla wyróżnienia od reszty było " nawet ", że mniejszy reżim...  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 02-Apr-01 
 

Tylko się z tobą zgodziłem, cioteczko, żebyś nie szukała źdźbła w cudzym oku. A co to za 
zarzut 'kemalizm'? U nas też byli piłsudczycy, 'Wałęsizm' etc., i w Europie też walczy się z 
sektami i reigijnymi fanatykami, którzy są zagrożeniem dla demokracji. Może wrócimy do 

tematu geo-polityki?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 03-Apr-01 
 

Geopolityka, ecco. MOr pisał o 'prowokacjach' moskiewskich, zgoda, zawsze tak robią, ale to 
nie cel sam w sobie tylko narzędzie. Ponawiam pytanie - czego bac się (docelowo) ze strony 
'przyjaciół Moskali'? Aneksji? Szantażu paliwowego? Rozbiorów? Fusolodzy - wystąp. ZhT  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 03-Apr-01 

 
Człowieku, czy ty cierpisz też na dysleksję? Nie neguję nigdzie obecnych sojuszy a zdolność 

USA do kierowania się własnym interesem i popierania sojuszników bez oglądania się na 
ideologie ( choć nie zawsze tak było ) uznaję za ich spory pozytyw i mądrość, którą należy 

naśladować. Ale nic to, rewolucyjna czujność godna czekisty każe ci dopatrywać się w 
odporności na propagandę, niechby i atlantycką i opisywaniu świata takim, jaki - " 

antyamerykanizmu". Pinochet też wprowadził reżim, też krew się polała - i co z tego? Ale 
jego "słuszność" nie przekreśla faktów, które zaszły. A już zestawianie kemalizmu, 

szczególnie z lat 20/30-tych z "piłsudcycmem" czy "wałęsizmem" nie świadczy najlepiej o 
umysłowości autora. Chłopcy w Turcji byli i są zdecydowanie ostrzejsi - 

zinstytucjonalizowana antyreligijność, nieszczęśni Kurdowie, wiszący wciąż w powietrzu 
wojskowy zamach stanu, inwazja na Cypr, ALE SĄ NASZYMI SOJUSZNIKAMI i to ich 

rozgrzesza, pijawko, ale rzeczywistości nie zmienia.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 03-Apr-01 
 

Powyższe było oczywiście adresowane do MOr-a, a nie ZhT!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 03-Apr-01 
 

Thorze, bijesz klawiszami w MÓr, waste of time and affection. On nawet nie uśmiecha się z 
żartów o swoim niewyparzonym. Poziom jego dywagacji widać po mieszaniu środków 

(prowokacje) z celami (geopolityką). "Europa wcale się nie dogaduje" z moskalami", dobre 
sobie. Euro filu (paskudne zboczenie), gazociąg ponad nami i Ukrainą dogadali Francuzi i 
Niemcy i Włosi. O euro-armii pozanatowskiej słyszał? Itede. MÓr jest taki demokrata, że 
Kemala od Salazara nie byłby odróżnił, że o Mussolinim i Fuehrerze nie wspomnę. Także 



Thorze, za subtelnie próbujesz. Żuku, co jest z Kuczmą, nie wiadomo, poza ytm, że kręci tym 
Moskwa (i to po obu stronach sporu); zaś Warszawa jak zawsze ogłupiała powtarza za 

Paryżem i Brukselką bzdety o demokracji i prawach człowieka. Wracając do tytułu listy, bo 
MÓrowe bicie piany jak zawsze zahacza o wszystkich świętych (i sens wszechświata przy 

okazji), właśnie Ukraina może jest memento nt tego czego nam potrzeba? Tj silnej i mobilnej 
jednostki ds interwencji militarnych w krajach 'bliskiej zagranicy' (tj ex-Jagiellońskich i 

madziarskich) - coś jak Legia Cudzoziemska & SAS w jednym? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 03-Apr-01 
 

ZhT - co racja, to racja... A ad rem - piękną i mądrą niesłychanie analizę możliwości Moskali 
wysmażyłem 30-Mar-01, polecam :))) Chwilowo ( 10-15 lat) są raczej w defensywie, chronią 
swą strefę wpływów, która choć zawężona do post-ZSRR bez Bałtów jest wciąż podgryzana - 

wyłamująca się Gruzja, Azerbejdżan, infiltracja islamu. Chwilowo będą destabilizować, co 
widać na Ukrainie. Do tego knowania z Francją ( de Gaulle's not dead ) i Niemcami, + 
szantaż ekonomiczny. My możemy najbardziej się bać obecnie infiltracji, niejawnych 

powiązań ( Gudzowaty ), słowem - tworzenia przez nich kapitału na przyszłość. Nam nowyj 
Dzierżynskij nużen. Że bat'ka Łukaszenko zacznie prowokować zanim protektor skonsoliduje 

swą wewnętrzną sferę - nie wierzę. Dużo zależy od inicjatywy Amerykanów i Turków na 
Południu, to Ruskich może zająć na długo. Ukraina - gdyby ktoś od początku lat 90-tych 

zaczął pomopwać tam kasę jak w post-NRD, byłaby szansa na scalenie tego tworu i 
wydźwignięcie go. Teraz mamy wciąż sowiecki Donieck i UPA-owski Zachód, wszystko 

tonące w syfie i nędzy. Może żeby całości nie stracić pójść póki co z Ruskimi na deal - zrobić 
rozbiór :). Superjednostka mobilna - na pewno potrzebna, ale co to ma do Ukrainy? Chyba że 

działania niejawne, dywersyjne - w rodzaju akcji "Łom" w Czechosłowacji 38/39. Ale 
pedalstwo od Demokracji-i-Praw-Człowieka za cienkie na to.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Harry C. 
Data: 03-Apr-01 

 
Mój poczciwy, wiekowy bębenkowiec S&W pójdzie wkrótce do przetopienia na monety. 

Trza iść z duchem czasu i przejść na jakieś semi-auto. Czy któryś z Czcigodnych 
Dyskutantów ma negatywne doświadczenia z tym rozreklamowanym Wunderwaffe, tj. z 

Glockiem? Koleżeństwo moje narzeka, że często biją łuskami do tyłu, w gębę. Ale może im 
się trafiły jakieś felerne egzemplarze lub starsze modele. Sam popykałem sobie z tego raptem 

ze dwa-trzy razy, trudno coś jednoznacznie powiedzieć... Uwagi?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 03-Apr-01 
 

Glocka w łapie nie miałem, ale krążą mrożące krew w żyłach opowieści o egzemplarzach 
rozsypujących się po kilkudziesięciu strzałach. Z drugiej strony - pojemny magazynek, 
polimerowa konstrukcja pochłaniająca część energii odrzutu. Doświadczeni każą się za 

wszelką ceną wystrzegać polskiej amunicji Para. Dla mnie jednak SIG-Sauer P 226 uber alles.  
 



Temat: SIG Fan Club 
Przysłał: Harry C. 
Data: 04-Apr-01 

 
No właśnie, też tak myślę, że jeśli już wydać na coś pieniądze, to na starego dobrego SIG-a. 

Biednych ludzi nie stać na kupowanie barachła. :) Z tym, że ja potrzebuję jakiegoś zgrabnego 
gnatka pod pachę, do ewentualnych wieczornych dysput z "bejsbolistami", a nie tylko do 

uciech na strzelnicy. P 226 - fajne kopyto, ani słowa, ale od pewnego czasu "chodzi za mną" 
P 239 (krótszy, węższy, lżejszy, dobrze mi leży w garści i ładnie, gładko wyskakuje z olstra). 
7 pestek w wersjach .40 S&W oraz .357 SIG albo 8 w wersji 9 mm Para. Dla ww. potrzeb w 
zupełności wystarczy. Na ulicy liczy się szybkość oddania pierwszego strzału, na trwające 
dłużej niż 10-15 sekund wymiany ognia się nie nastawiam (choć 15 kulek w dwurzędowym 
magazynku, nie powiem, dobrze wpływa na samopoczucie). Oczywiście polska amunicja 

Para nadaje się tylko na eksport do Angoli czy Burkina Faso, więc 9-milimetrówki do P 239 
mogą być droższe. Coż, pomyślimy, zobaczymy.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Harry C. 
Data: 04-Apr-01 

 
Dodam jeszcze jeden wątek do powyższej arcyciekawej dyskusji geopolitycznej. Troche się 
obawiam reakcji, bo będzie to stwierdzenie Najbanalniejsze z Banalnych: "za mało w Polsce 

pieniędzy". Dużo zamożnych ludzi --&gt; dużo ulokowanych w Polsce interesów --&gt; 
pojawia się wreszcie odpowiednio duża liczba ludzi, którzy mają interes w istnieniu porządnej 

klasy politycznej oraz porządnych służb... nazwijmy je skrótowo i elegancko - 
dyplomatycznych. Poza tym: Polacy wykazują się dużą siłą nabywczą --&gt; Zachód chętnie 
staje w obronie 30-toparomilionowego, b. chłonnego rynku zbytu i partnera gospodarczego. 

Zamożna Rzeczpospolita --&gt; pieniądze dla "cichych przyjaciół" w Rosji, na Ukrainie, 
Ch..ni Eurpejskiej, w Ju-es-ej. Zamożna Rzeczpospolita kupi sobie taką broń, jakiej sobie 
zażyczy, a nie pokrzyżacką taniochę. Itd., itp. Mnie też irytują mędrki wioskowe pokroju 

Kalinowskiego, które każdą dyskusję ucinają hasłem-wytrychem: "najpierw gospodarka". No 
ale co zrobić, kiedy to chyba nasza jedyna szansa, żebyśmy w geopolityce przestali być 

marionetą, a zaczęli być czymś w rodzaju języczka u wagi, liczącego się pomostu-bufora-
pośrednika-partenra.  

 
Temat: Nowe Państwo - stary stosunek do klienta 

Przysłał: Harry C. 
Data: 04-Apr-01 

 
" --&gt; " oznacza dwie kreski i znak mniejszości, tak aby powstała strzałka. Na białoruski 

edytor listów na forum NP już raz donosiłem. Więcej nie będę, ręce mi opadły.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Apr-01 
 

A propos gnatów - zamierza szanowny HC wejść w posiadanie drogą legalną czy na czarno? 
Jeśli to drugie, stanowczo odradzam kalibry egzotyczne w Polsce w rodzaju .357 SIG, 10mm 

Auto, .40 S&W, inne tym bardziej. Nabycie w drugim obiegu dobrych, choćby czeskich 
nabojów nawet popularnych Para to mordęga.  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Harry C. 
Data: 04-Apr-01 

 
Mój "umiarkowany legalizm w granicach rozsądku" obejmuje także tryb nabywania broni. 

Ale za to nie zapłacę kartą. W ogóle kartą płacę tylko wtedy, gdy bankomat jest rzeczywiście 
za daleko. Staram się nie ułatwiać życia BB.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 04-Apr-01 

 
A Callahan geopolityczny... Jasne, że bogaty może więcej tylko jak się nim stać? Toż to 

dyskusja na 1000 list. Może model singapurski ( aleśmy nie buddo-konfucjaniści )?. 
Geopolityczne perspektywy Polski nie są zbyt zachęcające. Trzeba było nie przepieprzać 

imperium jagiellońskiego. Faktycznie, od nas zależy czy będziemy rozsypującą się kukiełką 
czy bytem w miarę dynamicznym w obrębie jakiegoś układu. Ale tu trzeba wieloletniej 

perspektywy męża stanu, a nie szarańczy przylatującej co cztery lata.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 05-Apr-01 
 

Chciałem tylko zauważyć że Was czytam i proszę nie odbiegać od tematu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 05-Apr-01 
 

Harry - w sprawie kasy, to zapominasz, ze jeszcze ze 2-3 pokolenia splacac beda miliardy po 
gierkowskim 'cudzie gospodarczym' - wiec zostaje nam albo leasing, albo leand-lease, albo 

zaproszenie tu paru NATO-wskich dywizji i osiedlenie ich gdzies, np. na Mazurach 
(lokalizacja dobra, bo akurat na trasie Kaliningrad-Warszawa - jakbyco ;-) - tak jak kiedys w 

ten sposob powstala wies 'Nowe Szkoty', tak teraz moze powstanie miasteczko 'Nowe 
Amerykany'  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Harry C. 
Data: 05-Apr-01 

 
Niestety, nie zapominam. Próbowałem jednak pokazać drogę do świetlanej przyszłości, 

pewien priorytet. Powyższe Twoje propozycje uważam za dobre zagajenie burzy mózgów. 
Każdy sposób na ukrócenie naszego latynoamerykańskiego "kapitalizmu politycznego" (czy 
raczej pseudokapitalizmu pseudopolitycznego), choćby najfantastyczniejszy, może się jednak 

doczeka swojego wykonawcy. Może nas teraz czyta nasz przyszły, rodzimy gen. Pinochet. 
Panie Naczelniku, pozdrawiam! Spiesz się Pan, nie ma się co czaić!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 



Data: 05-Apr-01 
 

Do ŻUKA : zamiast utyskiwać zaproponuj coś!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Apr-01 

 
Zamiast Żuka: Loara?, Chrobry (he, he)? nowe korwety?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 05-Apr-01 

 
Uff... Co można powiedzieć o Chrobrym? W połączeniu z Topazem da chyba niezły system 
artyleryjski, żeby tylko produkcja poszła. Korwety - mieli zacząć budowę pierwszj jeszcze w 

2000, nic nie słyszałem, pocisku w-w ( RBS-15? Harpoon?) chyba też ostatecznie nie 
wybrali. Zresztą mają teraz problem z pozyskaniem używanych okrętów podwodnych. Popyt 

na rynku skoczył, ostały się ino izraelskie 206-tki no i ponoć Norwegowie dają za darmo 
swoje małe łódeczki z lat 60-tych, ale albo wszystkie 6 albo nic. A nasi chcą sztuk 2. Loarę 
fajnie zjechał facet w ostatniej "NTW". Dowodzi że artyleryjska z donośnością 3-3, 5 km to 

złom przy lotach samolotów od 5 km w górę. Rakietowa - Bóg jeden wie czym będzie 
strzelać, bo wszystkie pociski oferowane mają zasięg do 13 km a pułap do 5 km a żeby 

zestaw miał sens potrzebne są 20+/8 które byłyby za ciężkie. Zagwozdka.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Apr-01 

 
Cała bieda w tym że Chrobry nie istnieje (nasza armia w ogóle specjalizuje się w 

inwestowaniu w nie istniejące systemy np. NT-D swego czasu). Od brytyjczyków zakupiono 
jedynie wieżę z założeniem że podwozie uda się zaprojektować i wyprodukować w kraju, a to 
wcale nie jest takie pewne. Artykuł o Loarze w "NTW" zawiera kupę ewidentnych bzdur, aż 

dziw że redakcja puściła coś takiego. Za przakład niech posłużą zawarte tam tezy że w 
Kosowie lotnictwo latając na wysokości 5 km zniszczyło armię Jugosłowiańską. Wszystkie 
ujawnione informacje wskazują, iż nic takiego się nie stało, a wspomniany pułap był jedną z 

istotnych przyczyn niepowodzeń.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Apr-01 
 

Braveheart/Chrobry - toż Łabędy robiły jakieś symulacje, z których wynikało, że ze 
zmodyfikowanym podwoziem "Twardego" można zintegrować wieże lekkie ( Zuzana ), 
średnie ( AS 90 właśnie ) a nawet ciężkie ( PzH 2000 ). Coś się po drodze urodziło? Ale jak 

nawet, nasi inżynierowie powinni sobie poradzić, nie są to w końcu szczyty techniki. NT-D w 
końcu zaistniał, będzie weń wyposażony turecki śmigłowiec ppanc, próby przebiegają 

pomyślnie. Myślę, że odpuszczenie go w 1997 było jednak lekkomyślnością. Loara/NTW - 
poczekajmy na jakąś polemikę. Faktycznie, sprzętu Jugosławianom nie zniszczyli, ale 

infrastrukturze wyrządzili potężne szkody przy minimalnych stratach własnych. Wysokie loty 



załogowców i niskie bezpilotowców to chyba jednak przyszłość. A inne bzdury w artykule? 
Ocena parametrów i możliwości obecnych wersji PZA i PZR z aktywnymi środkami 

wykrywania wydaje się jednak jakoś uzasadniona.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Apr-01 

 
W kwestii Loary to zasadnicze nieporozumienie wspomnianego artykułu w NTW tkwi w 
dwóch tezach 1 - współczesne samoloty i śmigłowce nigdy nie będą się pojawiać w polu 

rażenia systemów plot małego zasięgu (do 15 km). 2 - jeśli taki system się pojawi i uruchomi 
stację radiolokacyjną to zostanie natychmiast zniszczony. Ad.1 W zasadzie wszystkie 

współczesne śmigłowce, a także te które dopiero mają wejść do służby muszą się pojawić w 
zasięgu wspomnianych systemów - wynika to wprost z analizy zasięgu ich uzbrojenia które w 

praktyce nie przekracza 8 - 10 km. Podobnie w przypadku samolotów by mogły rozpoznać 
cele ruchome z reguły muszą wejść w ich zasięg rażenia. (Samobieżne systemy plot małego 
zasięgu mają służyć do ochrony wojsk w polu, a nie miast czy infrastruktury.) Ad. 2 Gdyby 

przyjąć taką tezę to wszelkie systemy plot (także średniego i dużego zasięgu) używające 
radiolokacji należało by wyrzucić na złom, a tego jakoś nikt nie robi. Ad. 3 To wszystko nie 
oznacza że jestem wielbicielem programu Loara. P.S. Co do Chrobrego i NT-D sprawa nie 

jest taka prosta ale i tak się rozpisałem więc może następnym razem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Apr-01 
 

Chylę czoła przed wiedzą głęboką, ale rozumowanie powyższe zakłada, że zestawy bliskiego 
zasięgu nie zostaną zniszczone podczas uderzenia przełamującego obronę plot a potem ostaną 

się w trakcie dalszych działań lotnictwa taktycznego. A zasięgi paru pocisków 
przeciwradarowych to : Shrike, HARM, Ch-25MP - ok.40-50 km, ALARM - 105km, Ch-15 - 
150km. Czyli w obliczu przewagi lotnictwa npla operatorom zestawów pozostanie jedynie to 

co Argentyńczykom na Falklandach - wyłączać natychmiast po zauważeniu maszyn ze 
Shrike'ami radary. A obecnie zagrożenie zwiększa jeszcze obecność wynalazków typu 

JSTARS, choć tego akurat Ruscy jeszcze nie mają. Wobec tego Loara rakietowa w wojnie hi-
tech bez osłony systemu dalekiego zasięgu lub lotnictwa będzie łakomym kąskiem . Choć na 
polach walki mniej stechnicyzowanych lub przy przeciwniku sparaliżowanym, zdolnym jeno 

do desperackich aktów nawet samodzielnie będzie O.K., więc i na eksport się nada. 
Arytyleryjska przy zasięgu uzbrojenia npla 8-10 km a swojego do 6-7 -hm... A można się na 
polu walki spodziewać obecności dużych ilości małych, tanich rozpoznawczych BSL-ów, 
które jako wszędobylskie wszystko wywęszą. Oczywiście zestawów radarowych nikt nie 

wywala - raz że dużo ich, dwa że niezależne od warunków atmosferycznych, ale to szanowny 
interlokutor wie... A poza tym jest postęp, radary "szepczące", niewykrywalne wchodzą. A co 

Radwar na to?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 08-Apr-01 

 
To chyba nie jest tak. Zniszczenie znaczącej części radiolokatorów nie jest takie proste, 

szczególnie w przypadku zestawów ruchomych. Np na Falklandach Brytyjczycy nawet nie 



próbowali atakować radiolokatorów zestawów bliskiego zasięgu, wszystkie (nieskuteczne) 
ataki były wymierzone w jedyną stację dalekiego zasięgu. BSl-e też coś musi likwidować. 

Wracając do Chrobrego problem leży w tym że zakupiona wieża powinna być z tyłu co 
wymaga kompletnej przebudowy podwozia Twardego, a w praktyce budowy nowego. Pisało 

się o wykorzystaniu podwozia Kaliny ale tu także wmagane były by bardzo daleko idące 
modyfikacje. To wcale nie musi się udać, a pieniądze na wieże już wydano. Najgorsze jest 
jednak że to są ruchy drgawkowe. Inwestuje się w armatę dalekiego zasięgu, bez systemów 
rozpoznawczych, bez BSL-ów itd. W dodatku bez najbardziej elementarnego rozpoznania 
jakie są najpilniejsze potrzeby. Po prostu ktoś miał wejście do Szarego Mietka i sprawę 

przepchnął. A systemów obrony przeciwpancernej nie ma wogóle. Poza tymi wybranymi 
egzemplarzami T-72 lub Twardego (z nową amunicją) nie istnieje w polskiej armii ani jeden 
ppk, granatnik czy cokolwiek innego zdolne przebić pancerz współczesnego czołgu. Nawet 

we wrześniu 1939 roku było o niebo lepiej!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 09-Apr-01 
 

Może i nie jest łatwo zniszczyć te zestawy, jednak obecność Prowlerów z zakłócaczami i 
HARM-ami redukuje ich skuteczność ( p. Jugosławia ). Brytyjczycy nie zniszczyli 

argentyńskiej stacji chyba dlatego, że obsługa ja wyłączała uniemozliwiajac naprowadzenie 
Shrike'ów ( których nosicielami były zdaje się Vulcany, przylatujące rzadko i z daleka ). W 
każdym razie, trzeba iść w stronę pasywizacji... Chrobry - faktycznie, ostatnio cicho o nim, 
ale mam nadzieję, że nawet skonstruowanie nowego podwozia leży w zakresie mozliwości 
naszych zakładów. chyba, że znów braknie kasy. Obrona ppanc - niestety św. prawda, ale 

czekam na obiecany texcik o NT-D. W jednym z ostatnich Raportów stoi, że w Turcji 
odpalono skutecznie taki pocisk ze śmigłowca do czołgu ukrytego za przeszkodą z odległości 
6-8 km. A co z samolotem wielozadaniowym? Może w obliczu braku perspektyw na kasę na 
nowe maszyny, rosnącej kolejki po F-16A z pustyni ( Włosi, Węgrzy ) rozważyć okazję, jaką 
będzie stanowić zapowiadane wycofanie MiG-ów 29 przez Słowację ( 23 rychło ) i Węgry ( 

27, ale niepewne )? Maszyny mają 10-12 lat, są mało wyekspoloatowane, mają niezłe 
możliwości modernizacji ( Sniper np. ), jest baza serwisowa. Na przeczekanie jak znalazł...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 10-Apr-01 

 
Plany zakupu samolotów dotyczą ponoc 60 sztuk. To chyba z 5 razy mniej niż stoi w samych 

Nord-Ost Prusiech? Czapkami, mocium Panowie, nakryją. A co ze smigłowcami 
Najjasniejszej? Cicho, sza? ZhT  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-Apr-01 

 
Donoszę uprzejmie, że traktaty o redukcji zbrojeń konwencjonalnych w Europie podpisywane 

jeszcze za życia n-ś.p. Układu Warszawskiego dają Polsce prawo do posiadania 460 
samolotów bojowych i 130 takich śmigłowców. Obecnie mamy 22 MiG-i 29 i około setki Su-
22 + ok.30 śmigłowców Mi-24 zdolnych jako tako wypełniać pewne zadania i które można 

sensownie modernizować. Plany MON mówią o posiadaniu w perspektywie 10 eskadr 



lotnictwa taktycznego po 16 maszyn. Nowy myśliwiec kosztuje 50-80 mln dolarów. 
Śmigłowiec - był program Huzar ( upgrade Sokoła ), ale obumarł z powodu nie wybrania 

rakiety ppanc ( NT-D/Hellfire ). Obecnie wojsko coś "rozważa", są oferty sprzedaży A-129 i 
AH-1Z, ale pewnie jak zwykle wybierać będą do momentu zmuzealnienia tego sprzętu... I 

rozpiszą nowy przetarg.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-Apr-01 

 
W kwestii Kosowa - dowcip polega na tym że Jugosława nie uruchomiła większości swoich 

zestawów, czekając na ew. ofenzywę lądową. NT-D to osobna kwestia, mam dwa 
zastrzeżenia: po pierwsze kiedy zbierało się na zakupy (rok 1997) nie było o nich 

wiarygodnych informacji, próby były przeprowadzone wyłącznie w Izraelu (całkowicie różne 
warunki klimatyczne, bardzo korzystne dla przyjętej metody naprowadzania), a Izrael zgadzał 

się na próby w Polsce dopiero PO podpisaniu kontraktu. Po drugie - zastosowana metoda 
naprowadzania (kamera + światłowód) jest bardzo obecnie modna i ma kilka niewątpliwych 

zalet, ale ma też pewne nieusuwalne wady. Pociski są (i muszą być) bardzo duże i bardzo 
wolne (i bardzo drogie), same głowice są wrażliwe na oddziaływanie laserów. Jednocześnie 

tak się składa że Rosja jest liderem w: systemach obrony plot małego zasiągu (TOR, 
Tunguska), systemach aktywnej obrony czołgów oraz systemych zakłócających 

wykorzystujących promieniowanie laserowe. W tym kontekście NT-D jako podstawowy 
system przeciwpancerny był by obarczony dużym ryzykiem. W kwestii samolotu - Żuku nie 

doceniasz poziomu zapaści armii. 60 nowoczesnych samolotów wielozadaniowych to 
marzenie ściętej głowy. Pytanie czy wogóle za parę lat bądą jesze u nas latać(?) jakieś 

samoloty młodsze niż 30 letnie. Śmigłowce - jak wyżej. Niesamowitym wyczynem będzie już 
modernizacja Mi-24, 5 lat temu był by to pomysł znacznie lepszy niż lansowany wówczas 

program Huzar obenie... dobrze że chociaż tyle. P.S. Gripen kosztuje ok. 3o mln + uzbrojenie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-Apr-01 

 
Errata - uwaga była oczywiście do ZhT a nie do Żuka.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-Apr-01 

 
Hmm... Pociski z kablem i kamerą jak Polyphem są reklamowane jako w sumie tańsze niż te z 
jednorazowymi, dość drogimi głowicami samonaprowadzającymi. Laserowego Hellfire'a też 
podobno można ogłupić rozpylając dym czy jakiś aerozol. A czujniki opromieniania laserem 
są powszechne, rakiety naprowadzane komendowo są bardziej dyskretne. Zresztą systemy w 

rodzaju Areny są wciąż na etapie eksponatów ( ale fakt, mogą z niego wyjść). Osobną kwestią 
jest, czy ktoś będzie strzelał z Tor-ów do ppanców. W linii z czołgami chyba one nie jeżdżą? 

Oferta zachodnia jest zresztą średnia - albo Spike czy Javelin ( Trigat chyba definitywnie 
zdechł ) o małym zasięgu ( do 3 km ) albo stareńki TOW z dalej latających. Plus właśnie 
Hellfire, NT-D i rozwijany Polyphem. Ruscy są niestety bardziej zaawansowani, mają 

Korneta, Krizantiemę ( no, może nie do końca ), głowice radiolokacyjne. Choć są problemy z 
tymi pociskami. Samoloty - Gripen z uzbrojeniem i cześciami to właśnie ok. 50 mln $. RPA 



za 28 sztuk płaci 1, 5 mld ( Hawki liczą się osobno, nie? ). A co Państwo sądzi o moim 
pomyśle z MiG-ami 29 ze Słowacji i/lub Węgier ( może możnaby im wcisnąć za nie Sokoły i 

Skytrucki )? Po modyfikacji byłyby porównywalne z F-16A MLU. Su-22 też można w 
konkretny sposób zmodernizować... Ale trzeba pieniędzy!!!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 11-Apr-01 

 
Bywam często w jaskinii jako czytelnik chyląc czoła przed wiedzą wyżej piszących. W 

związku z powyższym proszę o komentarz na temat samolotu szpiegowskiego który 
zatrzymali ziomkowie Bruce Lee. Czy on, tzn. samolot nie B.Lee, mógł śledzić łodzie 

podwodne?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Apr-01 

 
Przechwycony samolot to EP-3, wersja zwiadu elektronicznego powstała z modyfikacji P-3, 

samolotu do wykrywania i zwalczania łodzi podowodnych. Ile w EP-3 zostało z funkcji 
wykrywania okrętów pododnych nie mam pojęcia. Jedno jest pewne, wina leży po stronie 

chińskiej. Taki krowiasty patrolowiec nie jest w stanie uderzyć w samolot myśliwski, chyba 
że ten ostatni podejdzie na bardzo niebezpieczną, niedopuszczalną odległość.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 12-Apr-01 

 
Pełna zgoda z ostatnim zdaniem: od początku wyglądało dziwnie - ciężki i mało zwrotny EP-

3 i zwrotny mały myśliwiec chiński, więc chyba od razu jest jasne, kto do kogo podleciał. 
Tyle tylko, że to Amerykanie przeprosili za cały incydent - Reagan by inaczej z nimi 

porozmawiał. Wielkanoc Wielkanocą, ale jak na razie w Ameryce nie ma chyba za wiele jaj?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 18-Apr-01 
 

Ciekawe jaki będzie los ogłaszanego właśnie przetargu na samolot na sumę 3.5 mld $.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 18-Apr-01 
 

Nie znam się, ale stawiam na F16  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 18-Apr-01 

 
Obawiam się, że Chris ma rację. Choć najbardziej prawdopodobne jest unieważnienie 



przetargu, i zakup z wolnej ręki 3 samolotów z 45 letnim stażem (ale w bardzo dobrym stanie 
i z zupełnie zmienioną osłoną kabiny oraz nowym kolorowym zagłówkiem pilota).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 18-Apr-01 

 
Jak znam losy różnych przetargów (najnowszy przykład to Dworzec Centralny w Warszawie) 
to będzie kompromitacja (odwołanie bez podania przyczyn, ogólny zamęt, siwy dym i czarna 

wołga).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 18-Apr-01 
 

Thor, Zgredek. Czytam waszą dyskusję z otwartym dziobem i w głowę zachodzę. Skąd Wy to 
wszystko wiecie???!!!!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 18-Apr-01 

 
I dostaną jeszcze bajerancki breloczek do kluczyków. A kilkunastoletnie F-16 (wszystko na to 

wskazuje) będą miały jeszcze całkiem nowy lakier - metalic. A chciała by dusza do F - 18, 
albo przynajmniej paru Gripppenków...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 18-Apr-01 

 
Mam głupią nadzieję, że czarnowidztwo ( czy raczej realizm ) Zgredka pozostanie tym razem 
nieuzasadnione. W końcu te cymbały bedą musiały wyciągnąć skądś pieniądze. Spójrzmy na 
Grecję - mają niewiele większy budżet obronny ( 4 mld $ wobec naszych 3, 2 mld, chyba że 

mam złe dane... ) a kupuja sprzęt pierwszej klasy i w sporych ilościach. a przetarg - choć 
lepszy jest zakup czegokolwiek niż dzisiejsza beznadzieja, mam nieodparte wrażenie, że jest 

organizowany za późno i za wcześnie jednocześnie... Za późno - bo F-16 i Mirage 2000 
wchodzą juz w jesień żywota i wprowadzane ewentualnie za parę lat do jednostek będą z 

lekka przestarzałe moralnie. Za wcześnie - bo Gripen nie rozwinął jeszcze do końca skrzydeł 
a do ewolucji F-16 a tym bardziej JSF daleko... Czy naprawdę nie można było znaleźć w 

połowie lat 90-tych kasy na F-16 C?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 18-Apr-01 
 

Chyba ciągle zapominasz, że np. tak Grecja nie ma kilkudziesięciu milionów dolarów długów 
(i odsetek) do spłacenia w spadku po 'dorobku' PRLu, po Gierkach i innych 'dobrych 

gospodarzach'. I dlatego dostaniemy stare F-16 - ale za to z zupełnie nowymi wycieraczkami!  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mag 

Data: 18-Apr-01 
 

Grecja ma też pod bokiem Turcję, z którą ciągle jednak konkuruje (Cypr), mimo różnych 
bezwzględnie pokojowych deklaracji współpracy.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 18-Apr-01 

 
Jeśli wejście w Gripena oznacza załapanie się na rozwijające się technologie, to ja bym 
zaryzykował. Tym bardziej, że oni desperacko chcą sprzedać go gdzieś w Europie. No i 

lotniska polowe! ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 18-Apr-01 
 

A my mamy pod bokiem Rosję - Kaliningrad i Białoruś, a zachwilę - nie daj Boże - może i 
Ukrainę w ZBiRze  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 18-Apr-01 

 
MOr, komuchów niechcący chwalisz jednostkę długu o trzy rzędy zmiejszając! Porównanie 
budżetów obronnych jednak pozostaje w mocy ( chyba, że zakupy finansuja spoza niego?! ). 
Kaliningrad - Comte niegdyś wyraził zainteresowanie tamtejszymi siłami lotniczymi. Otóż w 
źródłach znalazłem szacunki oceniające je na ok. 73 - 96 samolotów bojowych ( 45 - 60 
bombowców taktycznych Su-24 i 28 - 36 myśliwców Su-27 ). Ile jest dokładnie - pewnie 

nawet najstarsi bolszewicy nie wiedzą. Ale nawet ta skromna siła sama jest porównywalna 
pod względem potencjału z obecnymi WLOP.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 18-Apr-01 

 
No i najnowsze, największe na świecie poduszkowce desantowe od niedawna na wyposażeniu 

bazy kaliningradzkiej. Poduszkowce to było nie było broń ofensywna, raptem kilka godzin 
drogi do Gdańska. A niektórzy się dziwią, że chcę u nas amerykańskich baz, najlepiej gdzieś 

w okolicach Olsztyna. Pozdrowienia  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 18-Apr-01 

 
Thor obawiam się że porównujesz dolary (greckie) i złotówki, a w dodatku armia grecka jest 
zapewne mniejsza od polskiej więc ma niższe koszty. Sprawa rozbija się nie tyle o budżet co 
o nieudolność i korupcję. Porównania z Kaliningradem czy kimkolwiek innym nie mają sensu 



bowiem polska armia w istocie rzeczy nie istnieje jako zorganizowana siła zbrojna. To nie 
tylko kwestia sprzętu, ale także fatalnego wyszkolenia i morale kadry, całkowicie fikcyjnego 

przygotowania rezerwistów i pełnej abnegacji klasy politycznej. W tym kontekście 
zainteresowanie wojskowymi technikaliami jest jedynie rodzajem kompletnie abstrakcyjnego 

ćwiczenia umysłu które z "dużą przyjemnością" w tej jaskini uprawiam. Wracając do 
ostatnich wątków - moim faworytem jest Grippen, prostota obsługi (rewelacyjny stsunek czas 

niezbądnej obsługi do czasu lotu), tani i na początku drogi rozwoju choć już po kłopotach 
wieku dzięcięcego, no i przygotowany według koncepcji jakby szytych na polską miarę.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 19-Apr-01 

 
Dane n/t budżetów biorę ze strony www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/... Przy 

Hellenach stoi tam 4.04 mld $, przy nas - 3.2 mld $ . Całość wygląda wiarygodnie i nie chce 
mi się szukać innej pełnej bazy danych. Ale jeżeli ktoś widzi błędy będę wdzięczny za info. 

Armia grecka oczywiście jest mniejsza, ale to może jakiś drogowskaz dla nas ( robić 
redukcje, ale z sensem strategicznym ). A co do Gripena - faktycznie fajny samolocik, ale : 

primo - w mojej opinii jest trochę za mały ( limituje to choćby ilość podwieszeń ); secundo - 
ma słabowity silnik ( z F 404 więcej niż 80 kN się nie wyciągnie, a wersja z ok. 100 kN EJ 
2000 dopiero w planach ), gdyby oparli go o F 100 albo F 110 ( do 150 kN )byłby to chyba 

dziś światowy handlowy nr 1 w kategorii do 20 ton; tertio - dopiero go doposażają - celownik 
nahełmowy od wersji dla RPA. Ale chyba nadmiernie wybrzydzam.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 19-Apr-01 

 
Wg. ostatniego "Raportu" budżet na prace badawczo-rozwojowe, uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy oraz remonty i części zamienne w oku 2001 wynosi 2, 475 mld zł. Do tego 

oczywiście trzeba dodać wydatki osobowe (niemałe) ale 3, 2 mld dolarów chyba się nie 
uzbiera. Grippen ma tyle samo punktów podwieszeń co większość F-16 czy Mirage, a udźwig 

maksymalny nie ma już takiego znaczenia jak dawniej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-Apr-01 
 

Podwieszenia : M 2000 : 9, F-16 : 7+2, Gripen : 5+2. Am I right? Budżet obronny naszej 
umęczonej ojczyzny - z danych z czapy : 38.5 mlna mieszkańców, PKB na łebka ok. 4200 $, 

globalnie - 160 mld $. Prawie 1.8% z tego to 2.9 mlda, a chyba dane pozaniżałem. Więc te ich 
3.2 mlda jest realne. Inna sprawa, że większość idzie na przysłowiowe emerytury, gacie i 

onuce.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Data: 19-Apr-01 
 

Chyba najlepszy byłby wariant fifty-fifty: połowa F-18 (albo F-16), a połowa Grippenków, co 
to mogą ze zwykłej drogi startować, więc trudno je wytropić i unieszkodliwić. A co do 'pełnej 



abnegacji klasy politycznej' (cytat ze Zgredka), to przepraszam, ale jeśli to dotyczy absolutnie 
bezwolnego i nieporadnego UWola Onyszkiewicza, to nawet jego własna partia sama 

półgębkiem przyznawała, że wiele to on nie robi. Ale nowy szef MON-u Komorowski - 
chodź to nie moja opcja polit. - jedak zaczą restrukturyzację i chodźby wreszcie przetarg na te 

nieszczęsne samoloty. Więc może trochę realizmu i sprawiedliwości, mocium panie?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Jeśli już myśleć o 50-50 ( choć to zupełnie nierealne ) to albo obecny Gripen i F-18 C/D - 
używają z grubsza tych samych silników albo - Super Gripen i Eurofighter ( takie samo 

uzasadnienie ). Za przetarg dziękować będzie można dopiero, gdy pierwsze samoloty trafią do 
jednostek. Poza tym i być może transportowcami- nie ruszyło się niestety za wiele ( 

marynarka to osobna sprawa, im nawet Onyszkiewicz nie przeszkadzał ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 19-Apr-01 

 
"Pełnej abnegacji klasy politycznej" nie jest w tym wypadku retoryczną figurą. Klasa 

polityczna in corpore ma sprawy armii w głąbokim poważaniu bo: nie ma o nich pojęcia i 
woli je zostawić "specjalistom" z resortu, rozumie że wyborcy także mają je w głębokim 

poważaniu i żadnych punktów się tu nie zbierze, brakuje jej elementarnego poczucia 
propaństwowego. Rzeczywiście Onyszkiewicz to przypadek szczególny (bodaj jedyny w 

świecie minister obrony który demonstrował swoją pogardę dla spraw wojska i bezpieczeństa) 
przy Geremku nie mógł być jednak ministrem spraw zagranicznych a tak to sobie 

przynajmniej pojeździł. Komorowski, owszem wygląda na faceta z jakimiś pomysłami ale 
zmroził mnie skutecznie gierkami z F-16. Mam nadzieję że się mylę. Dziewięć podwieszeń 
mają tylko ostatnie wersje F-16 przy czym te dwa nadmiarowe używane są wyłącznie do 

przenoszenia rakiet powietrze-powietrze. Wariant 50 plus 50 jest finansowo zupełnie 
nierealny.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 20-Apr-01 

 
Ali ści, Zgredku, do przetargu stają zdaje się owe "ostatnie wersje F-16" C... Skoro już jednak 
uprawiamy science fiction chciałbym zwrócić uwagę na kwestie offsetu i samolotu szkolenia 
zaawansowanego, także niezbędnego. Co do pierwszego - mówi się, że nie ma u nas nikogo, 

kto umiałby go zagospodarować. Drugie - sensownie byłoby się w tej kwestii związać z 
ewentualnym partnerem od myśliwca, bo po krachu Irydy na naszych konstruktorów nie 

bardzo można liczyć. Jaka jest oferta - z Gripenem wiąże się BAe z Hawkiem. Francuzi nie 
mają nic. Ciekawsza jest sprawa z kolejnymi oferentami - Lockheed Martin jest akuszerem 
koreańskiego naddźwiękowego T-50, EADS ( Eurofighter ), którego nie rozważamy ma w 

perspektywie naddźwiękowca MAKO. Co nasi decydenci na to? P.S. Zgredku, wybacz 
niedyskrecję, ale jesteś człowiekiem z okolic armii czy jak ja nieszczęśliwym entuzjastą?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 



Data: 20-Apr-01 
 

Nie wiem jak obecnie przedstawia się oferta amerykańska ale najnowsze wersje F-16 (Blok 
60) są chyba mało prawdopodobne ze względów finansowych. Zdaję sobie sprawę że topowe 
wersje szesnastek pewnymi parametrami przewyższają Grippena. Są jednak drogie w zakupie 
i co ważniejsze drogie i skomplikowane w eksploatacji i co najważniejsze w przeciwieństwie 

do Grippena kończą swoją drogę rozwoju (wersje rozwojowe Grippena są BARDZO 
interesujące). Poza tym F-16 składa lub produkuje już pół świata, nie sposób liczyć tu na jakiś 
udział w interesie polskiego przemysłu (poza polskim rynkiem). Oczywiście ocena oferty to 

także wiele innych szczegółów, które wykraczają poza porównanie najważniejszych 
parametrów. Hawk - czemu nie, to dobra maszyna, tyle że nie ma pieniędzy i nie będzie. T-50 

nie sposób na razie ocenić. By te niemałe wydatki miały jakikolwiek sens potrzeba jeszcze 
dobrze wyszkolonych pilotów (dużo wylatanych godzin), uzbrojenia, utrzymywania maszyn 
w dobrym stanie (części zamiennych) i sprawnej organizacji. Jeśli nawet kupią te maszyny to 

będzie jak z Mig-29 większość uziemionych parę do pokazów. P.S. A jak myślisz Thor?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Nie wiem jak obecnie przedstawia się oferta amerykańska ale najnowsze wersje F-16 (Blok 

60) są chyba mało prawdopodobne ze względów finansowych. Zdaję sobie sprawę że topowe 
wersje szesnastek pewnymi parametrami przewyższają Grippena. Są jednak drogie w zakupie 
i co ważniejsze drogie i skomplikowane w eksploatacji i co najważniejsze w przeciwieństwie 

do Grippena kończą swoją drogę rozwoju (wersje rozwojowe Grippena są BARDZO 
interesujące). Poza tym F-16 składa lub produkuje już pół świata, nie sposób liczyć tu na jakiś 
udział w interesie polskiego przemysłu (poza polskim rynkiem). Oczywiście ocena oferty to 

także wiele innych szczegółów, które wykraczają poza porównanie najważniejszych 
parametrów. Hawk - czemu nie, to dobra maszyna, tyle że nie ma pieniędzy i nie będzie. T-50 

nie sposób na razie ocenić. By te niemałe wydatki miały jakikolwiek sens potrzeba jeszcze 
dobrze wyszkolonych pilotów (dużo wylatanych godzin), uzbrojenia, utrzymywania maszyn 
w dobrym stanie (części zamiennych) i sprawnej organizacji. Jeśli nawet kupią te maszyny to 

będzie jak z Mig-29 większość uziemionych parę do pokazów. P.S. A jak myślisz Thor?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 20-Apr-01 
 

Co do myśliwca nie promuję F-16, chodzi mi tylko o pełną jasność. Zapowiadana jest 
ewolucja 16-tki jako możliwa tańsza alternatywa JSF-a. Profity z Gripena... Sam nie wiem. Z 
jednej strony - są niby potencjalne rynki - Austria, Chile a nawet Holandia czy Norwegia. Ale 
myślę, że w razie czego gros produkować będą w macierzystej wytwórni albo u kupującego 

jeśli będzie miał zakłady. Treningowce - chodzi właśnie o to, że będziemy musieli się 
szarpnąć na nie. Choć na marginesie - kiedyś w GW jakiś mózgowiec twierdził, że baza 
szkoleniowa jest zbędna. Wiadomo - sojusznicy wyszkolą... Ewentualna podczepka na 
obecnym etapie pod T-50 lub MAKO mogłaby być w perspektywie dość intratna. P.S. 

Zgredek - entuzjasta?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 



Data: 20-Apr-01 
 

Co do samolotów szkolnych może, ale kasy i wieloletnich programów nie ma. P.S. To dużo 
powiedziane, kilka razy w życiu strzelałem (z wiatrówki) ale czy można to nazwać 

entuzjazmem ? W każdym razie jestem szeregowcem w stanie spoczynku.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 21-Apr-01 
 

A czy w kontekście smutnych losów PZL Mielec i samolotów szkolnych nie żal trochę 
Sołtykowego Grota? Ewentualnym innym czytelnikom wyjaśniam, że po sukcesie jakim było 

skonstruowanie i wdrożenie Iskry, w Instytucie lotnictwa, konkretnie w zespole prof. T. 
Sołtyka pojawiła się koncepcja skonstruowania naddźwiękowego samolotu szkolno-

treningowego/bojowego TS-16 Grot. Miała to być maszyna o masie startowej ok. 5 ton, 
napędzana dwoma silnikami będącymi ewolucją jednostek Iskry, wyposażonymi w dopalacze. 

Była to I połowa lat 60-tych, zadanie, choć niełatwe, było niemal z pewnością w zasięgu 
konstruktorów i przemysłu - z wdrożeniem w latach 70-tych. Niestety, tzw. decydenci 
popisali się jak zwykle mądrością i anulowali program w początkowym etapie ( ponoć 
towarzysze radzieccy nie wyrazili entuzjazmu ). Ów Grot mógłby stać się sukcesem 
eksportowym ( Indie niemal na pewno ), a po upgrade'ach analogicznych z czeskimi 

operacjami na Albatrosie do dziś być atrakcyjną ofertą dla krajów nie mających za wiele 
gotówki, ale lubiących straszyć sąsiadów. Uzyskanoby bezcenne doświadczenie, które 

pozwoliłoby w perspektywie być może nawet porwać się na budowę lekkiego myśliwca w 
rodzaju Gripena. Nawet po krachu Grota były pomysły na modyfikacje Iskry - dwa silniki lub 

jeden większy itp. Przemysł "nie był zainteresowany". Ba, nie reagował podobno nawet na 
propozycje dalszych zakupów z Indii i nowych z Syrii... Miejsce zajęły knedle z Aero. W 
efekcie takich praktyk zmarnowano niemały potencjał konstrukcyjny i nic dziwnego, że 

program Irydy, który ruszył kilkanaście lat po tym skończył się tak, a nie inaczej. A były też 
koncepcje budowy samolotów dyspozycyjnych, transportowych - gdyby te czerwone cymbały 
nie przeszkadzały, mógł powstać i ostać się przemysł lotniczy porównywalny z hiszpańskim 

czy brazylijskim, a nie taka nędza.  
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Z Grotem (który był na wczesnym etapie projektu - makieta) był ten sam problem, który 

wlecza się za polskimi konstrukcjami od lat międzywojennych - silniki. Brakowało 
przyzwoitych silników do tego samolotu, dlatego też zamiast pierwotnej koncepcji samolotu 

dwusilnikowego (trochę taki polski F-5) powstał projekt samolotu jednosilnikowego opartego 
na sowieckim silniku od Mig-19, ale w moim mniemaniu to nie miało szans - ten silnik był za 
słaby i chyba bez szans rozwoju. Zaprojektować samolot to pryszcz jeżli tylko ma się silnik 

który go pociągnie. Tak było z myżliwcami przed wojną i w gruncie rzeczy z Irydą w 
ostatnich latach.  
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Dzięki za odzew... O ile wiem to silnik od 19-tki był przewidywany tylko tymczasowo. Nie 
podejmuję się rozstrzygać czy silniki mozna było u nas zaprojektować bądź przerobić 

istniejące - właśnie dlatego, że projekt zawieszono... Dociągnięcie jakiejś ewolucji SO 3 do 
1500 daN bez dopalacza nie było chyba całkiem nierealne w perspektywie kilku lat 

intensywnych prac. Poza tym - np. Anglicy sprzedali Jugolom i Rumunom Vipery z licencją, 
w dopalacz się dało toto wyposażyć ( w Orao ), potem pojawił się ruski AI-25 do Albatrosa... 

Chyba nie było tak fatalnie, tym bardziej że czas nie naglił tak jak przed 1939. Myślę że 
anulowanie projektu a priori było fatalnym błędem ( choć oczywiście mieściło się w pełni w 

logice socjalizmu realnego ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Cały problem w tym że konstruowanie silników wymaga o wiele większych funduszy i 

rozwoju "cywilizacyjnego" (kadry, technologie itd) niż konstruowanie płatowców. Dopiero w 
ostatnich latach udało się skonstruować sprawne silniki o podanym przez ciebie ciągu (K-15) 
i nie była to chyba wersja rozwojowa SO3 ale nowa konstrukcja. Jugosławia i Rumunia miały 
specjalne prawa w obozie i nie można było liczyć na podobne traktowanie. Co więcej ORAO 
to chyba chybiona konstrukcja, nie bardzo wiadomo do czego tak naprawdę miały by służyć, 

zresztą dość szybko zniknęła z pola widzenia (w porównaniu np. z Jaguarem).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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K 15 faktycznie nie był wersją rozwojową SO 3. Ale ( podaję za ostatnim Lotnictwem 
Wojskowym ) były też alternatywne do K 15 pomysły dołożenia do SO 3 zerowego stopnia 

sprężarki i wyciągnięcia z niego tych nieszczęsnych 1500 daN. A wszystko to po latach 
przerwy i zawieszenia prac, wymuszonych decyzjami góry. Zgadzam się że projektowanie 
silników jest bardzo skomplikowane, ale rozważamy przecież jednostki jednoprzepływowe, 

dość proste i o niewielkim ciągu. Myślę, że Sołtyk myśląc o Grocie albo o Iskrze z 1500 daN-
ówką nieco później nie był jednak nadmiernym fantastą. O.K. - Tito i Ceausescu mieli 
specjalne prawa, ale też i Viper nie był towarem o znaczeniu strategicznym ( choć nie 

upieram się tu za bardzo ). Orao to trochę dziwna konstrukcja, chyba rodzaj prefiguracji 
AMX-a i Hawka 200 - sukcesem eksportowym faktycznie nie został, choć wzedł na 

wyposazenoe państw-kooperantów, ale choćby Jugosławianie po tym doswiadczeniu zaczeli 
kombinowac przy projekcie Novi Avion - jak chyba pamietasz toczka w toczkę Gripenie...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
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W tej chwili oczywiście trudno szacować szanse powodzenia projektu. Przede wszystkim dla 

tego że była to praca nie wiadomo dla kogo by ocenić taki projekt trzeba oceniań jego 
użyteczność w obronie kraju, a przed kim ten samolot miał by nas chronić - przed USAF. Tak 

czy inaczej zgadzam się z tobą że jego realizacja dała by nam doświadczenie i kadry które 
być może by się nam obecnie przydały. Tylko czy przy tej klasie politycznej dało by się je 

wykorzystać - wątpię. Przypomnę tylko surrealistyczny epizod ze Skorpionem i 



Goryszewskiego (mówcie mi Kobra) któremu się chyba wydawało że to prototyp realnego 
samolotu.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 23-Apr-01 

 
Dwumiejscowy Grot miał zastąpić w lotnictwie cholernie paliwożerne i drogie w eksploatacji 

wersji "U" sowieckich myśliwców. Jednomiejscowy - miał być lekkim samolotem 
rozpoznawczym i szturmowym, trochę jak później Alpha Jet w Luftwaffe, ale byłby szybszy. 
USAF nie zaatakowały, Grot też by ich nie sprowokował :) Lepiej byłoby jednak, gdybyśmy 
z okresu komuny wynieśli parę sensownych, prężnych zakładów z porządnymi produktami. A 

klasa polityczna - co zrobić. Wg "Raportu" fajna jest ustawa o obrocie specjalnym, 
nieprawdaż? Choć redakcja wydaje mi się trochę pro-SLD-owska, ale może to wyraz 

desperacji.  
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Cały ten resort oraz jego okolice jest pro-sld-owski. Ale czy ktoś chciał swego czasu to 

zmienić? Naprawdę nie uważam że armia jest najważniejsza w tym państwie, ale czy musimy 
tam karmić tabuny czerwonych alkoholików. P.S. Hmm, już od dawna wywiało wszystkich 

gości z tego tematu, obawiam się że jesteśmy nieco hermetyczni.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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nie wszystkich wywiało, wielu czyta, ale niewiele rozumie (jak ja ), bo poziom 
szczegółowości jest duży. Nie Wy, ale temat jest hermetyczny, ale jaki ma być? Więc nie 

składajcie broni.  
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Niniejszym zobowiązuje się do wszelkich wyjaśnień, oczywiście jeśli sam będę wiedział o co 

chodzi :-)  
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Przekroczyliśmy setkę, choć połowa wpisów jest zdaje się moja... Chris - dzięki za słowa 
otuchy. Niestety temat jest hermetyczny również dla posłów, a chyba i dla wielu wysokich 

urzędników resortu obrony :) Prowokacyjnie stwierdzę, że wielu, z niektórymi ministrami na 
czele mogłoby być z równym ( tzn. żadnym ) powodzeniem Dalajlamami.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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To jeśli ma być kompetentnie, to którego z Was powinienem mianować ministrem obrony w 
swoim rządzie?  
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Thora, był pierwszy.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 23-Apr-01 

 
Kto pierwszy ten lepszy?  
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Jestem konserwatystą - siła tradycji. Poza tym w moim wieku...  
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Chris czy ja mógłbym zostać wiceministrem, bo w przeciwieństwie do pewnego do niedawna 

wice w MON-ie, jestem abstynentem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 24-Apr-01 
 

Czytamy, Thorze i Zgredku, i podziwiamy, choć również ręce nam opadają. A propos starego 
Thorowego porównania z Grecją: nie sądzę, by było fair, bo nas czeka odbudowa potencjału 
niemal od zera, a dla nich te 3-4mld$ to kontynuacja. Słuchajcie, swego czasu bodajże gmina 

Kościerzyna proponowała, by zrobić zrzutkę na armię poza budżetem centralnym, każda 
gmina (powiat) kupuje swój samolot, czy jakoś tak. Jest to oczywiście odruch rozpaczy, ale 

może wart rewizyty, skoro inaczej znikąd ratunku? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 24-Apr-01 

 
Sprawdziłem w budżecie na rok 2001 - wydatki na obronę narodowę wynoszą 9 546 002 zł. 
To poniżej 2, 5 mld dol. Wydaje mi się też, że Grecja ma wyższe wydatki niż podane przez 

Thora. Od wielu lat dokonuje olbrzymich zakupów.  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 24-Apr-01 

 
Zgredku, ale wydatki na ON to około 75% całego budżetu obronnego - czyli wychodzi na 

moje :) Co do Greków - na stronie MON znalazłem porównanie wydatków z 1997 i 540 $ na 
mieszkańca dla nich, ale nie w dolarach realnych, ale PPP - czyli wiele więcej niż 4 mldy 

realnych nie będzie. Wiele więcej z 10 milionów mieszkańców i lichej ekonomii nie wycisną. 
Struktury ichniego budżetu - przyznaję się bez bicia nie znam. ZhT - sprawa jest o tyle 
złożona, że coś tam po LWP odziedziczyliśmy i nie we wszystkim jesteśmy 300 lat za 
Murzynami. Czołgi mamy póki co nie gorsze niż Grecy, Turcy czy gros francuskich. 
Śmigłowce szturmowe też mamy a oni dopiero wprowadzają. Oczywiście jako całość z 

Niemcami czy Francją nie możemy się równać, ale prowadzenie sensownych programów 
modernizacyjnych istniejącego sprzętu czy w miarę możliwości wprowadzania nowego 

pozwoliłoby zachować w miarę przyzwoitą efektywność armii jako całości ( oczywiście w 
połączeniu z dobrym wyszkoleniem na wszystkich szczeblach ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 24-Apr-01 

 
A może zaproponować USA, by wstrzymali wreszzcie idiotyczną clintonowską 'strategię' 

pompowania miliardów $ w Rusów i zamiast tego odpalili nam tak ot, z miliardzik rocznie? I 
chociaż trochę długów zredukowali. Co im zależy - parę miliardów zielonych w tę czy we 

wtę? Przecież sami wszystkiego i tak nie zeżrą  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 24-Apr-01 
 

Wiesz co MOr - tu jest miejsce dla was, amerykanoentuzjastów. Niech będą bazy US Army, 
ale za miliardzik albo dwa czynszu rocznie lub ekwiwalentu w sprzęcie ( z czego żyje spora 

część takich Filipin? Z opłat za bazy i ich obsługi. ). Pomoc te psie syny dają takim 
Egipcjanom czy starozakonnym, tym ostatnim finansując zaawansowane programy 

zbrojeniowe w rodzaje antyrakiety Chec. Wysłać jakiegoś Wałęsę, niech powoła się na 
zasługi, do Weinbergera pójdzie, w rękaw popłacze...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 24-Apr-01 

 
Oj, na bazy to my zaczekamy jeszcze, hoho. Aż jakiś kryzysik na granicach (nie daj Boże), to 

wtedy może - w końcu jest się krajem frontowym, geopolitycznie osiowym - na psa urok 
nadali, tfu!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Apr-01 

 



A co Mości Panowie powiecie o decyzji Amerykanów o uchyleniu, choć dalece niepełnym, 
Tajwańczykom drzwi do zbrojeniowego skarbca? Okrętów z Aegisem nie dostaną. Poza tym 
na ich miejscu bałbym się trochę amerykańskich konwencjonalnych okrętów podwodnych. 
Chodzi o to, że USA nie mają doświadczenia w budowie jednostek mniejszych niż kobyły 
powyżej 4-5 tys ton, z tego prostego powodu, że US Navy takich nie zamawia. Wprawdzie 

plany tych U-Bootów stocznie mają nabyć w Niemczech bądź Holandii, ale cieniem kładą się 
doświadczenia saudyjskie. W latach 80-tych szejkowie zamówili i kupili w USA serię dużych 

korwet ( ale mniejszych niż 2000 ton ) i... następne zamówienia lokowali już we Francji.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Apr-01 
 

Oczywiście miały być "kobyły poniżej 4-5 tys ton"...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Apr-01 
 

Jezu, to skutki wstawania raz w tygodniu o 6-tej rano. Umysł nie pracuje jeszcze jak powinien 
i wytwarza błędne erraty do prawidłowych twierdzeń. Oczywiście pierwotna wersja jest 

dobra. A swoja drogą to Chińczycy kontynentalni wciąż mają bardzo przestarzały sprzęt, z 
niewielką ilością nowoczesnych ruskich samolotów ( Su-27 i Su-30 ) oraz okrętów ( 

niszczyciele t. "Sowriemiennyj" i U-Booty klasy "Improved Klio" ). Właściwie ratuje ich 
tylko ogromna ilość i posiadanie broni atomowej. W lotnictwie są wciąż na etapie 

"zaawansowanej ewolucji MiG-a 21", budownictwo okrętowe też jest przestarzałe. Na tym tle 
dziwią mnie trochę doniesienia z okolic incydentu z Ariesem o jakimś super-U-Boocie, 

rzekomo niewykrywalnym. Ostatnio budowali niewielkie jednostki konwencjonalne i wyszła 
im prawdopodobnie kaszana. A tu takie rewelacje?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Apr-01 

 
W rzeczy samej Thorze, kupowanie konwencjonalnych okrętów podwodnych w USA to 
jakby zmawianie zegarków w mostostalu. Nie bardzo też wierzę w chińskie superokręty 

podwodne. Mimo to systuacja Tajwanu powoli staje się coraz trudniejsza i (obym był złym 
prorokiem) jeśli Chinom nie uda się zagarnąć wyspy "pokojowo" to wcześniej czy później 
zaatakują. Wyznacza to marne perspektywy naszej liście dyskusyjnej bowiem jakieś 90% 

sprzętu koputerowego wszelkiego rodzaju jest produkowane na Tajwanie. Trzeba będzie się 
chyba przerzucić z www na gołębie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Apr-01 

 
Chyba że wcześniej w ChRlu nastąpi jakiś kryzys i smuta w jego efekcie. Myślę że 
kierownictwo obecne albo przyszłe o zbliżonej orientacji będzie próbować metody 

pokojowej, ale jakimś twardogłowym partyjniakom albo generałom może coś do łbów 
strzelić. Ale póki co tajwańskie Mirage i F-16 czy nawet Ching Kuo zapewniają względną 



równowagę, z flotą jest z grubsza podobnie i inwazja nie ma perspektyw ( jeżeli już to za cenę 
totalnej masakry floty napastnika i przewożonych oddziałów ). A użycie broni atomowej 

sprowadziłoby na Kitaj pewien ostracyzm, po co zresztą komu pustynia?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Apr-01 

 
Mam nadzieję że to tylko krakanie Zgredka ale boję się, że właśnie widmo ew. kryzysu 
będzie napędzać tęskonoty za wojną. Chińczycy są nieprawdopodobnie szowinistyczni, 

naprawdę widzę się jako państwo środka. To jest chyba znacznie śilniejsze niż w Europie. W 
przypadku kryzysu mała (?) wojenka może być tym co odwróci uwagę od katastrofy 

przestarzałego w swojej masie przemysłu i kłopotów socjalno-ekonomicznych państwa 
realnego socjalizmu z kapitalistyczną twarzą.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Apr-01 

 
Czyli myślisz o scenariuszu podobnym jak w Argentynie'82? Wojenka dla odwrócenia uwagi 

i konsolidacji społeczeństwa... Ale przypuszczam, że świadomość obecnej sytuacji 
technologicznej Chin i ich sił zbrojnych i zdecydowania Waszyngtonu studzi rozpalone 
głowy. Nie znam danych na temat wyszkolenia i morale armii kitajskiej, ale awantura 

mogłaby się to dla nich skończyć podobnie jak dla Argentyńczyków czy Arabów w serii 
wojen z Izraelem.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Apr-01 

 
Argentyna to nie Chiny, nie ten rynek do stracenia i nie te możliwości (nuklearne). Już w tej 
chwili USA mogło by się zawahać czy z całą siłą przystąpić do obrony Tajwanu. Prawda że 
Chińczycy mają uzbrojenie w większości baardzo przestarzałe ale prawda też że dokonują 

intensywnych zakupów w Rosji: myśliwce typu Su, niszczyciele, okręty podwodne + straszak 
nuklearny. Trzeba pamiętać że Tajwan wcale nie ma nadzwyczajnego uzbrojenia; F-16 są w 

starszych wersjach (o ile pamiętam bez AMRAAM-ów), Mirage dysponują co prawda 
pociskami Mica, ale łącznie to ledwie ok. 200 maszyn. Nowoczesnych okrętów także nie jest 

zbyt dużo (brak bardziej agresywnych niszczycieli, fregaty La Fayette to dość delikatne 
zabawki w sam raz na Morze Śródziemne a nie na Pacyfik). W wojskach lądowych jest 

jeszcze gorzej. Tajwan by powstrzymać inwazję musi rozbić flotę inwazyjną i zapewnić sobie 
przewagę w powietrzu do czasu nadejścia pomocy USA, a nie zdziwił bym się gdy by ta 

pomoc sprowadzała się do dostaw uzbrojenia i materiałów + gotowość do otwarcia sobie siłą 
drogi do Tajwańskich portów. W tym wszystkim postawa Europejczyków może być mocno 

dwuznaczna, co pozwoli Chinom rozgrywać kartą dostępności do swojego rynku. To 
wszystko może się jeszcze toczyć w atmosferze sporów wewnętrznych Tajwanu - czy lepiej 

ulec Chinom i uniknąć wojny (oraz zniszczenia potęgi gospodarczej Tajpei)czy może się 
postawić.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 



Data: 26-Apr-01 
 

Tajwańskie F-16 A Block 15 faktycznie AMRAAM-ów nie przenoszą, uzbrojone są w AIM-
7M i AIM-9P i S. Ma ich być 145. Mirage'y mają 60. Kitajce mają na razie 50 Su-27 + 200 

zamówionych oraz 60 Su-30 ( nie wiem o jakim statusie ). Cała reszta ich lotnictwa, z 
wyjątkiem tych nowych szturmowców ze Spey'ami ( Q 7 chyba ) ma mały zasięg i nikłe 

możliwości. Czyli póki co jest równo, Ching Kuo też pewną wartość mają. A Tajwan myśli 
ponoć o Rafale'ach i F-22 ( inna sprawa co im z tego myślenia przyjdzie ). Skąd tak krytyczna 

opinia o popularnych Lafayette'ach?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 26-Apr-01 

 
Z oglądu flot "pacyficznych". Okręty USA, Japonii, Kanady to z reguły jednostki większe od 

swoich europejskich odpowiedników (wystarczy porównać wielkości ale także uzbrojenie 
niszczycieli czy fregat). Myślę że wynika to w znacznej mierze z wymogów akwenu. W 

przypadku La Fayete - to oczywiście nowoczesne jednostki. Z punktu widzenia Tajwanu ich 
największą wadą może być ograniczona zdolność do odpierania zmasowanych ataków 

lotniczych i rakietowych. 8 prowadnicowa wyrzutnia Crotale ma stosunkowo niewielki zasięg 
i o (ile pamiętam) może zająć się wyłącznie jednym celem na raz (naprowadzanie w wiązce 
prowadzącej radaru wyrzutni). Przy tym brak osobnego kanału obrony prak. Jedynie armata 
(100) może dać jeszcze jeden kanał plot. ale przy zmasowanym ataku to mało. Brytyjczycy 

mieli b. poważne problemy z zatrzymaniem argentyńskich Skyhowk-ów, a przecież te 
ostatnie atakowały na granicy zasięgu i było ich o dwa rzędy wielkości mniej niż mogą 

wystawić Chińczycy. Skayhowk-i są, w pewnym sensie, odpowiednikami chińskich Q-7, a 
tych to lata pewnie z 1500.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 26-Apr-01 

 
Znów dorwałem się do komputera więc będzie errata/polemika. Primo - nie ma Q-7, jest JH-

7, maszyna wielkości Tornada. Mają ją w perspektywie wyposażyć w silniki Suchojów i 
trzaskać masowo. Podobno została wprowadzona do lotnictwa kitajskiej MW, ale za cholerę 

nie mogę znaleźć jej w zestawieniach. Ale nic to, bariera informacyjna jest jednak szczelna i o 
wiarygodne info trudno. Ty, Zgredku, miałeś chyba na myśli pisząc o odpowiedniku 

Skyhawka Q-5, czyli ewolucję MiG-a 19, występującą faktycznie masowo. Może i coś w tym 
porównaniu jest, ale Q-5 to prymityw z wyposażeniem z epoki Chruszczowa, wątpię, czy 
okręty może raźić czymś innym niż konwencjonalne bomby, w dodatku z wykorzystaniem 

archaicznych systemów celowniczych. Skyhawki Argentyny były chyba w 82' duuużo lepsze. 
Z okrętami jest inna sprawa. Oprócz Lafayette'ów Tajwan ma 7 okretów zmodyfikowanego 
typu Oliver Hazard Perry wyposażonych w ichnie pociski w-w Hsiung Feng a jako plot - 
Standardy 1 MR ( starawe, ale o zasięgu ok. 35 km ). Lafayette'y mają z kolei uzbrojenie 

zupełnie inne niż oryginały - 8 Hsiung Fengów, poczwórną wyrzutnię Sea Chapparali ( tzn. 
jest gorzej niż myślisz, zasięg ich to niecałe 5 km ), OTO 76mm, 2 40mm Boforsy, 
oczywiście Phalanxa i inne systemy. Mówi się jednak o modyfikacji polegającej na 

wyposażeniu ich w pionowy system Mk 41 dla nowych Standardów, Harpoonów i inszych 
pocisków. Uff, uczestnicy bierni znów nic nie zrozumieją :)  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 26-Apr-01 

 
Masz rację miałem na myśli Q-5, ale zwracam uwagę, że Argentyńskie Skyhowki atakowały 
zwykłymi bombami i to koszmarnie starymi, kupionymi od Amerykanów. W dodatku były to 
bomby przeznaczone dla dawnych bombowców strategicznych ich zapalniki uzbrajały się w 

momencie gdy bomba ustawiła się w pionie. Stąd podobno wiele niewybuchów w trakcie 
walk z Brytyjczykami, i kilka uratowanych brytyjskich okrętów, bowiem Argentyńczycy 

atakowali z b. niskiego pułapu i niektóre bomby nie zdążyły się "wyprostować". A-4 
Skyhowk jest na pewno lepszym samolotem niż Q-5 ale w wypadku zrzutu bomby większą 

celność dają dopiero precyzyjne dalmierze laserowe + zaawansowny układ nawigacji 
bezwładnościowej, a tego argentyńskie A-4 nie miały. Marnie widzę los Tajwańskiech La 

Fayettów przy podanym przez Ciebie uzbrojeniu. Chapparale to zabytek, nie trafią w samolot 
z przedniej półsfery. Zostaje 76-tka, Boforsy i Phlanyx (przynajmniej jakiś system prak.). 

Wszystko zależy od tego ile będzie samolotów w fali i czy ich piloci będą mieli odpowiednio 
silną psyche. Fregaty typu Perry też nie poradzą sobie z masowym atakiem, nie do tego były 
budowane, w dodatku 76-tka jest umieszczona w fatalnym miejscu - z jednej strony zasłania 
ją maszt, a z drugiej komin. W sumie najbardziej odstraszające mogą być Phlanyx-y ale jak 
długo wytrzymają ? Hsiung Feng to "nielegalna" wersja Izraelskich Gabrieli potem chyba 

nieco rozwinięta - do Harpoon-ów im daleko. Tu Kontynentalni mają przewagę kupili 
przecież Moskity z którymi Phlanyx-y chyba sobie nie poradzą. Tak wogle to na początku lat 
90-tych trzeba było nawiązać stosunki dyplomatyczne z Tajwanem i zrobić na tym majątek, 
nie dość że korzystniej to jeszcze uczciwiej. Z ChRL i tak żadnego biznesu nie zrobimy bo 
dla nich Polska się nie liczy, oni robią interesy z wielkimi. Dla Tajwanu mogli byśmy być 
bardzo ważnym partnerem, a nasz przemysł zbrojeniowy miał by kontrakty na lata. P.S. 

Zasadniczo nie zgadzam się z Twoją oceną dziedzictwa po LWP ale o tym innym razem .  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 27-Apr-01 
 

Ale czy w ogóle obecne okręty są w stanie sobie radzić ze zmasowanymi atakami przy użyciu 
ilości samolotów porównywalnych z WW 2? Jakimś memento były owe Falklandy, gdzie 

brytyjskie systemy plot ponoć głupiały w czasie ataków argentyńskich zwartych grup 
samolotów ( i stąd chyba względna skuteczność Skyhawków ). Oczywiście - konstruktorzy 

mieli 20 lat na wyciągnięcie wniosków, nowoczesne systemy mają o niebo lepszą 
rozdzielczość, ale nawet okręty z Aegisami nie zostały sprawdzone "w praniu". Lafayette'y po 
planowanym przezbrojeniu powinny być O.K. ( jeżeli zdążą ). Aha - w domowym archiwum 
znalazłem informację, że Tajwan kupił AMRAAMY i zmodyfikował swoje F-16 aby mogły 
ich używać. Z handelkiem z Tajwanem zgoda, w końcu ich sprzęt pancerny to muzeum istne. 

Połowa z ok. 1600 sztuk to M-24 i M-41, druga to ok. 550 M-48 zmodyfikowanych i 
uzbrojonych w 105-tki i jakieś 250 M-60A3, których maja im dostarczyć w sumie ok. 500 po 
milionie dolców. Marzą im się Abramsy ze 105-tkami. Na tym tle nasz "Twardy" wypada nie 
najgorzej i mógłby się spodobać, czy widzisz jakieś inne zmarnowane szanse? P.S. LWP broń 

Boże nie przeceniam, ale czekam z niecierpliwością.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 27-Apr-01 



 
Na Falklandach Argentyńczycy mogli atakować od strony wyspy co dawało im efekt 

zaskoczenia, a Brytyjczycy mieli kłopoty z namierzeniem atakujących maszyn na tle gór, 
tajwańczykom to chyba nie grozi. W kwestii dziedzictwa LWP. Ta armia swoje najlepsze 

(sprzętowo) lata miała chyba na początku lat siedemdziesiątych. Kiedy nadszedł sierpniowy 
kryzys czerwoni byli tak przestraszeni, że przestali się przejmować imperialistycznym 

zagrożeniem, znacznie bardziej zajmował ich front wewnętrzny, a do tego nie były potrzebne 
nowe samoloty i rakiety ppanc. Wydaje mi się że od stanu wojennego modernizacja armii 

przestała mieć większe znaczenie. Dochodziła do tego coraz większa degrengolada 
logistyczno-moralna. W latach 90-tych wszystkie ekipy polityczne programowo olewały ten 

temat. W efekcie od prawie 20 lat ograniczone lub zahamowane został proces wymiany 
sprzętu (pisał o tym ZhT) - to jak zaciąganie ogromnego kredytu. Ale tam gdzie degrengolada 

techniczna jest największa (systemy ppanc, trasportery op. i bwp) ma ona swoje praźródła 
jeszcze w LWP. To żadne usprawiedliwienie dla tego co działo się w latach 90-tych, bo na 

początku można to było stosunkowo łatwo nadrobić. Przykładowo modrnizacja Mi-24 
rozpoczęta w roku 93 to był by rewelacyjny pomysł, teraz to wymuszona konieczność (jeżeli 

wogóle nastąpi). Po co się było pchać w tego Huzara. Podobnie z BWP. Zresztą obecnie znów 
mówi się o modernizacji śmigłowców bez zająknięcia się na temat pocisków ppanc, a 

Komorowski i Szary Mietek nie mogą uzgodnić składu komisji przetargowej na samolot 
wielozadaniowy (dzisiejsza Rzepa).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Wszystko prawda. Ale zauważyć należy, że jest też pewna ilość sprzętu podatnego na 

modernizacje, po których prezentować mógłby niemałą wartość. To oczywiście T-72/PT-91, 
BWP ( T-72 do PT-91 z nowym silnikiem, BWP - pasywna optyka+nowa rakieta ), MiGi-29, 
Su-22 ( kompleks nawigacyjno-celowniczy+Litening ), Mi-24 którego wspomniałeś. Zgoda, 
że choćby zakup w pierwszej połowie lat 90-tych rakiet i granatników ppanc spowodowałby 

wręcz rewolucyjną poprawę efektywności armii na tym polu i to stosunkowo małym kosztem. 
Huzara ewentualnie można bronić jakimiś perspektywami eksportowymi. Niestety wzrok 

pada od razu na zaniedbania, które odbiły się na przemyśle - porównanie choćby z Rumunami 
mogącymi obecnie zaoferować współudział w modyfikacji MiG-ów 21 i 29 do Lancerów i 
Sniperów. I mimo wszystko będę twierdził że te - w sumie za małe wydatki na zbrojenia 
mozna było opierając się na istniejącej bazie ( materiałowej, bo ludzkiej co najwyzej na 

niższych szczeblach w przemyśle ) wykorzystać o wiele efektywniej. No ale jak zauwazyłeś 
lata 89-93 to zmiany rzadów co chwilę, 93-97 - rządy doświadczonych, ale w ćwokowstwie, 

97-00 - Onyszkiewicz... I oczywiście kadra ( zrobić im Katyń ), beznadzieja+fala w 
jednostkach, które sprawiają, że kto może ucieka od woja ( choć ja uciekam "naturalnie", też 
bym chyba nie poszedł ) i przeciętny poborowy ma 8 klas i jakiś wyrok. P.S. Na Falklandach 

- wyspy wyspami, ale Sea Wolfy mogły śledzić i zwalczać chyba tylko 1 cel, przy 
jednoczesnym ataku grupy zatykały się.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 28-Apr-01 

 
Jeszcz słowo w sprawie Chin - oczywiście, że można dobrać się im do d... Pytanie, tylko - 
jak? Chiny opierają swój sukces gospodarczy głównie na eksporcie (tylko my mamy z nimi 



dobre ponad miliard dolarów deficytu rocznie (w 1998 było to ok. 1, 7 mld.). Z tego, co 
czytam, nowa administracja Busha za GŁÓWNY priorytet stawia sobie właśnie okiełznanie 

CHin, bo Rusy już nie tak naprawdę globalne zagrożeniem. No ale cóż - po prostu zobaczymy  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał:  

Data: 28-Apr-01 
 

Zjadło mi: 'bo Rusy już nie SĄ tak' - sorry MOr  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-Apr-01 
 

Dobierać się można, ale jest pewne ryzyko : zamiast hybrydy komunizmu i dziko-
nomenklaturowego kapitalizmu okraszonego nacjonalizmem i względną swobodą ( z 

wyłączeniem Tybetańczyków, chrześcijan, muzułmanów i Falun Gong ) można metodą 
blokady ekonomicznej wyhodować sobie powiększoną 50 razy Koreę Ludową. W końcu 

szaleństwa Mao nie wywołały kiedyś rewolty, a jajogłowi i bogaci pamiętają lekcję 
czerwca'89. Ale z drugiej strony, myśl, że to monstrum niedługo będzie miało największy 
PKB na świecie napawa lekkim przerażeniem. Czyli i tak źle i tak niedobrze... A może dla 
przeciwwagi oderwać Indie od cyca Rosji? W końcu ruski przemysł zbrojeniowy istnieje 

głównie dzięki Hindusom i Kitajcom. Gdyby urwać Rosjanom ogromny rynek zbytu, 
kompleks militarno-industrialny może się zachwiać. A Chińczycy mogą stać się na serio 
groźne tylko dzięki transferowi rosyjskich technologii militarnych. Sami są na poziomie 

wczesnego Breżniewa. No ale to już materiał do przemyśleń dla Busha i doradców...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Lord Persville 

Data: 28-Apr-01 
 

Rzeczywiście dla bushowskiej administracji Chiny to największy problem, ale nie zgodzę się 
z MO-rem, że Rusy zagrożeniem już nie są i można ich lekceważyć. Dla Europy (Polski 

przede wszystkim) Rosja to bardzo poważne zagrożenie.Naród wzdycha za Imperium i gotów 
jest ponoieść kolosalne wyrzeczenia by np. upokorzyć bardzo po 89 roku nielubianych 
Lachów. Rosja ciągle ma potężny arsenał atomowy, a obecna doktryna wojenna kraju 

zakłada, że broń atomowa może być użyta także w odpowiedzi na atak bronią 
konwencjonalną.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 28-Apr-01 

 
Lord'zie - No to się nie zgadzasz z opinią Busha, a nie moją, bo ja tylko zreferowałem ich 
OFICJALNĄ POLITYKĘ - m.in. reprezentowaną przez panią C. Rice. A ja Rusów też się 
bojam, i dlatego o US-bazy wołam . . . Thor'ze - miło, że nasze (słowo)toki myślenia idą 
podobnym t(h)orem - też stawiam na Indie, i powiem ci, że JEST NADZIEJA. Przede 

wszystkim od kilku lat Indiami rządzi BJP, czyli coś w rodzaju naszego AWS (szeroki obóz 
narodowo-patriotyczno-społeczno-religijny), a poprzedni mocarz - Kongres, czyli ichnie 

promoskiewsko-prosocjalistyczne UD - jest ostatnimi laty w mocnej defensywie. BJP nie jest 



pro-amerykańskie, ale wreszcie wzięło się bardziej serio za kwestię bezpieczeństwa Indii i 
powoli zaczyna rozumieć, że ich największym zagrożeniem są Chiny. Więc... zobaczymy. A 
Indie też już miliard ludzi (o czym się często zapomina), też dość niezły wzrost gospodarczy, 

jednym z głównych oficjalnych języków urzędowych jest angielski, i jest to - lepsza czy 
gorsza - ale jednak największa na świecie demokracja - i jedyna w tamtym regionie. Zresztą 

od dość dawna staram się promować Indie, bo wiele innego tam pod ręką przeciw Chinom nie 
ma. Pozdrowienia PS: Jeśli ktoś jest właśnie on-line, to zapraszam na REKONQUISTĘ i 

czekam na komentarze i uwagi  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Apr-01 

 
W Indiach "największej na świecie demokracji" (cytat za MOr) chrześcijan pali się żywcem, a 
kościoły wysadza w powietrze, i to wszystko przy całkowitej bierności "indyjskiego AWS".  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 30-Apr-01 

 
Ale mimo wszystko Indie są o wiele bardziej sympatyczne niż Chiny, choćby z tego względu, 

że o ile faktycznie być może do chrześcijan nie pała się tam wielką miłością, to 
prześladowania nie są tam zinstytucjonalizowane. Zreszta przypominam nazwisko obecnego 

szefa tamtejszego MON-u ( George Fernandez, Portugalczyk jakiś? ). Poza tym to bratni 
aryjski naród a nie jakieś mongoloidy :) A do MOr-a : jasne, że BJP nie będzie 

"proamerykańska", tak samo jak pod rządami Kongresu Indie nie stoczyły się do pozycji 
sowieckiego satelity. Nie ta skala... Ale jest problem - czy Amerykanie potrafią 

współpracować z kimś jako równoprawnym partnerem a nie wasalem. Reakcja administracji 
Clintona na indyjskie próby jądrowe w maju'98 ( np. embargo technologiczne ) wskazuje, że 
nie. A przecież regionalne mocarstwo z Chinami i Pakistanem pod bokiem musi mieć status 

atomowy... Embargo amerykańskie wpycha Hindusów w objęcia Rosji. A w kwestii 
"bezpieczeństwa" i zagrożenia chińskiego jest trochę inaczej - teraz unowocześnia się i trochę 
rozbudowuje potencję miltarną powstałą w ubiegłych dekadach. A z zagrożenia chińskiego to 
zdają sobie sprawę od dawna - w latach 60-tych o mało nie było wielkiej wojny o granice w 
Himalajach. A od 40-tu lat kitajce wspierają Pakistan, którego armia w przeważającej części 

składa się z ichniego sprzętu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 30-Apr-01 
 

Tak, Zgredku - a Polska to też rasistowski kraj antysemicki, gdzie pali się synagogi? Tak 
przynajmniej piszą w Gazetach... . . . Co do pytania Thor'a 'Czy Amerykanie potrafią 

współpracować z kimś jako rónoważnym partnerem?' - to uznaję je za curiosum - chyba że to 
Indis robi sobie jaja? Rozumiem w takim razie, że jako członek NATO jesteśmy terytorum 
okupowanym przez czołgi z gwiazdą - tyle, że tym razem białą... Czytałem coś takiego w 

endecko-prorosyjskiej 'Myśli Polskiej', ale żeby tu?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 



Data: 01-May-01 
 

Gazety piszą też że ziemia jest okrągła. Mor - jaki jest sens zaprzeczać niepodważalnym 
faktom. Aż tak cię pasjonuje Indyjska demokracja?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-May-01 

 
Zgredku, lepiej chyba trwać w hermetyzmie niż dyskutować z braćmi mniejszymi w 

rozumie... Jak zapatrujesz się na ostatnie enuncjacje w sprawie Chrobrego? Ponoć już coś 
sklecili i mają się niezadługo rozpocząć próby ( choć prawdą jest , że to nie jest akurat 

system, który powinien mieć priorytet ). P.S. Czytałeś w majowej NTW text Twojego idola 
Surażyńskiego o alerterze? Można z niego wysnuć dwa wnioski : primo - facet jest 

ulokowany gdzieś na styku któregoś z instytutów badawczych i przemysłu więc chyba nie 
można obok jego tez przechodzić obojętnie; secundo - jest fatalnym stylistą - podsumowanie 

artykułu to jeden bełkot z racji używania niezgrabnych i niejasnych sformułowań. Głowę 
może i ma, ale z językiem giętkim to nie najlepiej...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 02-May-01 

 
Niestety nie wiem jakiego podwozia wyjściowego użYto dla Chrobrego (i nie wiem na co 
narzekać :-))) . Tekst o alerterze czytałem, doceniam znaczenie tego typu urządzeń, ale.. 
Ciekaw jestem jak sę ono zachowuje w złych warunkach atmosferycznych. Obraz z tego 

urządzenia nie jest pokazywany na ekranie ale w postaci liczbowo określonego kierunku, bez 
odległości. Do otwarcia ognia to nie wystarczy (z wyjątkiem ręcznych zestawów rak. na 

podczerwień). a nie można całej taktycznej obrony plot. opierać na takich zestawach bo co 
wtedy z obroną przed np. BSL-ami i pociskami rakietowymi wszelkiego rodzaju. Jeśli ten 
zestaw jest taki super (a ma już kilkanaście lat) to dlaczego wszyscy już nie opracowali 
nowszych odpowiedników? 20 lat w optoelektronice to epoka. Wracając do Loary to 

instalacja takiego urządzenia wydaje się być akurat czymś najprostszym. Moje wątpliwości 
do tego systemu są inne. Wersja artyleryjska systemu powinna być konstruowana w znacznej 
mierze dla potrzeb taktycznej obrony przeciwrakietowej. W tej sytuacji dlaczego kopiowano 

układ Geparda z załogą w wieży? Przy wymaganych prędkościach kątowych chłopaki 
porzygają się w pierwszych minutach akcji. W obronie przeciwrakietowej (i prawdopodobnie 
każdej innej) zamiast użytych dwóch luf o wiele skuteczniejsza była by jedna ale z pociskami 
programowalnymi czasowo. PRZYPIS DLA NIE WTAJEMNICZONYCH - alerter to takie 

małe urządzonko wykrywające samoloty poprzez wykrycie emitowanego przez nie 
promieniowania podczerwonego - stąd same nie emituje niczego i nie daje się niczym wykryć 

(w przeciwieństwie do radaru)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 02-May-01 
 

Na razie krótko, bo muszę zmykać... W marnych atmosferycznych trzeba niestety używać 
radaru :) A w kwestii luf - Tunguska ma dwie i do tego podwójne, a jest to chyba 

najnowocześniejszy zestaw bliskiego zasięgu. Prace koncepcyjne prezentowane gdzieniegdzie 



dotyczą też zestawów wielolufowych. Może to moda a może przezorność - gdy jedna z armat 
zawiedzie lub zostanie uszkodzona zostaje reszta... A pociskami programowalnymi można 
chyba strzelać też z takich zestawów. Aha - załoga w wieży... Spróbuj zmiescić 4 osoby w 

kadłubie T-72. Chyba tylko Pigmejów by się dało. A jak to rozwiazali w Tungusce?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 02-May-01 
 

Zgredku - gazety pisza o wypadkach i ekstremalnych przypadkach, 'bo to sie sprzedaje', a ty 
zaraz widzisz Indie cale w ogniu i na kazdym rogu spalone zakonnice i ukrzyzowanych 

ksiezy. Prawda jest taka - czesto tam bywam, a niekt. moi znajomi tam nawet mieszkaja na 
stale - ze niestety ostatnio zdarzaja sie PRZYPADKI ekstremizmu wymierzonego w 

chrzescijan, opisywane przez media - ale tego typu przypadki i zajscia sa mocno zwalczane i 
potepiane przez prawicowo-religijny rzad BJP (tak samo, jak nienawisc rasowa i 

antysemickie wybryki sa zwalczane przez prawicowo-katolicki rzad AWS) - dlatego twoje 
stwierdzenie, ze 'W Indiach "największej na świecie demokracji" (cytat za MOr) chrześcijan 
pali się żywcem, a kościoły wysadza w powietrze, i to wszystko przy całkowitej bierności 
"indyjskiego AWS"' to zwykla brednia oparta wylacznie na 'rzeczywistosci prasowej', tak 

wiec apeluje o odobine umiaru w ocenach. Indie sa jednym z nielicznych wyjatkow 
wielokulturowosci i wieloreligijnosci i to wlasnie czyni je wyjatkowym, by nie powiedziec 
wspanialeym, ze z tolerancji i wolnosci uczynili swoj wyroznik kulturowo-cywilizacyjny. 

Oczywiscie, ze nie jest to panstwo/cywilizacja IDEALNE, ale w kontekscie regionu - wokol 
same wojskowo-autorytarne kraje muzulmanskie (np. Pakistan) czy buddyjskie (Birma, 

Wietnam) czy komunistyczne Chiny - jest to naprawde WYJATEK. I do tego najwieksza 
demokracja na swiecie - pon. miliard ludzi! Znam Indie i b. je szanuje (ale oczywiscie tez z 
zastrzezeniami), a Tybetanczycy, ktorym komunisci Chinscy morduja ojczyzne, wlasnie tu 

znalezli pomoc i schronienie. Pozdrawiam  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 02-May-01 

 
Znam proporcje, Indie to duży kraj (delikatnie rzecz ująwszy) i z faktu, że dochodzi w nim do 

okrutnych prześladowań nie wyciągam wniosków nadmiernych (tak sądzę). Faktem jest 
jednak, że w niektórych rejonach do nich dochodzi i że państwo nie bardzo potrafi sobie z 

nimi poradzić. Nie przesadzaj jednak z tym zainteresowaniem mediów ono jest raczej 
zdawkowe, w końcu to nie giną geje tylko jacyś tam chrześcijanie. To ty znasz Indie nie ja 
(nigdy tam nie byłem) ale po roku 1947 to z tą ich miltikulturowością i tolerancją bym nie 

przesadzał. P.S. Thorze - o militariach za chwilę.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-May-01 
 

W kwestii Indii - wzajemne rzezie muzułmanów i hinduistów przy podziale, potem Kaszmir ( 
demokracja w pełni, he he ), masakry Sikhów po zabójstwie Indiry Gandhi oraz 

wprowadzanie żelazną ręką ładu w Pendżabie - wszystko to pewnie sprawka agentów 
Watykanu. Ale co to ma do geopolityki?  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-May-01 
 

Zgredku - czy odmierzasz czas w ruskich jednostkach ( jeżeli jest ruski rok to chyba i ruska 
chwila :)? Jeszcze w kwestii owych nieszczęsnych zestawów plot. Co myslisz o Włochach 
kombinujących coś przy samobieżnych 76-kach? Mają wszak zacne armaty OTO ( nowa 
Super Rapid strzela z szybkostrzelnością 120 strzałów/min ). Siła rażenia spora, zapalniki 

programowalne - bo jakie inne? A przypominam, że na Falklandach raz zestrzelono Exoceta 
ze 114-ki. I refleksja ogólniejsza - jakie są obecnie wytyczne konstruowania zestawów 
rakietowych bliskiego zasięgu... Odnoszę otóż, być może nieuprawnione wrażenie, że 

niektórzy przewidują ich użycie raczej przy okazji "operacji pokojowych" niż w konflikcie 
dwu potęg hi-tech. Stąd np. zasięg do 10-12 km i niechęć do zwiększania motywowana 

koniecznoscią wzrokowej identyfikacji celu ( to z materiałów reklamowych Thalesa ). Czyli 
konstruktorzy zakładają, że przeciwnikiem będzie w najgorszym razie pojedynczy MiG-29 

wczesnych wersji. Zatem w tym kontekście wybrzydzanie na brak dyskrecji aktywnych 
układów wykrywania jest nie na miejscu, bo przeciwnik i tak nie będzie stosował 

wykwintnych metod przeciwdziałania i zwalczania.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 04-May-01 

 
Mea culpa. Mam koszmarnie dużo roboty ale zbieram się by wysmażyć solidną odpowiedź. 

Może dziś w nocy?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 06-May-01 

 
Przepraszam za skandaliczne spóźnienie, to rzeczywiście była "ruska chwila". W sprawie 

Tunguski - nie oceniam jej aż tak wysoko, choć bez wątpienia to niebezpieczny system. O ile 
jednak pamiętam, brak tam znaczących systemów pasywnego śledzenia i naprowadzania, pod 
tym względem Loara prezentuje się znacznie lepiej. Nie rozumiem też po co im aż cztery lufy 

30 mm. Jako dodatek i broń ostatniej szansy to za dużo, a jako system główny - za mały 
zasięg. Zresztą w kolejnych mutacjach Tunguski (na podwoziu kołowym) zostawiono już 

tylko dwie pojedyncze lufy. Jeśli chodzi o załogę (z zasady 2 osoby + kierowca) to w 
Tungusce siedzi ona chyba w wieży, ale radzieckie standardy ergonomii to nie jest wzór do 

naśladowania. [NOWY AKAPIT (w skrócie NA)] W kadłubie T-72 oczywiście poza 
kierowcą nie da się nikogo (nawet hobbita) upchać. Pytanie tylko czy użycie tego podwozia 

ma sens skoro w wersji rakietowej upychanie załogi w wieży to już niezwykła perwersja. Nikt 
tego przecież nie robi (patrz. TOR, ADATS, CROTALE, ROLAND itd). [NA] Wracając do 

Loary i najnowszych trendów mody amunicyjnej. To co od pewnego czasu pokazują 
Szwajcarzy - 35 mm armata z programowalnymi pociskami (pojedyncza, dodatkowo 

usztywniona lufa z szybkostrzelnością o 50% większą od typowej (10 strz/sek.) dla tego 
kalibru) - to robi wrażenie. Moim zdaniem to technologiczny przełom, dający szansę na 

uzyskanie realnej obrony przeciwrakietowej na poziomie taktycznym. (Tu powrót do dyskusji 
o NT-D). W dodatku wspomniane amunicja była by bardzo skuteczna przeciwko celom 

powierzchniowym i opancerzonym. Warto zastanowić się nad kalibrem 35 mm jako 
podstawowemu uzbrojeniu nowego BWP. Acha - na razie tylko Szwajcarzy produkują 



amunicję programowalną z prawdziwego zdarzenia. [NA] OTO Melara 76 wgląda nieźle, 
szybkostrzelność jest imponująca, ale amunicja klasyczna - zbliżeniowa. Włosi poszli w 

kierunku prac nad amunicją plot kierowaną, co jest moim zdaniem chybionym pomysłem i 
dodatkowo trudnym w realizacji - mają zdaje się spore z tym kłopoty. Problem OTO polega 

jednak chyba na tym, że jest za ciężki na system artyleryjski, a ma za mały zasięg by zastąpić 
systemy rakietowe. Moja prognozy - nikt tego nie kupi. [NA] W konfliktach "pokojowych" 

zakłada się całkowitą przewagę w powietrzu i zestawów plot. należy tam używać jako karuzel 
w improwizowanych wesołych miasteczkach, a jak nie ma absolutnej przewagi w powietrzu 

to jest to wojna pełną gębą. [NA] P.S. Szału dostaję z tym "edytorem" listy dyskusyjnej i 
postawiłem że będę po prostu za każdym razem pisał że rozpoczynam nowy akapit.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: pacyfista 
Data: 06-May-01 

 
Ludzie, skad Wy sie na tym wszystkim znacie? Jestescie szpiegami? Amatorami tylko? 

Normalny mezczyzna ma swoj zawod, poza tym zna sie na babach i lubi piwo. Ani chybi 
jestescie pracownikami MON-u. Ale wtedy te dyskusje powinniscie toczyc przy biurku i 

oczywiscie przy drzwiach zamknietych. naprawde trudno uwierzyc, by zwykly czlowieczek 
mial taka wiedze w temacie "rzeczy do zabijania". Jesli nie jestescie expertami wojskowymi 

na etacie u Komorowskiego, to podziwiam Was. Z ciekawoscia sledze Wasze armatnio-
czolgowe rozmowy. Pozdrowienia. I oby top wszystko nigdy nie wystrzelilo!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 07-May-01 

 
Poszukałem w swoim archiwum infa o Tungusce - załogantów jest 4-ch a prawdopodobnie 3-
ch siedzi w wieży... Mało sympatyczne. Wybór dla przyszłego BWP ( pojawi się w kalendy 

greckie :) 35-tki jest chyba jedynym racjonalnym, skoro już tłucze się u nas Oerlikony ( swoją 
drogą - czemu nikt nie stworzy jakiejś rozrywkowej propozycji modyfikacji BMP-1 przez 

wyposażenie jej w ta armatę? ). W kwestii taktycznej obrony przeciwrakietowej która dotyczy 
też pocisków ppanc - jak sobie to wyobrażasz? Obecne zestawy nie powinny raczej poruszać 

się jako słabo opancerzone razem z czołgami ( a z uwagi na jednak niedługi czas reakcji i 
mały ślad rakiety takiego typu byłoby to chyba nieodzowne ). Czy myślisz o pojazdach o 
pancerzu analogicznym jak czołgi, na tym samym podwoziu, mogacym im towarzyszyć w 
linii ( coś w rodzaju ostatnio zaprezentowanego ruskiego wozu wsparcia czołgów )? Ale z 

drugiej strony anteny radarów itp. - b. wrażliwe na ogień...P.S. Nasza aktywność przyniosła 
chyba jakiś skutek - patrz zatrzęsienie tematów okołomilitarnych w ostatnim NP. Szkoda 
tylko, że ktoś pisząc o incydencie z Ariesem i F-8 uzbrojonych jakoby w Pythony 3 uzył 

określenia "jedne z najnowoczesniejszych pocisków a-a na świecie"... Ta wersja Pythona ma 
swoje lata i choć pewnie bije na głowę dzieła Kitajców rewelacją już nie jest, choćby z uwagi 

na pewne braki w zwrotności - nawet MiG-23 ponoć jest ją w stanie wymanewrować...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 08-May-01 

 
Zestawy w rodzaju Tungusek czy ADATS-ów i tak muszą być ciągle w pobliżu czołgów bo 
jak inaczej mogły by je chronić przed śmigłowcami, a od tego między innymi są. Podawany 



przez Ciebie przykład OTO 76 to w istocie jakby hybryda czołgu i zestawu plot. Z 
klasycznym ppk żaden zestaw plot sobie nie poradzi ale w wypadku pocisków sterowanych 
światłowodowo może być łatwiej. Na pokonania 4000 metr potrzebują ponad 30 sekund! No i 

profil lotu, znacznie wyższy niż w w klasycznych ppk, i jeszcze duże gabaryty i wrażliwa 
głowica. Pisząc o obronie prak na szczeblu taktycznym myślałem jednak raczej o wszelkiego 

rodzaju pociskach typu stand-off. P.S. dla Pacyfisty - każdy ma (poza piwem i kobietami) 
swojego indywidulanego świra. W dodatku ani ja ani jak rozumiem Thor nigdy w wojsku nie 
byliśmy co pozwala zachować odpowiedni dystans. Pozdrawiam i przyłączam się do życzeń - 

oby to wszystko nigdy nie wypaliło.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 08-May-01 
 

No chyba, że jako samozapłon gdzieś u Ruskich, może być bez ofiar w ludziach, niech 
stracę... ZhT  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 08-May-01 

 
Żarty jesteś, Zgredku, na te biedne pociski naprowadzane włóknem optycznym... Ale 
remedium tak na nie, jak i na inne będą chyba w przyszłości aktywne systemy obrony 
pojazdów w rodzaju Areny. W skuteczność zestawów plot ośmielam się wątpić - raz z 

powodu stosunkowo niedużej ich liczby ( wszystkich Loar, PZA i PZR ma być 150 ), a dwa - 
taka NT-D też nie ma monstrualnych rozmiarów i radar z daleka jej nie zobaczy, a układ 

naprowadzania jest "dyskretny"... Śmigłowiec to jednak wielkie bydlę, widoczne z daleka. 
Bez bicia przyznam się, że nie wiem dokładnie, jak w założeniach taktycznych wygląda 

pozycja zestawów plot względem szyku czołgów. Ale wydaje mi się, że z racji choćby tego, 
że są wielkie jak stodoła, drogie a przy tym cholernie wrażliwe choćby na ostrzał 

wielkokalibrowych karabinów przeciwsprzętowych powinny pozostawać w rozsądnej 
odległości. Ale co do zwalczania latających zasobników i tym podobnych - zgoda. P.S. W 
wojsku oczywiście nie byłem, ale z tym egzorcyzmowaniem "wypalania" to jestem jednak 

ostrożny :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 08-May-01 

 
Wszelkie Areny itp. są i będą jeszcze bardziej wrażliwe na choćby celny strzał z półcalówki. 
Pociski na włóknie mają swoje mocne strony, by ich używać nie trzeba się znikąd wychylać - 
naprowadzający i tak wszystko zobaczy. Tak też myślę, że do tego tzn do podglądania będą 

używane -oczywiście nie tylko. Jest taki zapomniany nieco system ADATS, wg. mnie 
zapomniany niesłusznie bo gdyby go posadzić na śmigłowcach to mógł by narobić sporego 
zamieszania (v=1000m/s) Niestety właśnie Rosjanie próbują podobnych rozwiązań. P.S. Jak 

wszystkich Loar będzie razem ponad 15 to stawiam piwo.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 08-May-01 



 
Naprowadzane włóknem są/mają być pociski jak najbardziej bojowe - Spike, NT-D, 

Polyphem, Trigat... Inna sprawa, że chyba Ruscy zachowują wobec tego systemu 
wstrzemięźliwość oraz że nigdy nie został sprawdzony w warunkach bojowych. ADATS to 

ciekawa sprawa - innym wyjaśniam, że jest to szwajcarski ( Oerlikon ) system bliskiego 
zasięgu ( 10 km ) służący do zwalczania zarówno celów powietrznych jak i pojazdów ( 

AP=900mm ) a nawet okrętów, naprowadzany laserowo w systemie beam-rider, opracowany 
w końcu lat 80-tych. Perspektywy zapowiadały się jako świetlane, a nastąpiła klapa - 

kilkadziesiąt sztuk kupili Kanadyjczycy, trochę Tajlandzka Marynarka Wojenna... Po prostu 
chyba źle trafili - rozpad bloku sowieckiego, skąpstwo polityków względem obronnosci, 

amerykańska skłonność do kolejnych modernizacji systemów powstałych za czasów króla 
Ćwieczka... P.S. W kwestii Loar opieram się na planach MON ( inna sprawa, że są tak samo 
wiarygodne, jak rozkłady jazdy PKP ). Ale piwo chętnie wypiję, choć wolę wińska w rodzaju 

madery...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 08-May-01 
 

Wy tak jeszcze długo możecie:)?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 08-May-01 
 

BB też trzyma się nieźle. Ale co, nie podobamy się? Chcesz nas wysiudać?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 08-May-01 
 

Ubolewam, bo temat pt.BB wyczerpie się w połowie czerwca (czerwiec - wyczerpie), a o 
czołgach to można w nieksończoność...:)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 08-May-01 

 
Wiedziałem, że to długo nie potrwa - Chris wymiękł. Obawiam się Thor, że dobiłeś go 

rozważaniami na temat natury ADATS-ów (a takie to urocze rakietki). Ad meritum - Spike 
nie jest "na sznurku", ma głowice termowizyjną ale samonaprowadzającą, Trigat (ten 

większy) chyba też. Nie twierdziłem wcale że pociski kierowane światłowodem są mało 
bojowe, przypuszczam jedynie, że w warunkach bojowych chętnie będą używane dla 

wstępnego rozpoznania. To oczywiście niezbyt racjonalne i drogie, ale przypominam że w 
czasie Pustynnej Burzy załogi Apach-ów strzelały do rozproszonej piechoty z Hellfire-ów. 

P.S. Ja preferuje Tokaje i wogóle węgrzyny.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 09-May-01 



 
Trwam jeszcze, ale resztkami sił.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 09-May-01 

 
Zgredku - o ile się nie mylę to Spike ma jednak szpulkę z włóknem, a samonaprowadzający ( 
IR ) jest Gill. Trigat MR to chyba beam-rider ( In memoriam of Chris ?-2001. D.O.M. :))) Ale 
do rozpoznania to chyba raczej BSL-e? Zauważyłem jednakowoż że nie tykalismy dotychczas 

broni strzeleckiej - podrzucam niniejszym parę kwestii : OICW ( nie przekombinowali ? ), 
amunicja małokalibrowa w kontekście pogłosek o ruskich pracach nad 6-milimterówką - oraz 
bezłuskowa ( RIP ? ), karabiny przeciwsprzętowe 12.7-20 mm ( kiedy w końcu w Polszcze? ), 
PDW. Można też powybrzydzać na polskie produkty - WIST ( przyjęty do uzbrojenia po serii 
wnikliwych testów, w których zdeklasował SIG-Sauery, Beretty i Heckler-Kochy :), czemu 

przed skonstruowaniem Beryla inżynierom nie pokazano Galila albo SG 550?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 09-May-01 
 

'Lukaszenka grozi manewrami wojskowymy na granicy z Litwa' /zob. www.rp.pl - 'Z ostatniej 
chwili'/. Oby z tego waszego teoretyzowania cos konkretnego nie wyniklo, mosciapanowie...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgedek 
Data: 09-May-01 

 
Co do Spika - święta prawda, miałem na myśli Gilla (coś za dużo mam ostatnio roboty). 
Trigaty są dwa "ten większy", który jeszcze nie istnieje to LR i z tego co pamiętam ma 

głowice termowizyjną, natomiast ten mniejszy, ten który już nie istnieje - bo program zdaje 
się upadł, jest naprowadzany w wiązce laserowej. Tak nawiasem MR wydaje się być całkiem 

przyzwoitą konstrukcją, aż zadziwiające biorąc pod uwagę, że to efekt współpracy 
Europejskiej. Do rozpoznania to oczywiście że BSL, ja po prostu spekuluję do czego mogą 

być "nielegalnie" wykorzystywane pociski na światłowodach. Ale ok. przejdźmy na mniejsze 
kalibry. Karabiny przeciwsprzętowe - na pewno już wkrótce zostanie zakupionych kilkanaście 

sztuk i na tym w Polsce sprawa się zakończy. Patrz losy karabinów wyborowych - zamiast 
zmodernizować postsowieckie SWD, zakupiono kilkanaście fińskich karabinów wyborowych. 
Co gorsza to bardzo precyzyjna broń jednostrzałowa dobra chyba dla policji, a nie dla wojska. 
Jakiś sensowny wybór modelu karabinu przeciwsprzętowego i jego wdrożenie by się w WP 
przydał. Generalnie podobno nie ma sensu przekraczanie kalibru pół cala (za duże masy i 

wielkości, a kurz podnoszący się po strzale zdradza strzelca, i zasłania pole walki) widziałem 
jednak opis prototypu austryjackiej piętnaski o szokujących możliwościach - pocisk 

wystrzelony z odległości kilometra ma ponoć przelatywać przez 40 mm pancerza. To już 
przestaje być broń "na bankowozy". P.S. Dla Łukaszenki to nie pierwszyzna, swego czasu 

rozpędzone i rozwinięte w formacji "do ataku" Białoruskie czołgi zatrzymały się parę metrów 
od Litewskiej granicy. Litewscy pogranicznicy obok posterunku których rzecz się cała 

odbywała mieli niezłe przeżycia.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mag 

Data: 10-May-01 
 

Panowie, co sądzicie o pisemnku pt. "Polska Zbrojna"?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-May-01 

 
Nie czytam, nie moja branża.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-May-01 

 
Zgredku - parę SWD chyba zmodernizowano do M-ki... Polemicznie - karabiny SAKO są 

powtarzalne 10-strzałowe ( w wersji 7.62mm ). Kontrowersja : czy karabin wyborowy ma być 
powtarzalny czy samopowtarzalny nie jest definitywnie rozstrzygnięta, ale większość armii 

używa tych pierwszych ( wspomnę tylko ostatnie sukcesy w paru krajach modeli pochodnych 
od AW firmy Accuracy Int. ). Automatom wierni są Ruscy, Izraelczycy ( Galil ), Niemcy ( 

wersje G 3 ) - i mało kto poza nimi. Amerykanie szukając następcy dla snajperskich wersji M-
14 postawili warunek, że ma być to broń powtarzalna i wybrali Remingtona... Mówi się, że 
pierwszy strzał z repetiera zawsze będzie celniejszy. Wielkokalibrowe - Steyerowski AMR 

kal. 15, 2 mm nie wyszedł chyba z fazy demonstratora. Kaliber 20 mm, jak choćby RPA-ński 
Aerotek NTW na naboje od MG 151 rodzi ciekawe możliwości - np. amunicja z 

programowalnymi zapalnikami ( skoro w granatniku do OICW można ... ). Oczywiście bydlę 
waży 25 kg, ale można je rozłożyć i transportować jakowymś rowerem... Aha - tą wersję 

kupili ostatnio Hindusi.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 10-May-01 
 

Odpadłem, ale i tak będę Was straszył spod wieka.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mag 

Data: 10-May-01 
 

Chrisie- tu znajdziesz z pewnością najdłuższą listę dyskusyjną na forum!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mag 

Data: 10-May-01 
 

... już niedługo, cierpliwości.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 



Data: 10-May-01 
 

Chris, jak będziesz straszył to przebijemy ci serce osinowym kołkiem naprowadzanym za 
pomocą włókna optycznego... Mag - witam nowego dyskutanta :) i oświadczam, że o "Polsce 

Zbrojnej" nic nie sądzę, bo nie czytam.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-May-01 

 
Thor - jesteś bezlitosny znowu mnie wypunktowałeś, chylę czoła. Pisząc o karabinach Sako 

miałem na myśli powtarzalność, a nie jednostrzałowość. Zdaję sobie sprawę że jest silna 
tendencja do przechodzenia na wyborowe karabiny powtarzalne ale wynika to z założeń 

taktycznych zgodnie z którymi snajper ma po oddaniu strzału natychmiast zmienić pozycję. 
Wszystko pięknie ale do tego trzeba doskonale wyszkolonych snajperów i czasu na bieganie z 
7 kilogramową kobyłą na ramieniu. A co jeśli snajper ma wchodzić w skład każdego plutonu i 

jest poborowym w kraju w którym dostęp do broni jest tak ograniczony to nie ma szans na 
znalezienie tylu zdolnych strzelców i ich odpowiednie wyszkolenie. Prawdziwych orłów to 

uzbiera się może proporcji jeden na batalion, można ich też poutykać w jednostach 
specjalnych ale nie w przeciętnej kompanii (a chcemy przecież te kompanie wyposażyć 

jeszcze w przeciwsprzętówki). Tym wybitnym oraz odziałom specjalnym można oczywiście 
kupić broń powtarzalną. Po za tym nie wyobrażam sobie snajpera który w manewrowym 
starciu co chwila zmienia pozycję - nim się ułoży do drugiego strzału bitwa przetoczy się 
dalej. Karabiny przeciwsprzętowe 20 mm to już przesada - nie bardzo wyobrażem sobie w 

polu karabin którego masa przekracza kilkanaście kilogramów. Dochodzą do tego 
skomplikowane systemy osłabiania odrzutu i podmuch z nisko nad ziemią umieszczonej lufy 

demaskujący obsługę, a jak to szybko odskoczyć z takim żelastwem. Poza tym parametry 
balityczne ich amunicji nie powalają. P.S. Chris - nie odchodź! Bez Ciebie nie zdobędziemy 

miana najdłuższej listy Forum NP.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-May-01 
 

Zgredku, ja wiem, że Ty wiesz, o żadnym wypunktowywaniu nie może być mowy... W 
sprawie snajperek prawdę piszesz - strzelcowi zintegrowanemu z plutonem czy wręcz 

drużyną w wojskach zmech. nie jest potrzebny karabin z którego można z 1000 metrów 
odstrzelić przysłowiowe jaja komarowi... A w sytuacji taktycznej w jakiej zwykle będzie się 

znajdował mozliwość szybkiego przenoszenia ognia z celu na cel jest jak najbardziej 
pożądana - czyli takim należałyby się samopowtarzalne... Kłopot - jak wiesz - w tym, że 

standartowy obecnie kaliber broni indywidualnej piechoty - 5, 56mm - za diabła nie nadaje się 
do broni strzelającej na dystanse powyżej 600m ( snajperka zrobiona z SIG-a 550 to chyba 

trochę kuriozum ). Czyli musi być 7, 62mm. A to rodzi problemy - nie wiem czy karabiny na 
5, 56 nadają się jako baza do konstrukcji na 7, 62-kę ( poza Galilem ). A do tego pojawia się ( 
durna jak wykazały doswiadczenia Australijczyków na Timorze ) tendencja do eliminowania 
ukm-ów 7, 62 i zastępowania ich Minimi, Negevami i podobnymi... W tym kontekscie szkoda 

mi szwajcarskiego projektu z lat 80-tych - amunicji 6, 45x48mm. A w kwestii 
wielkokalibrówek 20 mm - przesadasz chyba z narzekaniem... Do jakichś zasadzek w górach 
lub nękania wroga z głębi własnych pozycji mogą być świetne... A zasada użycia zaczepnego 
jest taka - podchodzi się pod cel ( stacja radarowa, lotnisko ), rozwala z 1500 m co można, a 



potem ucieka nie dbając o karabiny... a 20-25 kg to akurat tyle co ukm z trójnogiem i 
amunicją - więc bez przesadyzmu proszę :) P.S. Chris Chrisem, ale gdzie jest podły zdrajca 

ŻUK, na którego życzenie przecież ta lista powstała ?!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 11-May-01 
 

Zgredku, musicie poradzić sobie beze mnie, musze skupić się na rzecz BB - podupada coś 
ostatnio.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 11-May-01 

 
W przypadku "plutonowych" snajperów zmodernizowany SWD na jakieś 10 lat by starczył, a 
potem się pomyśli. Karabiny 20 mm jako broń jednorazowa? Nie bardzo to widzę - po co się 
tłuc z takim żelastwem tylko po to by wystrzelić jeden celny ale niewielki pocisk. Nie lepiej 
już zabrać (do opisywanych przez Ciebie zadań) pojemnik z jakimkolwiek lekkim pociskiem 

przeciwpancernym. Celność analogiczna, rażenie nieporównywalne, a waga mniejsza.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-May-01 
 

1 )Założenie w przypadku rajdów z przeciwsprzętówkami jest trochę inne - dobrze 
wyszkoleni strzelcy mieliby wystrzelić zanim przeciwnik się zorientuje kilkanaście pocisków, 
trafić w newralgiczne miejsca parę np. samolotów - i zwiać. Precyzja karabinu ( plus pociski 
fragmentujące a w 20-tkach eksplodujące ) rekompensowałaby mniejszą siłę rażenia. 2 ) Co 

miałoby nastąpić po SWD? Postaw jakiś horoskop...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 11-May-01 

 
Ciekawe pytanie. Najpierw horoskop abstrakcyjny - na polu walki będzie mnóstwo 

czujników, optoelektroniki i innych bajerów stanowiących idealny cel dla snajpera. Pancerze 
indywidualne będą jednak coraz lepsze. W tej sytuacji stawiam na karabin gwintowany 

kalibru ok. 10 mm z pociskami stabilizowanymi brzechwowo i poważnymi przymiarkami do 
kierowania takich pocisków w wiązce laserowej. Duża prędkość wylotowa i duża zdolność 

penetracji lekkiego pancerza. Teraz realnie - po SWD będzie SWD (nie zmodernizowane) - to 
wariant optymistyczny; wariant pesymistyczny z braku pieniędzy i wyszkolonych kadr 

karabiny wyborowe zniką z wyposażenia WP. Odnosząc się do OICW (dla czytaczy - jest to 
futurystyczny projekt amerykański łączący w jednej broni karabinek i wielostrzałowy 

granatnik, wielkie to i koszmarnie ciężkie - nawet do 12 kg.) - zdecydowanie 
przekombinowali, nie rozumiem po co tworzyć tak kobylaste hybrydy karabinka i granatnika 
skoro i tak w założeniach mniej więcej połowa "przyszłościowej" drużyny ma być uzbrojona 

w nowy system, a reszta w klasyczne karabinki. To już nie można połowie zafundować 
wielostrzałowe granatniki, a reszcie tak jak jest. Ale najwyraźniej taka jest teraz moda.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 12-May-01 
 

1)10-tka z superszybkimi pociskami? Hm, czemu nie, ale masa takiego ustrojstwa byłaby 
duża, porównywalna z... pólcalówkami, których zdolność penetracji pancerzy, tudzież celność 
z racji płaskiego toru lotu pocisku są niczego sobie. Kto pokusiłby się zatem o wprowadzenie 

nowego kalibru? I można sporo poprawić - wciąż chyba nie ma do 12, 7-mek amunicji 
snajperskiej sensu stricto. 2) N/t konwencjonalnego następcy SWD - może w Łuczniku coś 

skonstruują ( na bazie kałacha/Beryla, na wzór Sajgi czy Wiepra ) :))) Nawiasem mówiąc już 
sam Beryl to lekki skandal - z powodu ergonomii nie lepszej niż w starym AKM-ie, nadzieja 

tylko w tym że zachował niezawodność pierwowzoru. 3) Do katalogu zastrzeżeń wobec 
OICW można dodać za krótką lufę w części karabinkowej - ledwie 254 mm w projekcie HK. 
Co z zasięgiem i zdolnością penetracji? Można w ogóle zwątpić w sens stosowania karabinka, 

bo do walki na dystansie będzie za słaby, a z uwagi na masę i gabaryty dziadostwa marne 
będą chyba szanse wojaka w nie wyposażonego w walce "oko w oko". Lepiej faktyczne 

zrobić samodzielny granatnik i dorzucić doń PDW... P.S. Trochę z historii - czy nie wiesz 
przypadkiem, gdzie można znaleźć jakieś obfitsze informacje + rysunki/fotografie czołgów 

Skoda T-25 i węgierskiego TAS-a ( tylko projekty ew. prototypy )...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 13-May-01 
 

P.S.2 Zgredku - nie do końca rozumiem ideę owej 10 -tki... "Karabin gwintowany z 
pociskami stabilizowanymi brzechwowo" - szto eto? Chrześcijańska balistyka zna dwa 
zasadnicze sposoby stabilizacji pocisku strzeleckiego - obrotową - przy strzelaniu z luf 

gwintowanych oraz inne - w tym brzechwowe - dla luf gładkich. O ile się nie mylę obrót i 
brzechwa wykluczają się wzajemnie, w każdym razie nie stosuje się raczej brzechw w broni 
małokalibrowej z wyjątkiem dawnych eksperymentalnych pocisków strzałkowych kal. 1, 7 

mm ( ale chyba lufa była gładka ). Jeśli to jakaś nowość - proszę o oświecenie, jeśli 
omsknięcie - powyższego nie było. Nota bene owa 15, 2-ka Steyra ( AMR albo IWS 2000 ) 
miała z gładkiej lufy miotać pociski o prędkości ok. 1500 m/s. A owo "naprowadzanie w 
wiązce lasera" ? Ciekawe ale jak? Jestem świadom miotania naprowadzanych pocisków z 
armat ( Krasnopole, Swiry ), ale one mają urządzenia napędowe... Czy dałoby się zmieścić 
jakis detektor i napęd ( coś a la smugacz?? ) w centymetrowym pocisku bez horrendalnego 

zwiększenia kosztów? Yours sincerely.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 14-May-01 

 
1) Kiedyś widziałem zdjęcia i rysunki Skody i TAS-a ale nie pomnę gdzie. Obrót i brzechwa 

wcale się nie wykluczają, wręcz przeciwnie są powszechnie razem stosowane. 2) Istnieje 
multum pocisków do artylerii małokalibrowej stabilizowanych brzechwowo z odrzucanymi 

sabotami, podobnie wyglądają podkalibrowe pociski ze stabilizacją brzechwową do 
gwintowaynch 105-tek. Zwracam uwagę, że wiele publikacji jako najcelniejszą ramatę 

czołgową ocenia brytyjską 120mm, jest to jedyna gwintowana armata tego typu, a strzela 
głównie pociskami stabilizowanymi brzechwowo. 3) Do sterowania pociskami 

brzechwowymi, które mają prędkości ponad 1000 m/s nie potrzeba wcale napędu ani 



wystarczy możliwość sterowania (lekkiego wyginania) brzechw lub nawet czubka pocisku. 
Bodaj rok temu opisywano prace nad kierowanymi w ten drugi sposób pociskami 35 mm (i to 
gwintowanymi!). Oparte to było na piezoelektrycznych mechanizmach, oczywiście instalacja 

czegoś takiego na pocisku 0, 5 cala czy mniejszym to teraz zupełnie nierealne ale kiedyś 
może tak. Nowy kaliber nie ma większego znaczenia skoro i tak prawdopodobnie pojawią się 

zupełnie nowe pociski, które będą determinowały złomowanie starych wzorów.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 14-May-01 
 

Kurczę, ale czy na pewno penetrator po odrzuceniu sabotu się obraca? Pociski takie 
faktycznie są, ale nie jestem pewien jak to wygląda z fizycznego punktu widzenia ( wpływ 

brzechw i ich oporu na obrót i z drugiej strony efektu żyroskopowego na ich skuteczność ). W 
domu sprawdzę i w razie czego odszczekam. W innych kwestiach - naprowadzane pociski 

będą zapewne koszmarnie drogie, nie wiem czy rachunek ekonomiczny uzasadni ich 
wprowedzanie... Coś jak z amunicją bezłuskową - G 11 oferował też ciekawe możliwości, ale 
padł na kasie. Czyli zapewne do wynalezienia przenośnej broni laserowej będziemy używać 
nabojów obecnych, wzbogaconych gdzieniegdzie przez zabawki w rodzaju granatników a la 
OICW. P.S. A znasz może jakieś przybliżone charakterystyki tych czołgów? O Tasie wiem 
tyle, że miał mieć armatę 75mmL/70 z Pantery i 2 silniki o sumarycznej mocy 520 koni, o 

Skodzie - nic... A jak z grubsza wyglądały?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 14-May-01 

 
Obracają się i to jak. Te pociski są niejako podwójnie stabilizowane. Oczywiście prędkość 

obrotowa stopniowo spada ze względu na opór stabilizatorów ale nie ma to większego 
znaczenia. Co więcej ruch wirowy ułatwia odzielenie się sabotu. W ogóle mam wrażenie że 
armaty gładkolufowe wprowadzono przede wszystkim ze względu na kłopoty z produkcją i 
żywotnością luf gwintowanych. Charakterystyk wspomnianych czołgów nie pamiętam. Co do 

ceny kierowanych pocisków to jest to poważny problem ale w ograniczonych sytuacjach 
(karabiny snajperskie) może ma to jakieś perspektywy.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 14-May-01 

 
"A jednak się kręci"? No cóż, niechaj i tak będzie, ale jeszcze sprawdzę... :) Jak już wleźliśmy 
na działa czołgowe - straszy się ostatnio ruskim T-95 z armatą min. 135mm ( albo i więcej - 
przy okazji bodajże Krizantiemy ktoś stwierdził, że skoro ma ona kaliber 152mm, taka też 
będzie armata nowego czołgu ). Zachód jak widać stoi twardo na 120 milimetrach, choć z 

tego co wiem Rheinmetall opracował też 140-tkę ( choć można ich zrozumieć o tyle, że nawet 
ze 120-tkami masa ich czołgów zbliza się powoli do Koenigstigera i niemożliwości transportu 

powietrznego ) Z automatami ładowania też są jakby na bakier, tak jak z pociskami 
kierowanymi. Przy okazji - znasz długość w kalibrach lufy armaty ( chyba ) 2A46 T-72? ( 

46?? )  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 15-May-01 
 

Zgredku - nie kręci się. Sprawdziłem - teoria o podwójnej stabilizacji nie znajduje 
potwierdzenia. Problem w tym, że obrotowo można stabilizować pociski o stosunku długości 
do kalibru do 5, 5. Poszukiwania penetratorów o wielkiej "gęstości energii" doprowadziły do 

powstania pocisów o tym parametrze ok. 15. Czyli obrót odpada ( prawdopodobne pocisk 
zacząłby kreślić koła prostopadłe do toru lotu ). Przywołano zatem stabilizację brzechwową - 

powstał APFSDS. Ale dla lufy gwintowanej należy zrobić coś, co eliminuje albo choć 
radykalnie ogranicza szkodliwy w tym momencie ruch obrotowy pocisku. Wobec tego w tym 

typie amunicji do gwintówek penetrator połączony jest z sabotem nie sztywno, ale za 
pośrednictwem jakiegoś łożyska. Sabot się kręci, penetrator uzyskuje tylko minimalną 

prędkość obrotową, którą zapewne szybko traci w wyniku oporu brzechw. Tak to wygląda dla 
armat czołgowych, ale na pewno i dla małokalibrowych... W lufie gładkiej - leci po bożemu, 

więc konstrukcja naboju jest prostsza, a i cena niższa żywotność lufy - wyższa.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 16-May-01 

 
Wierzę Ci, ale nie rozumiem dlaczego (się nie kręci). Pojmuję że wraz z wydłużaniem rdzenia 

siła obrotu pocisku ma coraz mniejsze znacznei stabilizujące, bąk (zabawka)który jest to 
dobrym analogiem jest bardzo szeroki. Z tego punktu widzenia jasne jest że pociski 

stabilizowane wyłącznie obrotowo nie mogą być zbyt długie. Nie pojmuję jednak w jaki 
sposób wirujący pocisk wyposażony w brzechwy mógł by ulegać destabilizacji. To 

wątpliwości natury "fizycznej", a nie militarnej. P.S. Czy zagląda tu jakiś fizyk albo inżynier?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 16-May-01 
 

Niesmialo chciałem poinformować że w dzisiejszej Rzepie jest artykuł o F-16. Inzynierem ani 
fizykiem nie jestem więc szybko zmykam, będąc pod wrażeniem wiedzy stałych bywalców. 

Bez dwóch zdań powinniście pisać do NP.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 16-May-01 
 

Albo do rubryki Big Brother.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-May-01 
 

ŻUK - w końcu się odezwałeś :) O F-16 nie można wiele nowego napisać... Wersje C/D 
ostatnich serii produkcyjnych to na pewno dobre samoloty, choć stanowią połączenie b. 
nowoczesnych bebechów elektronicznych i systemów uzbrojenia z mającymi swoje lata 
płatowcem i jednostkami napędowymi. Choć dla Amerykanów to nie pierwszyzna - w 



produkcji jest ciągle C-130 Hercules, teraz w wersji J. A pierwszy prototyp wykonał 
dziewiczy lot w 1954 ( co za kretyn kazał zakończyć produkcję Dakoty ? :). Może mały 

uproszczony przegląd głównych cech samolotów wielozadaniowych. Obecna generacja ( F-16 
C, F-18, MiG-29, Su-27, Mirage 2000 ) mają konstrukcję z dużym udziałem kompozytów, 

stosunek ciagu silników do masy startowej 0, 8 - 1, 1 , konwencjonalne radary wykrywajace 
cel typu myśliwiec z 80 - 100km, zdolne śledzić jednocześnie 10-12 celów a 4 z nich 
zwalczać ( np. naprowadzając pociski rakietowe ). Charakteryzują się zdolnością do 

manewrów z przeciążeniami ponad 9 g ( ale pilot nie nadąża ), prędkoscią wznoszenia ponad 
300 m/s. Można będzie niektóre wyposażyć w układy wektorowania ciągu. Nowe wersje 
maszyn posiadają kodowane łącza do transmisji danych - w postaci cyfrowej a nie fonią, 
wobec tego mogą lepiej współdziałać oraz systemy ostrzegająco-zakłócające. Przenoszą 

rozmaite rodzaje uzbrojenia - do zwalczania wszystkiego co lata, jeździ, pływa, stoi - w tym 
stacji radarowych. Ich mozliwosci bojowe mozna zwiększać podwieszając zasobniki z 

różnymi systemami. Nowa generacja - różnie. Samoloty europejskie - Eurofighter, Gripen, 
Rafale mają cechy z grubsza pokrywające się z najlepszymi konstrukcjami starszymi - plus 

więcej kompozytów, lepsza elektronika - w Rafale radar ze skanowaniem fazowym ( 
możliwość błyskawicznego omiatania róznych zakątków przestrzeni, bo antena jest 

nieruchoma a decyduje elektronika ), własności niskiej wykrywalności ( małe jak Gripen, 
pokryte materiałami pochłaniajacymi promieniowanie, posiadające rozbudowane systemy 

WRE ). Wektorowanie ciągu - wciąż rozważane, bo rośnie slad termiczny. Amerykanie w F-
22 poszli dalej - kształty stealth ( plus materiały oczywiście ), radar ze skanowaniem 

emitujący podobno na poziomie tła, stosunek ciąg - masa 1, 5 - a zatem loty z naddźwiękową 
prędkoscią przelotową, wektorowanie ciągu. I superkomputery inside. JSF ( jeżeli będzie ) 
będzie skromniejszy - choćby parametr c-m ok. 0.8 i skromniejsze mozliwości dynamiczne. 

Uff, ale się rozpisałem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-May-01 
 

Jeszcze o samolocie - wazniejsze jest to, że Komorowski stwierdził, że ma wątpliwości co do 
terminu realizacji przetargu - z politycznego na nasze będzie to chyba znaczyło, że g... z tego 

będzie. Zgredku - niby szkolili mnie z fizyki, ale akurat dynamika bryły sztywnej była mi 
wstretna. Destabilizacja długiego pocisku przy ruchu wirowym nastąpiłaby zapewne i bez 

udziału brzechw, co zresztą sam piszesz. Krótkich się wyrostkami nie stabilizuje - więc jest to 
niepotrzebne albo szkodliwe ( momenty sił itp. ). Ale chyba dość o tem, nieprawdaż? Aha, 
były robione próby ( w końcu lat 80-tych ) konstruowania penetratorów typu APFSDS do 

broni strzeleckiej w kalibrach 7, 62 i 12, 7 mm - do gwintówek rzecz jasna. Ale 
skomplikowana budowa ( choćby ów sabot połączony łożyskiem :) implikowała wysokie 

koszty i połozyła sprawę...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 16-May-01 

 
Nie do końca się z tą "fizyką" zgadzam (a najpewniej po prostu jej nie znam) ale masz rację 
dość o tem. Z przetargu oczywiście nic nie będzie, ale z tekstu w dzisiejszej Rzepie (Dzięki 
Żuk) wynika, że Jankesi przestali wreszcie nam wciskać stare szestnastki (wystraszyli się 

jednak Grippena). Blok 50 to już przynajmniej obecny standard, choć nie jest to najnowszy 
model jak piszą w Rzepie.  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 16-May-01 

 
Block 50/52 to zaiste obecny standard, ale przy początku dostaw ok. 2005 będzie już 

niebezpiecznie zleżały. Ale nie ma sensu sie tym przejmować, skoro żadnych dostaw nie 
będzie. Na marginesie - słyszałem, że Bangladesz ma na zbyciu używane F-6 ( chiński MiG-
19 ). Może wysłać do nich Komorowskiego? Poważniej - sądzę, że stare 16-tki po prostu juz 
znalazły klientów ( Włochy na chwilę choćby ). Ale przecież wersja A nie była konkurencją 
dla Gripena z uwagi na jednak różne koszty pozyskania... P.S. Zgredku, co jest z korwetą i 

rakietami ( RBS-15 ponoć już wybrana, ale o łódkach cichuteńko )?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 16-May-01 

 
O RBS-ach, że "już właśnie zaraz, za chwilę" to ja słyszałem dwa lata temu. Korwety też 

pewnie upadną z chwilą przejęcia drugiej fregaty typu Perry. Wbrew zaklęciom ministerstwa 
pieniądze na przejęcie tych okrętów i kupno śmigłowców do nich mogą załamać program 
korwet. W kwestii korwet jest zresztą pytanie czy sama koncepcja (generalnie chyba nie 
głupia) jest do końca trafiona. Cały czas zastanawiam się czy umieszczanie hangaru dla 

śmigłowca na niedużym bądź co bądź okręcie i niewielkim akwenie ma sens?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-May-01 
 

Ale pomnij, Zgredku, że założenia mówią o eksploatacji owych korwet na dalekich morzach, 
w tzw. patrolach sojuszniczych. Bo owa fregata czy fregaty za długo już posłużyć nie mogą ( 
no, chyba, że będą musiały, jak MiG-i 21 ). Aha, jaki śmigłowiec :)? A ogólniej - MEKO 100 
to typ niezły, sprawdzony, ale coś w rodzaju powiększonego Visby miałoby chyba większe 

perspektywy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 17-May-01 

 
Założenia są do .... Okręt dobry do operacji na Bałtyku nie będzie dobry na dalekich morzach 
i odwrotnie. Pańszczyznę na dalekich morzach może odrabiać fregata. Ewentualnie jakiś duży 

okręt wsparcia logistycznego (nigdy nie powstanie ale to inna sprawa).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 18-May-01 
 

Fajnie, że weszliście na temat morski, mogę spróbować wtrącić 3 grosze. Orka na Atlantyku 
dla aliantów przerabiana w 2ww niezbyt zachęca do kontynuacji (co z tego mieliśmy?). 

Sądzę, że MW powinna raczej naśladować kraje nadbałtyckie: miny, ścigacze, ubooty. Już 
średniej wielkości nawodne korwety w obliczu totalnej dominacji ruskich w powietrzy długo 



nie pociągną, i niewiele poradzą (wrzesień 1939). Do 'kontrakcji' mogłyby być poduszkowce. 
Ale pewnie breszę, więc posłucham fachowców. ZhT  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Nigdy nie zgadniecie kto 
Data: 18-May-01 

 
Coś w tym jest, Comte. Floty krajów skandynawskich mają pewne rysy charakterystyczne. 

Największymi okrętami braci Szwedów są 1500-tonowe U-Booty typu Gotland. Z nawodnych 
- experymentalne póki co korwety stealth typu Visby ( ok.600 ton ). Dużo ścigaczy. Ale 

przyznam, że nie wiem do końca czy brak dużych to efekt kalkulacji strategicznej, czy raczej 
skąpstwa polityków. Wszak do lat 60-tych pod banderą z trzema koronami służyły nawet 

krążowniki... Finowie - jedna duża stara korweta + ścigacze. U-Bootów niet, chyba z uwagi 
na klauzule traktatu pokojowego z Ruskimi zabraniające tego. Duńczycy - sporo małych 
okrętów pod i nawodnych, ale do tego 4 duże ( 3500 ton ) fregaty. Ale oni mają Morze 
Północne. A co "my" na to? Pewnie powinno się wybudować parę średnich ( 1500 ton ) 

submarine'ów mogących miotać z zanurzenia pociski rakietowe. Sporym korwetom MEKO 
100 można faktycznie zarzucić, że są "za duże" na Bałtyk i "za małe" na oceany. Może 

byłoby lepiej zbudować zamiast planowanych 6-7 takich ze 2-3 solidne ( 3000+ ton ) fregaty, 
z mocnym uzbrojeniem plot w rodzaju pionowej wyrzutni Standardów 2 albo czegoś w tym 

stylu i trochę małych korwet a la Visby? Poduszkowce - fajne, jednak najwiekszą praktykę w 
budowie mają Ruscy - choć większość to desantowce, dopiero niedawno ukończyli 1000-

tonowe korwety t."Samum" z potężnym uzbrojeniem, ale ich przydatność bojowa jest 
niewiadomą...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 18-May-01 

 
Marysia?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 18-May-01 

 
Z tym szwedzkim krążownikiem to lekka przesada, to była przedwojenna jednostka o 
możliwościach dużego niszczyciela (6 a potem 4 armaty 155 mm). W kwestii okrętów 

podwodnych - istnieje opinia, że na morzach w rodzaju naszego Bałtyku używanie przez takie 
jednostki rakiet W-W nie ma sensu. Zbyt łatwo zlokalizowć taki okręt. Wielkość korwet jest 

determinowana przez odpowiedź na pytanie czy mają być wyposażone w hangar dla 
śmigłowca. Jeśli tak to nie mogą to być specjalnie małe jednostki. Problem w tym, że 

śmigłowiec tak czy inaczej będzie niezbyt duży - w klasie Sokoła lub Lynxa. W mojej opinii 
lepiej postawić na ciężkie maszyny operujące z brzegu. Bałtyk jest w końcu niewielki. P.S. 

ZhT - z tą nieograniczoną dominacją Rosji w powietrzu to przesada. Oczywiście w obecnym 
stanie lotnictwa RP wystarczy kilka w miarę sprawnych maszyn po stronie przeciwnika by 

uzyskał on absolutną przewagę, ale to raczej nie jego zasługa. Poduszkowce są zdecydowanie 
za drogie w budowie i eksploatacji.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 



Data: 18-May-01 
 

Zgredku - Szwedzi mieli dwie jednostki klasy Tre Kronor, służące od końca lat 40-tych do 2-
giej połowy 60-tych, 7650std, 7x152mm - a więc wcale nie takie malutkie. Chyba śmigłowiec 
na bałtyckich korwetach faktycznie nie ma wielkiego sensu, od biedy z jednostkami morskimi 

mogą współdziałać też Bryzy. Rakiety w-w - ale np. Izraelczycy na niezbyt w końcu 
komfortowym dla U-Bootów teatrze przybrzeżnośródziemnomorskim ( uff ) ponoć 

wyposażyli swoje nowe jednostki w wyrzutnie umożliwiające też miotanie Sub-Harpoonów i 
Popeye... Szwedzkie Gotlandy też się pomawia o podobne mozliwości.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 18-May-01 

 
Pisząc o szwedzkim krążowniku miałen na myśli przedwojenną hybrydę lotniskowca i 

krążownika o nazwie Geteborg bodajże. Byłem przekonany, że po wojnie już nic nowego w 
tej klasie nie wybudowali. Jestem niemal pewien że szweckie okręty PO nie przenoszą 
pocisków w-w, być może jednak mogą być w nie wyposażone jednostki eksportowe. 

Przyznaje, że nową jakością mogą w tym akurat kontekscie być rakiety sterowane 
światłowodem. Można je używać także przeciwko celom brzegowym i umożliwiają dokładne 
rozpoznanie celów. Dla OP to cenna właściwość. P.S. Morze Śródziemne jest jednak troszkę 

większe.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 18-May-01 
 

Szwedzki przedwojenny krążownik lotniczy zwał się "Gotland". Masz rację, obecne 
podwodne "Gotlandy" chyba faktycznie nie strzelają rakietami ( choć pomówienia gdzieś 
widziałem ). Ale przyszłościowa klasa "Viking" ma mieć takie możliwości ( choć Twa 

dystynkcja między jednostkami bałtyckimi a exportowymi może pozostać w mocy ). Mówi 
się sporo o podczepieniu się naszej MW pod projekt "Viking" - ciekawe co z tego wyniknie... 

Aha, światłowodowce to chyba na razie głównie Polyphem?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 18-May-01 

 
Polyphem oraz niezliczone pochodne, a dokładniej jedna z nich przystosowana do strzelania 
spod wody. Coś jeszcze obiło mi się o uszy o wersji, która ma być przeznaczona do walki ze 
śmigłowcami oraz samolotami patrolowymi. Projekt Viking to daleka przyszłość choć 

rozumiem, że jest on bliski twojemu sercu. Z nieco innej beczki - korwet oczywiście nigdy 
nie będzie ale co sądzisz o nazwach dla serii? Może by nawiązać do tradycyjnych z typu 

meteo: Błyskawica, Wicher, itd.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-May-01 
 

Do projektu Viking nie mam specjalnego stosunku emocjonalnego, ale skoro jest możliwość 



dołączenia się orszaku jednego z wiodących światowych producentów, czemu nie skorzystać? 
Nazwy - coś w rodzaju Schaefferowskiego "Scenariusza dla nieistniejącego lecz możliwego 

aktora":) Ale wszystko będzie lepsze od "Górnika", "Hutnika" czy "Metalowca", tego 
nieadekwatnego proletaryzmu. Tradycyjne nazwy meteo są ładne i niekontrowersyjne, a 

ewentualne korwety pasowałyby nawet wielkością.P.S. Jako suplement do naszej 
niegdysiejszej dyskusji o Tajwanie i Chinach - w ostatnim "Raporcie" przeczytałem, że 

kitajscy piloci są marni - nawet na Su-27 ćwiczą ponoć najwyżej atakowanie z tylnej półsfery 
niemanewrujących celów. Jeśli tak jest, Tajwańczycy mogą póki co spać spokojnie - przykład 

wojen izraelsko-arabskich pokazuje że źle wyszkolonej armii nie pomaga ani nowoczesny 
sprzęt ani przewaga liczebna.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 21-May-01 

 
Thorze - jeśli Ty nie masz stosunku emocjonalnego do projektu Viking to kto ma mieć. 

Pocieszyłeś mnie nieco w kwestii Tajwańskiej. P.S. I tak stuknął nam wpis numer 200, aż 
szkoda że bez odpowiedniej bibki, ale nic to dobijmy do 300! Naprzód militaryści! Avanti!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 21-May-01 

 
Trzymam za Was kciuki, pogodziłem się - BB do pięt "Jaskini..." nie dorasta  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 21-May-01 

 
Toast z okazji 200-tnego wpisu spełniłem z braku czegoś bardziej stosownego kubkiem 
supermocnej herbaty z 50 g cukru... A co towarzystwo sądzi o sporze wokół rakietowej 
Loary? Przez prasę przelatują ostatnio artykuły jawnie bądź w ukryty sposób promujące 
poszczególne rakiety. I tak mamy na tapecie Crotale VT-1, najszerzej używany, ale nie 

spełniający wymagań co do zasięgu, Boforsa RBS-23 - którego system naprowadzania nie 
został ponoć wciąż dopracowany i RPA-ńską SAHV-3, która ponoć wszystkie wymagania 

spełnia, ale producent ma słabą pozycję ( a dla mnie jakość rakiet Denel-Kentrona jest 
niewiadomą ). Pomysły budowy polskiej rakiety na bazie Groma wydają mi się z kolei mało 

realistyczne...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 21-May-01 
 

Znowu odpadłem. I co mnie tu ciągnie?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 21-May-01 

 
Od końca. Grom to nieporozumienie, nie dogonimy najlepszych konstrukcji głowic 



termowizyjnych np. Iris-T. W dodatku długi czas opracowania i niepewny efekt dyskfalifikują 
przedsięwzięcie. Bofors - nie bardzo mi się podoba. Połączenie naprowadzania w wiązce 

laserowej z pionowym startem musi rodzić i zdaje się rodzi poważne problemy. Co więcej: 
głowica pocisku jest bardzo mała i siłą rzeczy o ograniczonej skuteczności, za przesadę 
uważam układ dwustopniowy w tak małym pocisku (koszyt + komplikacja), pocisk jest 

bezradny na małych odległościach bo "rozpędzacz" jest niekierowany, zdaje się że wiązka 
laserowa w odległościach powyżej 9 km jest już tak szeroka, że istotnie zmniejsza celność 

pocisków naprowadzanych tą metodą (patrz ADATS). VT-1 i SAHV-3 mają wspólne źródła 
bo Burowie zaprojektowali swoją rakietkę biorąc za wzór starą Crotale. W VT-1 niepokoi 
mnie system naprowadzania w wiązce radiolokacyjnej co w zasadzie wyklucza atakowanie 

wielu celów jednocześnie, ale nie jest to zasadniczy zarzut. Trudno coś powiedzieć o SAHV-
3, choć Denel zarzeka się, że są już na wyposażeniu armii. W dodatku nie mam pojęcia jak są 

naprowadzane.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 21-May-01 
 

SAHV-3, Zgredku, naprowadzany jest tak jak chyba wszystkie inne pociski tej klasy ( 
dochodzi jeszcze Barak ) metodą ACLOS - znaczy komendowo w wiązce radarowej. Na 

przekroju w ostatnim Raporcie "system naprowadzania" umiejscowiony jest w ogonie. Bamse 
ma chyba też system naprowadzania radarowy a nie laserowy ( podają, ze posiada "all-

weather capblities", a o laserach nie znalazłem wzmianek w materiałach , no i dolatuje ponoć 
do 13-15 km ). Co do SAHV-a - istnieje jeszcze wersja "fire-and-forget" IR-owska. Z Denel-
Kentronem jest jeszcze jeden problem - gdyby na nich padło, trzeba zapewnić sobie 100% 

transferu technologii i taką produkcję - co będzie jak towarzysze z ANC na kogoś w rodzaju 
Mugabe postawią? Aha, policzyłem sobie, że przy tylko jednym radarze kontroli ognia 

bezwładność systemów przy zwalczaniu celów na granicy zasięgu ( 15km ) wynosi około 15-
20 sekund, bo pociski fruną z prędkością ok. 3, 5 Ma.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 21-May-01 

 
Barak jest naprowadzany komendowo, radiolokator wylicza namiar celu i pocisku, a system 
odpowiednio nim kieruje. Za Bamse głowy nie dam, ale to przecież rozwinięcie RBS-70. To 
jego (Bamse) dolatywanie na 15 km odbywa się na bardzo małej (w ostatniej fazie) prędkości 

(za to ręcze, bo cały cug tego pocisku to booster, który działa tylko przez krótką chwilę). 
Podobnie jest w Baraku, który choć ma deklarowany zasięg kilkanaście kilometrów to by go 

osiągnąć musi być prowadzony na zmniejszonej prędkości. Specyficzny silnik tej rakiety 
pozwala na takie manipulacje. Od Denela faktycznie trzeba by zarządać całej technologii ale 

oni mają nóż na gardle - dadzą. Jeśli te same rakiety mają być na korwetach, to SAHV-3 
wygląda najlepiej (przynajmniej na tym poziomie wiedzy). A dla Loary i tak nigdy rakiety nie 

zostaną kupione, skoro do 2006 ma być wg optymistycznych planów 9 zestawów 
artyleryjskich, to to wszystko jest bez sensu. P.S. Zauważyłeś w ostatnim Raporcie (wreszcie 

go kupiłem) że korweta jest nazywana Gawron - też bez sensu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: VULVA 
Data: 22-May-01 



 
Czytam profesjonlna dyskusje i widze ze wiedzy moze wam pozazdroscic mon. powiem tylko 

ze zboczyliscie za bardzo na polnoc, a wszystko sie rozegra nie na morzu ale na nizinie 
polskiej. i to jest "sedno tarczy". po co nam super nowoczesne okrety, jezeli naszych granic 

ladowych bronic bedziemy czolgami twardy i zdobytymi w czasie II wojniy swiatowej 
armatami przeciwpancernymi, a nad glowami beda fruwaly migi 29 ktore jak slyszalem w 

wiadomosciach wojsko sobie chwali ha, hi. A zreszta najwyzszy juz czas zebysmy dolaczyli 
do panstw posiadajacych bron jadrowa. to najlepszy straszak. jezeli przez polske ma sie 

przetoczyc nuklearna nawalnica, to szkoda bysmy nie mogli na to odpowiedziec polskimi 
rakietami nuklearnymi o nazwie "VULVA 1".  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: VULVA 
Data: 22-May-01 

 
Czytam profesjonlna dyskusje i widze ze wiedzy moze wam pozazdroscic mon. powiem tylko 

ze zboczyliscie za bardzo na polnoc, a wszystko sie rozegra nie na morzu ale na nizinie 
polskiej. i to jest "sedno tarczy". po co nam super nowoczesne okrety, jezeli naszych granic 

ladowych bronic bedziemy czolgami twardy i zdobytymi w czasie II wojniy swiatowej 
armatami przeciwpancernymi, a nad glowami beda fruwaly migi 29 ktore jak slyszalem w 

wiadomosciach wojsko sobie chwali ha, hi. A zreszta najwyzszy juz czas zebysmy dolaczyli 
do panstw posiadajacych bron jadrowa. to najlepszy straszak. jezeli przez polske ma sie 

przetoczyc nuklearna nawalnica, to szkoda bysmy nie mogli na to odpowiedziec polskimi 
rakietami nuklearnymi o nazwie "VULVA 1".  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: kasia 
Data: 22-May-01 

 
O, rany!Ale świetna strone dyskusyjna odkryłam. Czy do tej jaskinii militarystów mozna od 

czasu do czasu zajrzeć? Uwielbiam militaria i choc technicznie nie za bardzo się na nich 
znam, to widok ścigacza rakietowego wyłaniającego się nagle w szwedzkich szkierach 

sprawia mi wielka radoche. To skandal, zeby Polska-panstwo o takim duzym dostepie do 
Baltyku miało taką nedzną flotę. Pozdrawiam  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 22-May-01 

 
1 )Witam przybyszy w naszych niskich progach ( jak przeleźliście przez pola minowe??? ). 

Flotę mamy zaiste nędzną, ale admirałowie stosunkowo najlepiej radzą sobie w sytuacji 
mizerii finansowej, i akurat ten rodzaj sił zbrojnych ma najjaśniejsze perspektywy. Twardy i 
MiG-29 - nie są całkiem beznadziejne, broń atomową widzę wszyscy by chcieli... 2 )Zgredku 

- w ogóle wszystkie te rakiety stają się mało zwrotne i powolne na granicy zasięgu, Bamse 
nadaje się o ile wiem do przechwytywania celów na max. 12 km ale przy takich a nie innych 
gabarytach lepiej nie będzie... Z tym laserem jestem jednak z grubsza pewien, że w produkcie 
SAAB-a nie występuje, RBS-70/90 to jednak trochę inna klasa i mniejsze zasięgi ( ostatnio 

robią jakiś nowy, lepszy pocisk przenośny ). Na korwetach mieli instalować RAM-y, czyżby 
im się odwidziało? RAM to niby samoobrona, ale czy zmieszczą dwa systemy? SAHV-y 

ponoć były projektowane z myślą o instalacji też na jakichś korwetach, ale Crotale są 



instalowane przez klientów stoczni francuskich, a Baraki na indyjskich fregatach. Nazwy 
meteo - sprawdziłem i wyszło, że meteo ( Orkan, Piorun i Grom ) nadali tym post-DDR-

owskim ścigaczom rakietowym po 360 ton ( typ 660 )... Nieładnie. "Gawron" wg tradycyjnej 
nomenklatury pasowałby bardziej do trałowca. Zresztą trochę wydziwiają, bo do tej pory z 

wyjątkiem "Conrada" nie występowały pochodzące od osób nazwy dużych jednostek 
bojowych , a tu wyskoczyli z tym "Pułaskim".  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 22-May-01 

 
Zdawało mi się, że RBS 70/90 jest po prostu pierwszym stopniem Bamse - ale głowy nie 

dam. RAm-y spokojnie zmieszczą się wraz z normalnym systemem rakietowym. Do VULVA 
- używane obecnie armaty przeciwpancerne 85 mm powstały zaraz po II wojnie światowej, za 
to ciągnione haubice 122mm i armatohaubice 152mm to konstrukcje sprzed II wojny (górny 

trias zdaje się). P.S. Do Jaskini Militarystów nie tylko można ale i należy zaglądać.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mag 

Data: 22-May-01 
 

A'propos nazw, widziałem, zdaje się że w jakimś muzeum morskim, modele statków 
pływających w rejonie Zalewu Szczecińskiego i pilotujących większe jednostki do portu w 

Szczecinie. Nazywały się bodajże 'Perkoz II', 'Szkwał' i... 'Fafik'.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-May-01 
 

1 )Nazwy jak nazwy... Przypomina mi się historia z "Eksplozji w katedrze" Carpentiera. Po 
morzu karaibskim pływał ponoć statek. Należał do przedsiębiorcy-filozofa, oświeceniowca, 

przyjaciela Rousseau. Łajba nazywała się " Le contract sociale" - czyli "Umowa społeczna". I 
była statkiem niewolniczym. 2 ) Zgredek, a jak Ci się podobają lądowe wersje AMRAAM-a ( 

obecnie to HUMRAAM )?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 22-May-01 

 
Nie bardzo rozumiem jak to działa, wygląda bowiem na to że wyrzutnie są nieruchome. Przy 
rakietach tego zasięgu to jednak poważna wada. Drugie zasadnicze pytanie to cena. Gdyby 

była sensowna to pierwszy bym postawił na AMRAAMY lub MICA (powstaje wersja 
pionowego startu). Mica jest intersująca także dlatego, że jej głowica jest w pierwszym 

stopniu nowych francusko-włosko-... rakiet średniego zasięgu. Wypadła mi z głowy nazwa.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-May-01 
 

...Aster15/30? Wyrzutnia HUMRAAM wygląda zaiste na nieruchomą. Co do ceny 



AMRAAM-a - widziałem gdzieś wartość poniżej 400 tys. $ za sztukę. Jakby trochę drogo. 
Czyżby łaziła Ci po głowie jakaś Loara z rakietami o aktywnym naprowadzaniu? Ale poza 

ceną one są po sk... synie ciężkie, AMRAAM waży 150 kilo ( Bamse koło 80 )...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 22-May-01 

 
150 kg to pikuś, SAHV-3 waży chyba 300, Barak nie mniej. Ważne ile w tym kontekście 

kosztuje SAHV, Bamse i VT-1. Mica jest podobno 20% tańsza niż AMRAAM (to zaczyna 
przypominać zbiór zadań z matematyki - koszmar) i ma startować pionowo. Masz rację - 

Aster, głowica tych rakiet została żywcem przejęta od Mica.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 23-May-01 
 

Zgredku, czuję już na plecach gorący oddech hordy spod znaku BB... Trzeba będzie się 
sprężyć, albo ogłosić wszem i wobec, że nie zależy nam na ilości wpisów ale na ich jakości. 
Wracając do rakietek - sława Hospodynu nie są one tak ciężkie jak podajesz. SAHV to ok. 
120 kilo, Barak - setka, Crotale - trochę poniżej. Piękna korelacja z zasięgiem. AMRAAM 

pozostaje sporo cięższy, ale MICA ( 110 kilo ) - wygląda nieźle. Nie mogłem znaleźć danych 
co do ceny Bamse&co., ale niestety pewne jest, że są sporo tańsze od naprowadzanych 

aktywnie z uwagi na mniej kosztowny system kierowania, jednorazowy radarek w głowicy to 
w końcu nie przelewki ( wyjaśniam czytaczom ). Asterek z kolei ma szanse być fajnym 

systemem, szczególnie te planowane wersje z wyższymi cyferkami, goniące jakby Patriota i 
S-300... A propos, nie byliśmy jeszcze w okolicach NMD, a okazja się nadarzyła.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 23-May-01 

 
Co nam może BB, to nie dla takich twardzieli jak my. My nawet wpisy na forum 

wypuszczamy salwami. W kwestii ceny - pociski naprowadzane aktywnie są zapewne droższe 
ale systemy naprowadznia samych zestawów mogą być tańsze (jednak bez konkretynch cen to 

dewagacje). Z NMD jest kłopot bo tym pojęciem są określane różne programy. Z 
"orginalnego" NMD nic mieć nie będziemy bo to jednoznacznie system dla kontynentu 

Amerykańskiego, w tym kontekście nie bardzo sobie wyobrażam objęcie nim Europejskich 
sojuszników, gdyby jednak chodziło także o Thaad-y i Patriot-y Pac-3 to może byśmy coś z 

tego dla własnej obrony uzyskali (ale znowu koszty)..  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 23-May-01 
 

Pewnie postawią gdzieś w środku naszych miast potężne radiolokatory pozahoryzontalne :) 
NMD w obecnym kształcie, zoptymalizowane do zwalczania pojedynczych w sumie 

pocisków nie na wiele nam się zda, w końcu my boimy się raczej arsenału rosyjskiego, a nie 
Iranu czy nawet Chin. Jaki jest obecnie status THAAD-a? Jakieś tam sukcesy osiągnęli, ale o 

nowych nie słychać... W ogóle to nam zagrażają chyba raczej ewentualne pociski 



manewrujące i taktyczne ( Iskander? ) o nieco innej trajektorii i czasie reakcji niż te 
antyamerykańskie. A i tak chyba najbliższy konkretnego działania system obrony p-

rakietowej, choć raczej "teatralnej" niż całościowej mają starozakonni w postaci Chec-a. I 
nawet zdaje się rozwój nie był strasznie drogi, jakieś 2 mld-y USD... A i nad laserami pracują.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 23-May-01 

 
Właśnie przeczytałem widomość, że WP ma jednak łyknąć Leopardy A4 - 128 sztuk. Nie 

wiadomo cieszyć się czy martwić.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 24-May-01 

 
Jest! Nareszcie! Na to czekaliśmy tyle lat polska armia wreszcie ma amunicję najwyższej 

klasy! Gazeta Wyborcza poinformowała w dzisiejszym wydaniu, że nasze wojsko otrzyma 
pociski które przebijają .... tak, tak, 130 mm pancerza! P.S. Dla mniej zorientowanych, 

przedni pancerz współczesnego czołgu to ekwiwalent ok. 800 - 1000 mm stali pancernej. Te 
matoły z GW nawet się nie orientują jakieg bzdury wypuszczają w świat.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 24-May-01 

 
Zgredku, skąd wiesz co dostaliśmy? Być może armia Czadu opróżnia magazyny... Leopard 
2A4 - cholera wie... Na pewno jest lepszy niż T-72/Twardy, ale w końcu będą to pojazdy 

używane. Choć gdyby miał to być wstęp do pozyskania wersji A6 lub czegoś rozwojowego 
bądź sensownego powiązania się z KMW - może jest w tym jakaś myśl. Ośmielam się 

powątpiewać w możliwość sensownej " Leopardyzacji" T-72/Twardego - armata 
Rheinmetalla jest cięższa, nie wiem czy można ją integrować z automatem ładowania, power-

packi MTU są drogie - efektem działań w tym kierunku byłby bardzo kosztowny pojazd z 
marnym i przestarzałym pancerzem, czyli praktycznie niesprzedawalny. Jakieś łączenie 

małych rozmiarów 72-ki z podzespołami niemieckimi w pojeździe perspektywicznym to też 
chyba s-f. Zresztą akurat czołg to nie priorytet, lepiej jeździć póki co tym co jest i 

modernizować ( 1000-konny silnik, pasywizacja optyki, nowa amunicja do dział ) a poważną 
kasę inwestować choćby w pociski ppanc. P.S. Zgredku, odpuściłeś antyrakiety?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 24-May-01 

 
Nie odpuściłem - ale temat jest dość niewdzięczny, tak na prawdę to wszystkie te systemy są 
w trakcie prac rozwojowych, nie włączając Chec-ka. Żydzi co prawda prężą muskuły ale ten 
ich system nie wygląda na taki który działa poza poligonem. Dużą niewiadomą są systemy 

oparte na laserach, to co prezentują w Izraelu raczej nie będzie działać w warunkach 
europejskich (deszcze, mgły itd). Większe szanse, na odegranie przełomowej roli mają, chyba 

amerykanie ze swoimi laserami na Beningach 747. ale to chyba nie wcześniej niż w 2007 
roku. Co do Leopardów zgadzam się co do oceny modernizacji T-72 za pomocą 



leopardowskich technologii. Uważam przy tym że te czołgi są do wzięcia. Musiał by być 
przeprowadzona procedura z której jasno by wynikało że jest to w istocie kontrakt na 

współprace w tej dziedzinie na co najmniej 15 lat bo takie są faktycznie konsekwencje tej 
"darowizny". P.S. Załoga forum BB przestała oglądać ten program i od razu im wpisy 

skoczyły.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 24-May-01 

 
Nie odpuściłem - ale temat jest dość niewdzięczny, tak na prawdę to wszystkie te systemy są 
w trakcie prac rozwojowych, nie włączając Chec-ka. Żydzi co prawda prężą muskuły ale ten 
ich system nie wygląda na taki który działa poza poligonem. Dużą niewiadomą są systemy 

oparte na laserach, to co prezentują w Izraelu raczej nie będzie działać w warunkach 
europejskich (deszcze, mgły itd). Większe szanse, na odegranie przełomowej roli mają, chyba 

amerykanie ze swoimi laserami na Beningach 747. ale to chyba nie wcześniej niż w 2007 
roku. Co do Leopardów zgadzam się co do oceny modernizacji T-72 za pomocą 

leopardowskich technologii. Uważam przy tym że te czołgi są do wzięcia. Musiał by być 
przeprowadzona procedura z której jasno by wynikało że jest to w istocie kontrakt na 

współprace w tej dziedzinie na co najmniej 15 lat bo takie są faktycznie konsekwencje tej 
"darowizny". P.S. Załoga forum BB przestała oglądać ten program i od razu im wpisy 

skoczyły.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 25-May-01 

 
Ponieważ mam być ministrem finansów (nie chcem ale muszem) to taki mały cytat z regulacji 

dot. międzynarodowego handlu bronią w USA (ITAR) par. 120 "Rakiety nośne lub ich 
ładunek nie będą traktowane jako eksport w tym podrozdziale, jeśli zostały przekazane przez 

wystrzelenie takiej rakiety"  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mag 

Data: 25-May-01 
 

Zgredku, czy to jest serio? Czy za tym kryje się jakaś luka do wykorzystania czy pedanteria w 
ustalaniu reguł?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-May-01 

 
Wszystko jest lepsze od naszej ustawy o obrocie specjalnym, która nie dość, że jest durna, to 
jeszcze pozbawiona przepisów wykonawczych... Zgredku - a co myślisz o rozwoju czołgów? 
Wydaje się, że po upadku Sojuza okres największej ich chwały minął, ale nikt nie pali się do 

rezygnacji z nich. Choć redukcje liczebności pewnie będą spore. Do tego gryzą się z 
koncepcją armii mobilnej. Tak czy inaczej, konstrukcje powstałe w latach 70 i 80-tych ( 

Leopard, Abrams, Challenger, Leclerc też ) dochodzą powoli do kresu rozwoju. Co dalej? 
Czy będzie coś na zasadzie "tak samo jak dziś, tylko bardziej", czy jakieś nowe koncepty? 



Pierwszy to praktycznie eliminacja wieży ( sterczy tylko blok z działem ) z redukcją załogi do 
2 osób, jak w ruskim T-95. Przegubowce chyba nie przejdą. Inny pomysł - pojazdy 

bezzałogowe, zdalnie sterowane. Aha, nowy europejski transportowiec Airbusa ma mieć 
udźwig rzędu 40 ton. Czy to jakiś prognostyk rozwoju na naszym kontynencie? P.S. BB może 

nas przegonić ilością wpisów, ale co to za wpisy po jednej linijce? I tak zawsze będziemy 
najdłuzsi...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Mag 
Data: 25-May-01 

 
Zajrzyjcie na stronę http://catalogue.janes.com/online.shtml Niestety można tam co najwyżej 

kupić informacje, warto się jednak zorientować, co tam sprzedają.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mag 

Data: 25-May-01 
 

Jest jeszcze strona http://newsite.janes.com/ i tam są już bardziej przystępne informacje. 
Polecam, jeśli nie znacie :)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-May-01 

 
Niestety dostępność Janesa jest nikła. Ja mogę polecić www.fas.org - o wszystkim, choć w 

opisach sprzętu zdarzają się błędy albo niescisłości, www.hazegray.org i www.warships1.com 
- świetne strony o marynarce. Lotnictwo jest bardziej rozrzucone, ale jest fajny, choć deczko 

już nieświeżejący przewodnik po siłach lotniczych całego świata pod www.mylima.com.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 26-May-01 
 

W Bielsku-Białej budują samolot szkolno-treningowy "Iskra II". Mają go nawet oblatać. 
Pożyjemy, zobaczymy...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 26-May-01 

 
Przyszłość czołgów zależy w gruncie rzeczy od decyzji do czego mają służyć armie w 

najbliższych dziesięcioleciach. Jeśli silna obecnie tendencja do przystosowania armii do akcji 
"pokojowych" i rozjemczych + wymóg aeromobilności się utrzyma to czołgi jako takie nie 
mają przyszłości. W moim przekonaniu jednak nie da się zbudować systemów uzbrojenie 

odpowiednich jednocześnie dla akcji typu Kosowo oraz konfliktów zbrojnych na pełną skalę. 
Akcje rozjemcze (jeśli wogóle mają jakiś sens) powinny być obsługiwane przez 

wyspecjalizowne jednostki najemne (specyficznie uzbrojone i przeszkolone). Oddziały 
"frontowe" zaś powinny być szkolone i uzbrojone z myślą o "normalnym" konflikcie 

zbrojnym. Po tym przydługim wstępie "wracam do naszych baranów". Myślę że w czołgach 



pojawią się dwie tendencje - jedna to droga którą poszli Żydzi ze swoim Merkavą: silnik z 
przodu, amunicja z tyłu i BARDZO silne opancerzenie i ochrona załogi, oraz (co nie bez 

znaczenia) możliwość zabrania zapasowej załogi lub desantu w czołgu. Drugi kierunek (nie 
do końca sprzeczny z tym pierwszym) to czołgi z armatą w szczątkowej bezzałogowej wieży. 

Zastąpienie peryskopów kamerami, i obowiązkowe automaty ładowania. Jak by nie 
kombinować to wychodzi jednak, że masa współczesnych czołgów (ponad 60 ton) stała się 

już tak duża że zaczyna być to fundamentalny problem. Zgadzam się, że pojazdy przegubowe 
to ślepa uliczka. Wielką przyszłość natomiast mają wg. mnie ciężkie bwp wspierające czołgi, 
w rodzaju (zarzuconego swego czasu programu) Mardera 2. P.S. Do Maga paragraf podobno 

autentyczny. P.P.S. Ciekawe ile na BB było by wpisów z tekstu takiego jak ten?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Kar 

Data: 26-May-01 
 

...starczyłoby na nową grupę...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 28-May-01 
 

Przede wszystkim dzięki Tobie Kar. Tak to jest jak się pisze żeby pisać. w ostatnim numerze 
Gazety Polskiej z 23 maja ukazał się artykuł sponsorowany dotyczący F-16. Piszą chłopaki, 
m.in że jest bardziej zwrotny od JASa 39 i MiGa 29. Dlatego pozwalam sobie zapytać co za 

markę oznacza pierwszy skrót, a po drugie jak ta zwrotność ma się do Gripena? Z góry 
dziękuję za odp. Na koniec jako założyciel tematu BB przagnę zauważyć iż jest to temat 
"rekreacyjny" i absolutnie z wami nie konkurujący. Nie da się ukryć że wasz dział jest 

najbardziej profesjonalny. Pozdrawiam , ŻUK.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 28-May-01 

 
JAS 39 to Grippen. Rzekoma większa zwrotność F-16 to bujda na resorach. Tak na prawdę F-
16 w swoich najnowszych wersjach i Grippen mają bardzo zbliżone możliwości manewrowe i 
lepsze już nie będą. Manewrowość myśliwców jest w chwili obecnej ograniczona wyłącznie 
wytrzymałością pilotów, a ta jest taka sama i nie poddaje się poprawie. Dobrze wyszkolony i 
przygotowany pilot wytrzymuje przeciążenia do 9 g (dziewięciokrotnie większe niż ziemskie) 
- to wszystko. Więcej można będzie wycisnąć z myśliwskich samolotów bezzałogowych, ale 
za 20 lat. P.S. Konkurencja z BB mnie nie frustruje, a raczej mobilizuje (jakie ładne militarne 

określenie i w dodatku rym).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-May-01 
 

A propos zwrotności F-16 i Gripena rację ma Zgredek ( a jakże ! ), więc nie będę się 
produkował. Myślę jednak, że Gripen jest bardziej ociężały i ma gorsze przyspieszenia oraz 

mniejszy zapas ciągu - 80 kN przypada na masę startową ok. 11 ton, najnowsze F-16 mają ok. 
150 kN na 15 ton, MiG-29 2 razy po 82 kN na ok. 15, 5 tony. Zgredku - już to niegdyś 



poruszałem, ale jak Ci się podoba ruski bojowy wóz wsparcia czołgów, bazujący na T-72/90, 
z podobną jak one ruchliwością i opancerzeniem, uzbrojony w wyrzutnie ppk, armatę 30 mm 
i granatniki automatyczne ( ale w przeciwieństwie do Achzarita czy BTR-T nie zabierający 
desantu )? W ogóle Achzarit też jest dość ciekawym pomysłem utylizacji ptzestarzałych T-

54/55/62, ale nam chyba akurat średnio przydatnym. P.S. Gdyby ktoś chciał pooglądać sobie 
ową Iskrę II i poczytać o niej - www.marganski.com.pl.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-May-01 

 
Ten ruski dziwoląg to jednak przesada. Czegoś mu brakuje albo desantu, albo silniejszego 
uzbrojenia i większej możliwości zwalczania celów powietrznych, albo systemów obrony 

przed pociskami rakietowymi ppanc. W obecnej postaci to rozrzutność, dobra może do 
specyficznych czeczeńskich warunków ale nie w realnej wojnie. Nie ruszaliśmy jeszcze 

tematu pojazdów kołowych, tymczasem dzieje się tu wiele ciekawych rzeczy np. mutacje 
znanego już od pewnego czasu Centuriony.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 28-May-01 

 
Twórcy tego ruskiego pojazdu zakładają też go użycie w "realnej wojnie", jako towarzysza 

dla czołgów, zwalczającego cele drugorzędne w rodzaju transporterów opanc. czy czajacej się 
po chaszczach piechoty... Kołowe są też ciekawe - choćby ów Centauro, którego miałeś na 

myśli, albo nowy wóz niemiecki, którego nazwy nie pomnę. Pewnie ponad-20-tonowe 
kołowce ze 105-tkami rozpowszechnią się jako substytut czołgów dla oddziałów 

aeromobilnych, w końcu można je wozić spokojnie Herculesami. Ale ich własnosci terenowe 
nie sa olśniewające ( solidne roztopy np. praktycznie je unieruchamiają ), no i pozostaje 

sprawa osłony pancernej... Ale kombinacje w rodzaju konstrukcji modułowych czy pancerzy 
kompozytowych albo demontowalnych zaiste są interesujące.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-May-01 

 
W sprawie kołowców myślę, że te z poważniejszymi armatami się nie sprawdzą jak 

wspominałeś za słabe opancerzenie i zbyt duże rozmiary dla ew. walki z czołgami. Ciekawsze 
są odmiany w postaci kołowych BWP np. Centauro z armatą 60 mm + desant. Wracając do 
ruskiego wynalazku on ma za słabą armatę by skutecznie walczyć z lepszymi BWP, musiała 

by to być co najmniej trzydziestkapiątka.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-May-01 
 

Armatka inkryminowanego BMP - 30-tka wcale nie jest taka słaba. Jak pewnie wiesz, Korea 
Południowa dostała trochę ruskiego sprzętu, w tym BMP-3. Testowali ich armaty - wyszło, że 

pociski z 30-tki przebijają pancerz wieży M-48, więc i z BWP powinny sobie radzić. A w 
razie czego - ppk ( nie pamiętam w tej chwili, który system ). Kołowe BWP faktycznie mogą 



być ciekawe, ale zapewnienie im adekwatnej dla tej klasy osłony pancernej będzie rodzić 
problemy z własnościami trakcyjnymi. 60-tka - nie wiem, co o niej sądzić. Jest chyba dość 
ciężka, niezbyt szybkostrzelna a nowoczesnego czołgu i tak nie ruszy... Kiedyś Izrelczycy 
opracowali taki sprzęt ( a może to ten sam? ), ale chyba kariery wielkiej nie zrobił. Choć z 

drugiej strony, żaden konwencjonalny BWP jej nie ujdzie, a i starsze czołgi też może 
zwalczać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-May-01 

 
Niemcy twierdzą, że po modernizacji pancerza czołowego Mardera 1, przeciwpancerne 

pociski z rosyjskich trzydziestek ich nie ruszają, podobnie jest w przypadku amerykańskich i 
brytyjskich BWP. Także producenci lepszych wozów kołowych deklarują odporność ich 
pancerzy przednich na wspomniane pociski. Armata BWP powinna zapewnić zniszczenie 

wszelkich BWP i bocznych pancerzy czołgów. Do tego sześćdziesiątka się nadaje w 
zupełności choć zapewne wystarczył by kaliber ok. 50 mm. Ewentualne wyposażenie takich 
armat w dobry system celowniczy i pociski programowalne uczyni z nich naprawdę bardzo 

niebezpieczne uzbrojenie. Nie trzeba wcale przebijać przednich pancerzy czołgów, wystarczy 
skasować optoelektronikę czołgu. W walce wszystkie celowniki i peryskopy z zasady muszą 

mieć odłonięte przesłony.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-May-01 
 

50-60-tka zaiste wystarczy, chyba, że kiedyś ktoś powróci do koncepcji budowy BWP 
zunifikowanego z aktualnie produkowanym czołgiem podstawowym. Były już takie pomysły, 
w Izraelu przy okazji Merkavy, a i u nas. Choć póki co wszystko rozbijało się o koszty, no a 

teraz wymagania aeromobilności... A co u nas? BMP-2 jacyś idioci sprzedali do Angoli, 
jedynka wciąż nie może doczekać się sensownej propozycji kompleksowej modernizacji, 
zezłomowali też stare SKOT-y a przyszłościowy KTO będą pewnie wybierać i wybierać... 

Wiadomo chyba tylko jedno, że armatą nowego BWP będzie 35-tka Oerlikona.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 28-May-01 

 
Takim optymistą to bym nie był.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 28-May-01 

 
Ja nie twierdzę wcale, że ten BWP powstanie... A w kwestii 60-tki, to Izraelici proponowali 

kiedyś Rumunom radykalną modyfikację ichniej mutacji BMP-1 przez przedłużenie kadłuba, 
dodanie jednej osi i wyposażenie w taką właśnie armatę.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 



Data: 28-May-01 
 

Ja przypomnę inny projekt, a dokładniej prototyp. Marder 1 z armatą Boforsa 57 mm (120 
strz/min.), rakietami TOW i trzema ludźmi desantu. Po zwiększeniu opancerzenia, co było 

całkiem realne, pojazd taki był by znacznie ciekwszy od rosyjskich wynalazków. W WP jeżli 
wogóle jakiś nowy BWP się pojawi, w co wątpię to będzie to wersja transportera kołowego. 

Niesamowitym wyczynem bądzie już modernizacja BWP-1 np. z nową wierzą i armatą 
23mm.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 29-May-01 

 
Jeżeli eksperci pozwolą to ja pozwolę sobie na zdanko na temat broni recznej. Dzisiejsza 

Rzepa pisze (str A3) o karabinku PM-98 glauberyt. W krótkim opisie pod zdjęciem 
wyczytałem , że można nim walczyć na odległość do 150 metrów. Nasuwa mi się pytanie czy 

z pm na taką odległość można prowadzić skuteczny ogień? I przede wszystkim jak ma się 
glauberyt do uzi, w sensie jego skuteczności i niezawodności? w tekście można wyczytać że 
funkcjonariusze Strazy Granicznej mieli liczne zastrzeżenia do tego pm. Prosze o komentarz.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 29-May-01 

 
Najpierw dopieścimy ŻUK-a... Otóż Glauberyt jest pistoletem maszynowym na nabój 9mm 
Para, nie żadnym karabinkiem. Założenia taktyczne dla takiej broni określają użycie jej do 

zwalczania celów na odległość max. 200m, ale wierzchołkowa toru lotu wynosi wtedy ok. 0, 
7m, energia też jest malutka. Zatem te 150 m jest od biedy realne, ale pm-ów używa się w 

zasadzie do walk na b. bliskich odległościach ( vide popularność MP-5 wśród antyterrorystów 
). A Uzi, drogi ŻUK-u nie jest już wzorcem pm-u, zastąpił go w tej materii właśnie Heckler 

Koch MP-5 a ostatnio UMP. Glauberyt strzela, tak jak H&K i późne wersje Uzi z zamka 
zamkniętego, zatem powinien oddawać celne strzały pojedyncze i pierwszy w serii. Celność 
jego jest podobno dobra. O niezawodności trudno mi wyrokować, ale jakość wykonania a 
przede wszystkim ergonomia ( kolba, przełączniki ) są oceniane nisko. A technologicznie i 

koncepcyjnie broń jest na poziomie przełomu lat60/70 . Zresztą w ogóle nowe wzory polskiej 
broni strzeleckiej nie cieszą się uznaniem. Wojskowy pistolet WIST-94 został zrobiony przez 

cichociemną firmę Prexer, bez żadnego doświadczenia i ponoć jest tandetny i b. zawodny. 
Radomski pistolecik MAG-95 jest podobno dużo lepszy, ale waży 200-400g więcej niż 
konstrukcje zachodnie czy czeskie. Modyfikacja Kałacha - Beryl, na nową amunicję 5, 

56x45mm być może jest niezawodna, ale ma marną kolbę i fatalną ergonomię odziedziczoną 
po AK ( choćby Hindusi z INSAS-em ostatnio albo Izraelczycy z Galilem 30 lat temu poszli 

znacznie dalej ). Zostaje jeszcze UKM-2000, czyli zrobiona po najmniejszej linii oporu 
adaptacja PKM-a do amunicji 7, 62x51mm, ale nie trafiła jeszcze do jednostek, więc nie 

narzekają.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-May-01 
 

A wracając do pojazdów pancernych - Marder 1 jest już z lekka out of time, wobec tego 



raczej go nie będą modyfikować. Czytałem kiedyś w nTW na temat perspektyw Warriora - 
jakaś ewolucja miałaby być wyposażona w rozwijaną własnie francuską armatkę 45 mm. Za 

niezły pomysł uważam z kolei uzbrojenie BMP-3 - niskociśnieniowa 100 mm-etrówka 
sprzężona z 30-tką. Może to i przekombinowane, ale z setki można miotać w miarę efektywne 

pociski HEAT czy wręcz kierowane no i w porównaniu do małokalibrówek bedzie 
bezkonkurencyjna w niszczeniu piechoty czy lekkich umocnień. Ale to stopniowe 

zwiększanie kalibru uzbrojenia BWP pewnie spowoduje kontrakcję - opancerzenie efektywne 
wobec 30-tek stanie się za słabe, trzeba bedzie je wzmacniać, masa wzrośnie, przeciw 

skuteczniejszym pancerzom potrzebne będą większe działa i tak w kółko Macieju - aż dojdzie 
się do masy 60 ton ( co nota bene przewidywały różne stare brytyjskie i niemieckie prace 

studialne)... Zgredku, dlaczego akurat 23-ka? Myślę ze ze słabizn realniejsza jest 25-tka. Bo 
po kuriozum w postaci BWP-40 z 40-tką Boforsa nikt chyba nie będzie mieszał 35-tką. a 

kołowy BWP jest swoją drogą też potrzebny...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 29-May-01 

 
Nie zgadzam się co do oceny BMP-3. Tan układ jest zdecydowanie przekombinowany. Dla 

logistyków to koszmar, zawsze którejś amunicji będzie brakować. Masa takiego układu i jego 
techniczna komplikacja to także zdecydowany minus. Poza tym dowódca pojazdu ma 

walczyć, a nie prowadzić dewagacje nad tym jaką aktualnie armatę ma użyć. Przypominam 
los czołgów wielowieżowych, niby elastyczne i wszechstronne, w praktyce kompletna klapa. 

Pociski kierowane, które uda się upchać w 100 mm, też nie przebiją pancerzy przednich 
czołgów, a eksplozja programowalnego pocisku {to już chyba obsesja} nad pododdziałem 

piechoty będzie co najmniej tak efektywna jak lekki granat artyleryjski 100 mm. /// 23 mm ze 
względów ekonomicznych, mamy tej amunicji od groma, a poza tym są to armaty o dość 
wysokokich parametrach balistycznych, lepszych od nie jednej dwódziestkipiątki. Trzeba 

tylko zaprojektować do nich nowoczesną amunicję przeciwpancerną, a przebiją słaby przecież 
pancerz BMP-1, 2, 3.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 29-May-01 

 
Litości dla biednych konstruktorów rosyjskich nie masz... Że przekombinowane to już się 

uprzednio zgodziłem, ale z tym żałowaniem dowódcy to już przesada :) Wiadomo - do celów 
fruwających - 30-tka ( jeśli można ją dość szybko naprowadzić ), do naziemnych raczej setka, 
to chyba jest dopracowane koncepcyjnie. W kwestii kierowanych pocisków do 100-105-tki - 
przedniego nie przebiją, ale można próbować z wybuchającymi nad czołgiem. Do zwalczania 

piechoty i umocnień przewiduję raczej najzwyklejsze chamskie pociski z zapalnikiem 
uderzeniowym. Amunicja "inteligentna" ma do siebie to, że szybko się wyczerpuje... 23-ka - 

amunicji jest dużo, z armatami chyba gorzej. Szwedzi zresztą kiedyś kombinowali nad 
modernizacją amunicji 73mm.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 29-May-01 

 
Nie wierzę w realną skuteczność trzydziestki w walce z celami powietrznymi - nie te 



celowniki i amunicja. Zwracam uwagę że BMP-3 zabiera tylko 22 (jeśli znów nie strzeliłem 
głupstwa) naboje do setki - konsekwencje "dwusystemowości". Celność amunicji 73 mm 

nigdy nie będzie zadawalająca.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 30-May-01 
 

Thor, dzięki za wyczerpujący komentarz. Mniemam z Twych słów że nasza straż graniczna 
zamieniła siekierkę na kijek, smutne to. Właściwie to powiedzcie Panowie co myślicie o 

polskim przemyśle zbrojeniowym. Czy jest sens utrzymywać coś takiego bez nowoczesnej 
myśli technologicznej? Tylko że my musimy coś produkować i kółko się zamyka. Strach się 

bać.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 30-May-01 
 

O.K., Zgredku, ale może 30-tkę wywalić i podumać o działku kalibru 100-105mm? Pewnie, 
że 73-ka nie jest najlepsza, ale byłoby to rozwiązanie najmniej kosztowne... A teraz ŻUK i 

polska zbrojeniówka. Że dobrze nie jest, widzimy. Co się produkuje? Broń strzelecką w 
Łuczniku i HCP, ale tą juz zjechałem. Granatniki 40 mm i moździerze, 60 i 98 mm 

opracowywane w WITU trzaskają/trzaskać mają po ZM-ach. Tu stosunkowo trudno coś 
spieprzyć, a i technologie nie są skrajnie wysublimowane. Artyleria - Huta Stalowa Wola. 

Produkowane tam licencyjnie Oerlikony 35mm w testach sprawdziły się świetnie, tam 
powstawać będą 155-ki do Chrobrego wg licencji angielskiej. Pojazdy pancerne - BUMAR i 

OBRUM. Szczytem ich możliwości było zupgradowanie starawego T-72 do PT-91 przez 
założenie pancerza reaktywnego ( o niewiadomej skuteczności ), dołożenie nowej optyki z 
PCO ( pasywna miast aktywnej noktowizja, systemy ostrzegania przed opromieniowaniem 

laserowym ) oraz układu kierowania ogniem armaty Drawa ( pono niezły, ale armata 
słowacka szwankuje ) a także opcjonalnie wymiana silnika na PZL-owski 1000-konny ( ale 
transmisja może siadać ). Próbowali robić czołg saperski dla Anglików, ci nie kupili. Robią 
też zabawki w rodzaju samobieżnych układaczy min, no i byc może Loary. Lotnictwo - PZL 
Świdnik z niezłym, ale już starym Sokołem i poważnym udziałem w programie zbliżonego 

wielkością AB-139. Na pół zmarły Mielec, robiący zmodyfikowany mały transportowiec An-
28 pod nazwą Skytruck ( eksport już plus szanse ), również w wersji patrolowej Bryza. Do 

tego konsumowanie marchewek od konkurentów w kontrakcie na myśliwiec w rodzaju 
produkcji kawałków Gripena czy Mirage'a, no i jeszcze może marynarka kupi kilkanaście 

wyprodukowanych, ale nie odebranych Iryd. Radary bliskiego i średniego zasięgu, naziemne i 
pokładowe Radwar-u też są nieźle oceniane. Radiostacje Radmoru ( licencyjne i własne ) - 
też. Z rakiet - tylko Grom z Meska ( ponoć "rewelacyjny" ), lekki pocisk ziemia-powietrze. 

Na styku różnych firm i instytutów powstaja systemy w rodzaju kompleksu kontroli 
przestrzeni powietrznej i dowodzenia obroną plot "Łowcza" oraz kierowania ogniem artylerii 

"Topaz". No i jeszcze w miarę nowoczesne i doświadczone, aczkolwiek nie w budowie 
większych okrętów wojennych ( z wyjątkiem desantowych ) stocznie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 30-May-01 

 



A teraz kobyły część druga, coby się z BB zrównać. Utrzymywanie zbrojeniówki ma sens, 
kiedy armia coś kupuje/będzie kupować albo gdy są perspektywy eksportowe ( dzięki temu 

ruski kompleks przem.-zbroj. dycha ). Orientacyjne ceny są takie - czołg ok. 5 mln, 
śmigłowiec wielozadaniowy - kilka mln, szturmowy - kilkanaście mln, samolot - 30 do 50 

mln, rakieta średniego zasięgu - 400 tys. Wszystko w dolarach. Nasze wojsko może posiadać 
460 samolotów, 130 smigłowców bojowych, 1730 czołgów, 2250 transporterów op. i BWP, 
1610 dział. Przetrwalnikowo mogą te liczby spaść do 30-50%. Sytuacja sprzętowa jest taka, 
że obecnie eksploatowane typy każdego rodzaju uzbrojenia powinny być już obecnie 

uzupełniane nowymi, a w perspektywie 10-15 lat zastąpione całkowicie ( poza czołgami ). 
Oczywiście obecnie tak się nie dzieje, ale sojusznicy chyba nie mogąc wymóc nic prośbą w 

końcu do gróźb sie posuną i zakupy będą musiały ruszyć. Zbliżona teoretycznym potencjałem 
do nas Hiszpania utrzymuje całą gamę przedsiębiorstw, od biorącej udział w budowie 

Eurofightera CAS-y, przez zakłady budujące licencyjne Leopardy po CETME od broni 
strzeleckiej plus stocznie. Szwedzi - tak samo, a nawet wiecej. Z eksportem jest trochę gorzej 
- nasz starawy ale tani sprzęt znalazłby chętnych, ale albo są przeszkody polityczne, albo brak 

promocji na rynkach odpowiednich. Na jakiś szalony rozwój rodzimych technologii nie ma 
chyba co liczyć, a już na pewno nie przy obecnym rozdrobnieniu. No i pytanie - co robić? Są 
dwie koncepcje. Pierwsza zakłada utrzymywanie przedsiebiorstw póki co w rekach Skarbu 

Państwa, ale przy jednoczesnym prowadzeniu konsolidacji, do wytworzenia dwu-trzech 
koncernów, dysponujacych dość poważnym zapleczem naukowo-technologicznym i wsparcia 
ich marketingiem z prezydencko-premiersko-ministerialną promocją włącznie. Idea jest chyba 

taka - pókico próbować jednak eksportu aby przeczekać chude lata na rodzimym rynku, a 
później się zobaczy. Koncepcja druga - sprzedaż zakładów jak leci komukolwiek i na 

jakichkolwiek warunkach aby zdobyć kasę na zakupy dla armii. Może jest to pomysł, gdy 
sprzeda się od razu portfel zamówień na sprzęt opychanej firmy. Jeśli nie - albo nikt nie kupi, 

albo po 5 latach będzie można w sprywatyzowanej firmie najwyżej koła przykręcać. I 
będziemy w całości importować, a z lokowaniem offsetu powstanie problem. Chyba tyle, na 

szczeście koledzy liberałowie Jaskinii nie czytają, bo by mnie za komunizm wyklęli...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 30-May-01 

 
W kwestii zbrojeniówki. Myśl technologiczna aczkolwiek nie porywająca, była wystarczająca 
do samodzielnego produkowania wybranych całkiem nowoczesnych wzorów broni, i podjęcia 

produkcji licencyjnej innych. Tyle że teraz już w zasadzie "po ptokach". Nie twierdzę, że 
firmy zbrojeniowe muszą być w polskich rękach (co w naszych realiach oznacza - w rękach I 
Departamentu Służby Bezpieczeństwa) natomiast sprzedawać trzeba z sensem ale na to już za 
późno. Firmy nie otrzymywały zamówień i padają, obecnie będą sprzedawane ale ponieważ 
do sprzedaży dojdzie najprawdopodobniej przed zawarciem kontraktów na nowe uzbrojenie 

(samoloty, transportery opancerzone, przeciwpancerne pociski rakietowe, broń strzelecką itd) 
oferenci będą kupować bankruta bez gwarancji zamówień - cena oczywista. W dodatku 

wcześniej nie podjęto, jak pisał Thor, żadnych prób konsolidacji i nadal mamy 
rozdrobnionych i konkurujących ze sobą bankrutów. Tymczasem w nieodległej perspektywie 
MUSZĄ być podjęte decyzje o pewnych zakupach bo nas z tego NATO w końcu wyrzucą i 

cały szmal i "efekty zatrudnieniowe" popłynie za granicę. Zdaje się, że powtarzam się z 
Thorem ale my od pewnego czasu nawiązujemy kontakt telepatyczny więc nie będzie to 

gorszące.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 31-May-01 
 

Jest i będzie jak piszesz, Zgredku... Wprawdzie z tą "myślą technologiczną" to bywało różnie, 
ale chyba akurat najgorzej w najmniej intratnym w sumie sektorze strzeleckim ( do tego 

dziady były bezczelne, opowiadano mi o jakiejś rozmowie w telewizji z gościem z Łucznika o 
narzekaniach na Beryle - ten stwierdził, że nie poprawią, a wojsko i tak musi kupić... ). Wyżej 
( tanki, aeroplany ) było trochę lepiej, ale przyznać trzeba, żeśmy ponad poziom upgrade'ów 
wzorów produkowanych na ruskiej licencji nie wychodzili. Szanse na własną myśl zostały 

zmarnowane znacznie wcześniej - choćby w lotnictwie przy kasacji projektów z lat 60-tych, 
co zresztą rozważyliśmy. Ale racja - robić rzeczy, które różne Irany czy Pakistany, a nawet 
Tajwan brałyby w łapkę całując można było. Konsumować licencje takoż ( produkcja HSW 

czy Radwaru potwierdza ). Teraz to faktycznie xiędza z pokropkiem tylko wołać. Choć 
branżę lotniczą akurat zakup z offsetem nowych myśliwców ( uhahahaha ! ) mógłby 

uratować. Zakup gruchotów kładzie ją z kretesem, bo nawet modyfikacja własnymi siłami 
MiG-ów czy Suchojów byłaby lepsza. A propos, nieoceniony Raport donosił niedawno o dwu 
innych szansach - pierwsza to malezyjskie zapotrzebowanie na czołgi ( PT-91 jest politycznie 
lepszy od czeczenobójczego T-90 ). Swoją drogą, jak to się stało, że przez 10 lat nie udało się 

wypromować choćby Twardego jako modernizacji T-72 z udziałem naszego przemysłu? 
Druga szansa - Pakistan szuka silników do swoich kitajogennych Al-Khalidów. Oferta PZL-

Wola w postaci S-1000 jest jak znalazł...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 01-Jun-01 

 
Jak widzę wątki militarne wyciekają już na inne "niedźwiedzie"listy. Thor czy poważnie 

podchodzisz do informacji o zakupie przez USA S-300 dla obrony przeciwrakietowej Straego 
Kontynentu? Przecież to nie jest system przeciwrakietowy z prawdziwego zdarzenia. THAAD 

powienien mieć o wiele lepsze możliwości, a sposobów na korumpowanie Rosjan jest 
znacznie więcej niż rozwijanie ich systemów plot. P.S. Sprawdziłem ostatnio jak duży jest 

temat - ponad 220 kb! Chyba pobiliśmy rekord.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 02-Jun-01 
 

Co ja, Zgredku, poradzę na to, że jestem przesterowany i wszędzie wtykam te czołgi czy 
rakiety... N/t S-300 mogę stwierdzić tyle, że cholera wie jak to będzie, ale podchodzę do tej 

informacji sceptycznie. Ruscy mają rację, że obrona przeciwrakietowa w dalekiej 
perspektywie jest skierowana przeciwko nim ( choć póki co technicznie jest do wykonania 

tego zadania za słaba ). I taką przeciwrosyjską obronę trudno oprzeć na rosyjskich systemach. 
Chociaż aktualnie to S-300 są już w końcu w uzbrojeniu NATO-wskiej Grecji, a THAAD 

pozostaje w fazie rozwoju. Waszyngton ma problem - ABM trzeba będzie albo jakoś 
renegocjować, albo po chamsku wypowiedzieć. Pytanie czy Rosjanie w razie zajścia tego 

drugiego będą w stanie zareagować w adekwatny do zagrożenia sposób. P.S. Oczywiście, że 
jesteśmy najlepsi, ekipa BB nie ma co się równać z nami ( zresztą rura im zmiękła i wpisy 

kapią tak jak u nas ). Ale celem jest lista pt. "Marian Krzaklewski - nareszcie...", która 
obumarła jesienią, ale nazbierała chyba 329 wpisów, a niektóre były długie...  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 03-Jun-01 

 
Zgredku, chyba na Bliskim Wschodzie może się niezadługo zrobić ciekawie... Może ich 

trochę zlustrować?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: glublak 
Data: 04-Jun-01 

 
W ostatniej wiedzy i życiu jest raport o nowej skomputeryzowanej piechocie co muślicie o 

tych projektach  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Jun-01 
 

Rozważaliśmy to już powyżej... Pewnie systemy sprzęgające poszczególnych żołnierzy z 
systemami dowodzenia, rozpoznania i czego tam jeszcze są przyszłością, tak samo nowe 

dziwaczne bronie, ale wymagają oczywiście dopracowania ( choćby ciężar futurystycznych 
systemów strzeleckich OICW ), no i będzie to droga przez mękę. Debiuty cyfrowych 

wojowników w prawdziwym boju, narażonych na deszcze, upały i inne atrakcje marnie 
wpływające na elektronikę nie będą zapewne olśniewające. Murphy's law rules, zwłaszcza, że 

widziałem gdzieś terminale z Windowsami... Do tego koszty wzrosną niepomiernie. No i 
autonomiczność poszczególnych żołnierzy z definicji radykalnie się zmniejszy, O.K., jeśli 

system działa, ale co gdy padnie? P.S. Po III wojnie światowej największą potęgą będą 
zbieracko-łowieckie plemiona z Kałaszami z Somalii czy Mozambiku...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Jun-01 

 
Bliski Wschód powiadasz Thorze - tam niestety wojna będzie. Cała nadzieja w tym, że Izrael 

wygra, bo jak będzie przegrywał to nadleci "Jerycho" - i nawet na nas się to odbije, a 
ekorewolucjoniści ziszczą swoje marzenie o powszechnej roweryzacji. Trudno szacować 

szanse, Izrael jest nadal bardzo silny ale systuacja geograficzna pogorszyła się. Od 1967 roku 
Żydzi mieli więcej przestrzeni na manewr (Synaj, Liban). Trzeba też wziąć pod uwagę nowe 

możliwości sprzętowe takich państw jak Egipt (Abrams, Apache) czy Arabia Saudyjska. 
Gdyby doszło do rzeczywiście wspólnego frontu arabskiego było by naprawdę nieprzyjemnie. 
Tym co nie jest jasne to wyszkolenie i morale armii arabskich to może być szansa ale i zguba 

Izraela.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 05-Jun-01 
 

Jeśli Zgredek ma rację co do wojny, to czarno widzę, bo Izraelska armia mimo nimbu 6-
dniówki dzisiaj nie na już ani tego morale, ani odporności. Ewakuacja z Libanu była na 



pograniczu paniki, z porzucaniem sprzętu etc. Polecam Katara Zawa pisującego od niejakiego 
czasu w NCzasie. Cała nadzieja w małej spoistości arabskiej (Egipt-sfinks). ZhT  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 05-Jun-01 

 
Czytaczom wyjaśniam, że "Jerycho", o którym pisał Zgredek to szereg izraelskich rakiet 

balistycznych - "1" ma zasięg ok. 500km, a "2" nie wiadomo ile - podaje się liczby między 
1500 a 4000 km. Państwo Izreal dysponuje również bronią jądrową ( choć oficjalnie się do 

tego nie przyznało ), w ilości 200 do 400 głowic ( są różne szacunki ). Anyway - mogą 
znakomicie dopustynnić kraje arabskie... Arabowie z kolei dysponują bronią chemiczną ( 

Irak, Libia ) oraz chińskimi, ludowokoreańskimi i ruskimi rakietami ( chyba wszystkie kraje 
coś tam mają ). Poza tym mówi się, że w razie poważnego kryzysu Pakistan może udostępnić 

swój arsenał atomowy braciom muzułmanom ( dlatego Izrael i Indie pałają do siebie sporą 
sympatią ). Izraelczycy dysponują z kolei antyrakietami - Patriotem i własnym Chec-em ( ale 
ten jest prawdopodobnie jeszcze w fazie prób ). Broni atomowej Żydzi omal nie użyli w 1973, 

kiedy w czsie wojny Yom Kippur na froncie egipskim wiodło im się marnie... Wyszkolenie 
armii arabskich trudno jest ocenić. Saudyjczycy, Jordańczycy oraz mniejsze państwa Zatoki 

korzystają z wzorów i specjalistów zachodnich, Egipcjanie chyba idą własną drogą ( ale już w 
czasie YK szło im nieźle ). Irak, Libia czy Syria - pewnie tam nie jest najlepiej.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 05-Jun-01 

 
A jeszcze do ZhT-a : najbardziej przy wycofywaniu się z Libanu pejsacze mnie wqrwiły 

wysadzając w powietrze to co zostało z zamku krzyżowców Beaufort. Barbarzyńcy po prostu. 
Jasne że morale już nie to co kiedyś, "modernizacja"/hedonizm zrobiły swoje ( choć z drugiej 

strony Żydzi ateiści w wojsku służą, a ortodoksi to by tylko Torę i Talmud czytali ). No i 
demografia - skoro aborcji jest tam pono więcej niż urodzeń to i przyrost naturalny mały i 
każda strata boli nieproporcjonalnie. A kto po stronie arabskiej może powojować? Pewnie 
najbardziej Syria i Irak plus grupy rozbójnicze, Egipt nie ma interesu a zresztą tak jak A. 
Saudyjska nie bardzo może, bo oba te kraje mają na wyposażeniu gł. amerykański sprzęt i 

zakręcenie przez Wuja Sama kurka z dostawami może im trochę zaszkodzić. Z drugiej strony 
- zauważyć można ofensywę handlową Rosji w regionie, kupują od Kacapów nawet 

tradycyjni klienci Zachodu jak ZEA czy Kuwejt...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Jun-01 

 
NTW opublikowała pierwsze zdjęcie prototypu Chrobrego (pod nazwą Krab) wieża została 
umieszczona na przedłużonym kadłubie podwozia Kalina. Co ciekawe Komorowski ponoć 
uznał że nie jest to proram o wysokim priorytecie. W zasadzie słusznie, szkoda że w ogóle 

pakowali się w ten program (co prawda to akurat nie jest wina Komorowskiego).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 06-Jun-01 



 
Chłopaki chciałem podziękowac za informację o zbrojeniówce. Ojczyzna Wam tego nie 

zapomni. Pamiętajcie że inni Was czytają, więc nie przesadzajcie ze skrótami i slangiem. z 
wyrazami szacunku dla Waszej wiedzy i pozdrowieniami ŻUK.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 06-Jun-01 

 
Chłopaki chciałem podziękowac za informację o zbrojeniówce. Ojczyzna Wam tego nie 

zapomni. Pamiętajcie że inni Was czytają, więc nie przesadzajcie ze skrótami i slangiem. z 
wyrazami szacunku dla Waszej wiedzy i pozdrowieniami ŻUK.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 06-Jun-01 

 
Zgredku, a to jest na pewno ten sam system? Może mają być dwa, jeden z 52-kalibrówką, 

drugi z krótszą ( 39 np. ) lufą?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Jun-01 

 
W tej chwili nie mam przy sobie tego zdjęcia ale o ile pamiętam to była pełnowymiarowa 
konstrukcja, zresztą jaki był by sens tworzenia zubożonej wersji. Z artykułu wynikało, że 

prób armaty jeszcze nie przeprowadzono tak że nadal nie znana jest odpowiedź na pytanie jak 
będzie się zachowywać podwozie (przeznaczone dla znacznie lżejszego sprzętu) pod ciężką i 
generującą bardzo duże dynamiczne obciążenia armatą. Tak czy inaczej zamiast rozwijać to 
co mamy został uruchomiony program na który nas nie stać i którego w najbliższym czasie 
nie potrzebujemy. W tej samej NTW pokazali zdjęcia Gradów (wyrzutni niekierowanych 
pocisków rakietowych) o zasięgu zwiększonym do 36 km i na nowym podwoziu Stara. W 

obecnej systuacji taka modernizacja tych wyrzutni + systemy rozpoznania i kierowania 
ogniem mogła by być wystarczającą alternatywą dla drogiego i obarczonego ryzykiem 

niepowodzenia programu armaty 155 mm (Chrobry - Krab)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Jun-01 
 

No i mamy jeszcze słowackie ( bodajże ) Dany, kalibru 152 mm, strzelające przestarzałą 
amunicją, do tego z dosyć krótkimi lufami - ale przerobienie ich na obowiązujący kaliber 155 
mm wraz z zastosowaniem dłuższej lufy to ponoć nie jest jakiś wielki problem. Grad swoją 
drogą ( choć mi marzy się MLRS ), ale jednak npr-y są trochę gorsze w zwalczaniu celów 

punktowych. W kwestii tożsamości-różnicy Kraba i Chrobrego próbowałem pobuszować po 
Internecie, ale oczywiście żadna z polskich firm zbrojeniowych nie ma porządnej strony 

prezentującej produkty. Bo i po co? Ale : też nie mam fotki, jednak wydaje mi się, że wieża 
Kraba wygląda inaczej niż AS 90 i prezentowanych poprzednio modeli Chrobrego, a po 

drugie wydaje mi się, że gdzieś czytałem o 39-tce, którą mieliby rozwijać. Wiadomo - lżejsza 
i tańsza... Fakt, że artyleria to nie priorytet, ale lepsze to niż nic. Jeszcze a propos nowej nTW 



- z artykułu wynika, że są świry na poważnie chcące "Leopardyzować" T-72/Twardego - ma 
powstać typ PT-99 ze 120-tką ( ciekawe - 44 czy 55-kalibrową ) i oczywiście nową wieżą ( 

mam nadzieje, że chociaż będzie spawana z pancerzem warstwowym... ), plus pewnie 
ingerencje w podwozie. Koszt modernizacji - 1, 7 mln USD za sztukę. Pewnie wkopią się ze 
szczętem - choć gdyby im to daj Boże wyszło, byłaby to jakaś tam propozycja eksportowa...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Jun-01 

 
Koszta modernizacji T-72 podane w NTW podają w wątpliwość jej sens, mam wrażenie że za 

tą cenę będzie można pozyskać starsze wersje Leopardów 2, skoro cena nowego oscyluje 
bodaj wokół 4 mln USD. W kwestii artylerii to co mnie martwi to zdolność do 

powstrzymywania kolumn pancernych (powtórka z września 1939) do tego celu nowe Grady 
z amunicją kasetową nadają się znakomicie, mają zresztą większy zasięg niż standadowe 

MLRS-y. Wadą Gradów jest tu jedynie bardzo powolny system przeładowywania.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Jun-01 
 

Ale z kolei "pozyskiwanie" starych Leopardów 2 to zamknięcie wieka nad Bumarem i 
OBRUM-em, na samych remontach ile zajadą? A potencjał modernizacyjny dwójki wielkim 
jest i pewnie upgrade'y będą do 2050 służyły. Do tej pory, nabywcy L 2 z wyjątkiem Austrii i 

Niderlandów decydowali się na produkcję licencyjną ( Hiszpanie, Szwedzi ), a ewentualne 
uprzednio nabyte starsze egzemplarze miały im tylko apetytu narobić... Kotek, albo jakaś 
perspektywiczna maszyna opracowana "wspólnie" z KMW nie ma najmniejszych szans 

exportowych, jakieś rozsądne ewolucje przestarzałego T-72 - paradoksalnie tak z uwagi na 
niższą cenę... I bądź tu mądry. Artyleria - trochę brakuje systemów wielkiej mocy ( 8 Pionów 

to mało ) oraz nowoczesnych rakiet taktycznych.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Jun-01 
 

Z newsów WP - delegacja polska pod przewodnictwem Szeremietiewa bawiąca w Luandzie ( 
Angola ) ma widoki na kontrakty związane z modernizacją postsowieckiego sprzętu tam 
używanego. Jakiś ruch w interesie? Jest parę potencjalnie fajnych rynków o które można 

powalczyć, np. taka Algieria czy inne kraje w których są kadry kształcone w Polsce. P.S. O 
UNICIE nie zapominam, ale biznes jest biznes, jak nie my, to Czesi albo Słowacy.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Jun-01 

 
Z Angolą to myśmy już jeden "super" biznes zrobili - pchnęliśmy im niemal wszystkie (ok. 
60) posiadane BWP-2, o szczegółach tej transakcji to mógłby Clancy albo Lundlum pisać. 

Ciekawe co teraz sprzedadzą - może wszystkie 38 z posiadanych przez WP granatników Carl 
Gustaw M3 (dla czytaczy z uzbrojenia polskiej armii tylko one oraz część amunicji czołgowej 

są w stanie przebić pancerz współczesnego czołgu).  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 07-Jun-01 

 
Fatalista wstrętny... A Krab to chyba faktycznie ex-Chrobry ( kiedy zmienili nazwę ? ). 39-tka 

to twór mojej wyobraźni zapłodnionej brytyjską haubicą ultralekką kal. 155mm.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 07-Jun-01 
 

Angolcom można pewnie zaoferować głównie udział w modernizacji postsowieckiego sprzętu 
pancernego ( BMP jak wiemy mają, T-72 pewnie też ) z wykorzystaniem PCO-wskiej optyki, 

czołgi - pancerz reaktywny + silniki, czyli w sumie "Twardy". Gdybyśmy zdecydowali się 
wcześniej na modyfikacje Mi-24 i Su-22, też byłby to "towar eksportowy". Ale czy oni 

potrzebują takich modernizacji, skoro walczą głównie z partyzantami albo interweniują w 
Kongu?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 08-Jun-01 

 
Zawsze można "przekonać" aktualnego kacyka że bez najnowszej generacji pancerzy 

reaktywnych (oraz sonarów, torped, radiolokatora dalekiego zasięgu itd.) żaden czołg w 
dżunglę wyjeżdżać nie powinien. Tylko że kacyk nie zapłaci bo zginie nim dojdzie do drugiej 

raty.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 09-Jun-01 
 

E tam, ex-towarzysze w Angoli trzymają się nieźle, choć ogólna bida to mają złoża ropy i 
diamenty. P.S. Coś nam się dyskusja nie klei ostatnio, można się ratować wzięciem na tapetę 

JSF-a. Bo przecież wg. kacyków z MON-u z kolei zakup owych 60 myśliwców to tylko 
pierwszy etap modernizacji, koło 2015 będzie następna transza ( MiG-om 29 i Su 22 wtedy 
kończy się definitywnie resurs ). Ponieważ przetarg jest chyba ustawiony pod Amerykanów, 

logiczne będzie wtedy sięgnicie po zwycięzce zawodów Boeing-Lockheed ( albo po 
wycofywane F-16 ). Anyway - temat chyba intieriesnyj, ale ja spadam co najmniej do piątku.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 13-Jun-01 

 
Niestety chwilowo jestem nieco wyłączony z forumowania (robota). JSF to duża niewiadoma, 
na razie moim faworytem jest Lockheed, a to ze względów estetycznych. Jestem wyznawcą 
poglądu, że jak samolot jest ładny to jest dobry. Nieco poważniej wydaje mi się, że Lockhed 
ma lepiej rozwiązany system krótkiego startu i pionowego lądowania - "zimny" wentylator za 

kabiną pilota jest bardziej eleganckim technicznie i taktycznie rozwiązaniem.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-Jun-01 
 

Nas akurat mniej interesuje wersja V/STOL, chyba, że admirałowie postanowią sprawić sobie 
lotniskowiec. Głównym problemem programu JSF jest niemożność zbudowania spełniającego 

wyśrubowane wymagania techniczno-taktyczne samolotu w pierwotnej cenie 28-30 mln $. 
Albo będzie droższy - i pojawi się problem ze zbytem, albo złomiasty ( trochę podobnie jest z 
projektowanym transportowym Airbusem, budowanym dla zmniejszenia kosztów wg norm 
cywilnych ). P.S. Mogliby te nasze Su-22 wyposażyć chociaż w fotele klasy 0-0, skoro inne 

warianty modernizacji są nierealne...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 19-Jun-01 

 
Z JSF jest jeszcze jeden problem, program ze względu na koszty przedłuża się i może się 
okazać, że jak już go zrealizują (2015-2020) to na tapecie staną samoloty bezzałogowe, co 

postawi pod znakiem zapytania całe przedsięwzięcie. Thor - nie wiem czy zauważyłeś że NP 
zabrało się za militaria - w ostatnim numerze jest notatka o Minochodzie (obecnie - 2T), 

niestety całkowicie nieprawdziwa. Wg. tej notatki 2T jest czołgiem, a pierwsze informacje o 
nim ujawniła właśnie rosyjska prasa. Szanowna Redakcjo przed przeczytaniem prasy 

rosyjskiej może warto przeczytać polską - tak mniej więcej sprzed roku (albo zaglądać do 
Jakini - choć taki rozpasły militaryzm jest wam zapewne całkowicie obcy). P.S. Thor - w 

lipcu obiecuje poprawę względem obecności.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 
Data: 19-Jun-01 

 
i tak Wam już niewiele pomoże  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 20-Jun-01 

 
Chris - domyśl się, czego przez grzeczność nie piszę. Zgredku - zaiste NP się militaryzuje na 

potęgę, zauważyłem we właśnie nabytym numerze artykuł o przetargu na wielozadaniowca, w 
miarę kompetentny jak na poziom tygodnika - Talaga przeczytał NTW, ale nie wiem czemu 
dziwi się, że WBrytania nie kupiła Gripena... Z ruską prasą militarną jest w ogóle ciekawie, 
ściągnąłem sobie niedawno z sieci parę artykułów z Military Parade o MiG-u 29, dane 

przytaczane przy okazji porównania go z maszynami amerykańskimi są takie, ze boki zrywać 
( wychodzi np., że F-18 ma dużo mniejszy udźwig uzbrojenia ). A Minochod vel Stalker - no 

cóż, ma gąsienice więc jest czołgiem :) JSF - program przedłuża się chyba bardziej ze 
względu na naciski lobby przemysłowego żądające zakupów maszyn obecnie produkowanych 

i brak entuzjazmu USAF ( ma Raptora ) i US Navy ( Super Hornet ). Wersja bezzałogowa 
sterowana z F-22 jest swoją drogą planowana.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 



Data: 20-Jun-01 
 

Oj Thorze, przecież się domyślam, to tylko taka próba wytrzymałości materiału.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 25-Jun-01 
 

Pragnę poinformować , iż w dzisiejszej (25.06.) Rzeczpospolitej na stronie A12 znalazł swe 
miejsce artykuł o bezzałogowych samolotach wojskowych. Znikam i pozdrawiam.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Jun-01 

 
Przeczytałem ten arytkuł w NP o samolotach wielozadaniowych. Boruta okropna - Talaga 
preczytał co prawda artykuł w NTW, nie zauważył jednak, że był to ewidentnie artykuł 

sponsorowany (przez Lockheeda). W efekcie jego uwagi o wyższości F-16 nad Gripenem w 
większości bez sensu - szczególnie rażący jest passus przesiwstawiający "konia roboczego" - 
F-16 niesprawdzonemu "cacku" Gripenowi. We wszystkich w miarę sprawiedliwych ocenach 

Gripena podkreśla się minimalną (w tej klasie) ilość roboczogodzin na jedną godzinę lotu i 
minimalną ilość sprzątu potrzebnego do obsługi Gripena. W efekcie powinien on być tani i 
prosty w eksploatacji, większy procent tych samolotów ma też(statystycznie) szanse być 
sprawne i gotowe do walki egro mniej ich trzeba kupić by uzyskać porównywalną siłę 

lotnictwa. W tym kontekście to Gripen może robić za konia roboczego a nie F-16. Jasne, że 
(jak już pisałem) F-16 wersje Blok 50 i 60 ma swoje niepodważalne zalety i mocne strony, ale 

takie bezmyślne cytowanie firmowych PR-owców chwały nie przynosi. P.S. Dzięki Żuk-u 
przy okazji rzucę okiem.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Jun-01 

 
W ogóle takie teksty, ni to autorskie, ni to sponsorowane to brzydka strona nTW, szczególnie 

spółki autorskiej E.F. Rybak - J. Gruszczyński ( ostatnimi czasy o TOW i kompleciku 
Maverick - Paeway ). Aliści ten o F-16 C ostatnich wersji nie był nawet specjalnie 

przekłamany, a Gripenowi laurkę zrobili niedawno na tych samych łamach R. i G. Nie ma co 
ukrywać, że oferowany nam F-16 C Block 50+ to mocny zawodnik, a Europejczycy są 

zapóźnieni o jakieś 10-15 lat w stosunku do braci zza oceanu. Absurdem jest w ogóle to, że w 
latach 90-tych opracowywano równolegle trzy konstrukcje - Gripena, Rafale i Eurofightera, 
których produkcja będzie niewielka - co rzutuje zdecydowanie na cenę. Skutek jest taki, że 
żadna z nich nie przewyższa zdecydowanie ponad 25-letniej 16-tki, a F-22 Europa nie może 

przeciwstawić niczego porównywalnego.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Bugs 

Data: 25-Jun-01 
 

We "Wiedzy i Życiu" jest o "cyfrowym wojsku", tj. o najnowszych standardach wyposażenia 
piechoty hamerykańskiej. Znających problem Bugs-profan pyta: jaka jest perspektywa 



upowszechnienia się tych cudeniek poza USA? Stanieje to kiedyś na tyle, żeby i szeregowy 
Kowalski mógł się tym bawić?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Jun-01 

 
Pisali my trochę o tym, ostatnio ja 04 Jun, wcześniej ze Zgredkiem wespół 09 May... Jako 
tzw. ścisłowiec mam wstręt do prasy "naukowej", więc WiŻ nie czytam, ale zakładam, że 

chodziło o projekty Land Warriora i broń OICW. Nad podobnymi systemami pracują 
Francuzi, a Niemcy czy Anglicy też. Czyli prędzej czy później, jeżeli przejdzie etap testów się 

upowszechni. Szeregowy Kowalski będzie sie mógł bawić, jeżeli wcielą go do jednostek 
elitarnych w rodzaju brygad desantowo-szturmowych. W naszych realiach będzie to max. 

kilka - kilkanaście tysięcy zestawów ( w cenie kilkadziesiąt tys. $ za sztukę plus 
infrastruktura, stanieć radykalnie toto nie powinno ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Bugs 
Data: 25-Jun-01 

 
Merci, Thor. Już myślałem, że jakiś nowy element nierównowagi między Metropolią a 

Wasalami zza Wielkiej Kałuży się z tego robi.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 
Data: 25-Jun-01 

 
A może konkurs: wątek militarny pominięty przez Thora/Zgredka? Do wygrania kałach.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Jun-01 

 
Mam! Naddźwiękowe rakiety przeciwokrętowe ( Zgredku, będzie coś w lipcu? ). Gdzie mam 

sie zgłosić po nagrodę? Choć wolałbym coś nowocześniejszego, SG-550 albo G-36 z 
magazynkiem 100-nabojowym.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 25-Jun-01 

 
Kłaniam się wielmożnym dyskutantom, dopiero co as znalazłem Dwie sprawy: Równoległa 
produkcja Gripena, Rafale i Eurofightera: Na początku Rafale i EF to było jedno (do tej pory 
mają podobne przenaczenie i założenia konstrukcyne), ale w którymś momencie okazało się, 
że samolot wielkości EF nie mieści się na projektowanym "Charlesie de Gaulle'u", a tej 

wielkości być musiał, bo na mniejszym nie pomieściło by się wyposażenie i zapasy 
wymagane przez Brytyjczyków (dalekie patrole nad Morzem Północnym) i Niemców. No i 
Francuzi zrobili sobie swój własny myśliwiec. Natomiast Gripen od początku był robiony 

według zupełnie innych założeń, i nie jest konkurentem, a raczej uzupełnienie przywołanych 
powyżej. W bardzo dużym uproszczeniu (z uwzględnieniem upływu czasu, wyposażenia etc.) 



możnaby przyjąć, że układ EF/Gripen odpowiada ameryckiemu F-15/F-16. Zresztą podobnie 
traktuje Gripena British Aerospace który przejął część udziałów w programie i zachwala po 
całym świecie nie rezygnując absolutnie z potężnej części programu EF. Rzecz druga: JSF. 

osiągi rzeczonych nie są wcale tak rewelacyjne. Gdzieś zanalazłem (ale przebacz - nie pomnę 
gdzie) analizę, z której wynikało, że własnościami bojowymi nie będą specjalnie odbiegać od 

obecnych F-16 (poza nieco polepszonym stealthem). Ból polega na tym, że chłopcy w 
Hameryce przyduszenie przez księgowych po raz kolejny usiłują zrobić maszynę do 

wszystkiego (coś jak omawiany przez Was kiedyś OICW - i z podobnymi szansami na realne 
zastosowanie). W dodatku Siłom Powietrznym najbardziej zależy w tej chwili na F-22, Navy 

na F-18E/F i do forsowania JSF ostają się jeno Marines, ale to chyba tyćko za mała 
formacja... Jeszcze raz pozdrawiam  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Jun-01 

 
Witamy serdecznie przybysza! Ad meritum. Sam "Charles de Gaulle" jest po prostu 

bezsensownie mały... Oszczędza się trochę w takich razach, dostając marną konstrukcję, z 
którą ktoś będzie się musiał męczyć najbliższych 30-40 lat. Eurofighter to bardziej klasa 

wczesnego F-18, a ostatnie wersje F-16 mają masę startową 21-22 tony wobec niecałych 23-
ch EF-a ( Rafale - 21 do 24-ch... ), ale takie porównania są siłą rzeczy zawsze dyskusyjne... 
Gripena zaiste projektowano mając na względzie inne pryncypia niz większe maszyny, ale 
bardziej chyba przez wzgląd na ograniczone możliwości szwedzkiego budżetu, albo raczej 

skąpstwo ichnich lewackich polityków niż sensowną kalkulację taktyczno-techniczną. 
Konkurencyjny jest średnio, w ZEA się nie liczył, w Korei ( F-X ) też nie startuje. Gdyby owe 
trzy programy od początku ( wczesne lata 80-te ) połączyć, otrzymanoby pewnie dużo lepszą 

maszynę niż te, które wyszły. Produkcja byłaby większa, cena niższa. Francuzi mogliby 
dołożyć 15-20 tys. ton ChdG, Szwedzi kupić bardziej uniwersalne samoloty o większych 

możliwościach. JSF-a Amerykanie muszą zrobić, inaczej z rynku wypadną, F-22 jest za drogi, 
a F-16 i 18 już niedługo staną się nieznośnie przestarzałe moralnie. Osiągi tegoż będą nieraz 

wręcz niższe niż 16-tki, predkość sięgać ma w porywach 1, 5 Ma przy zachowaniu 
poddźwiękowej przelotowej, zwrotność ma być nienadzwyczajna, dynamika podobna, tylko 
zasięg większy. Wszystko ma załatwić stealth ( jak u F-104 prędkość i pociski kierowane :).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 25-Jun-01 

 
Thor, jako konserwatysta powinieneś być ukontentowany z nagrody. No mogę jeszcze 

dorzucić gąsiennicę od Twardego, lelum polelum.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Jun-01 
 

Jam jest konserwatywny rewolucjonista, a G-36 jest syntezą tego, co wieczne z tym, co nowe. 
Dorzuć chociaż granatnik podwieszany. To gdzie mam sie zgłosić? Do jutra.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 



Data: 25-Jun-01 
 

Granatnik podwieszany? Hm hm ...no dobrze, no właśnie gdzie masz się zgłosić? Jak 
zaanektuję jakiś magazyn to dam znać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Jun-01 

 
Oderwie się człowiek na chwilę od klawiatury i już mu kałach przepadł. Trudno. Polemiki i 

kontynuacje jutro.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Alfonso 
Data: 26-Jun-01 

 
My tu gadu, gadu, a dziewczynki stygną - mowi grabarz do grabarza.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 26-Jun-01 

 
Chris w jakim miejscu będziesz podwieszał Thorowi ten granatnik? może wpadnie jakis 

fotograf z NP to strzeli zdjątko.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 26-Jun-01 
 

Freudowskie asocjacje ŻUK-a są zupełnie nie na miejscu. Granatniki podwiesza się pod 
karabinami, do łoża ( bez skojarzeń ), między gniazdem magazynka a nieosłoniętym 

odcinkiem lufy. W mądrych i głupich filmach strzelanych czasem można zobaczyć facetów z 
M-16 z przyczepioną jakąś rurą. Ta rura to 40-milimetrowy granatnik M-203... Całość jak 

znalazł do salwowania się , gdy ktoś znalazłszy się przypadkiem w okolicach klubu 
gejowskiego albo kliniki aborcyjnej ulegnie niczym nie sprowokowanemu atakowi :)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 26-Jun-01 

 
A w kwestiach merytorycznych - Zgredek nie może, ale czy kol. jasiol narobiwszy obecnym 

apetytu na dysputę swym błyskotliwym entree zamierza się w przyszłości udzielać? 
Proponuje owe supersoniczne rakiety przeciwokrętowe, reprezentowane przez ruskie 

Moskity, Jachonty i Ch-31 oraz kilka typów rozwijanych. Niby powinny radzić sobie jako 3 
razy szybsze od konwencjonalnych z dotychczasowymi systemami obronnymi, ale na długim 
zasięgu muszą lecieć większość trasy wysoko, co ułatwia wykrycie. Głowice też niewielkie, 

300 kg w M. i 200 kg w J., co wrażenia nie robi wielkiego. Ot, standart. Są przy tym cholernie 
ciężkie - 3-4 tony ( z wyjątkiem Ch-31, ale ta ma mały zasięg, 70 km i głowiczkę niecałe 100 

kilo ). Wielkie jak pół Gripena. Poza tym nie opanowano chyba przeładowywania ich na 
okrętach ( Moskita na pewno nie ). Zobaczymy czy i co Zachód wymyśli.  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 26-Jun-01 

 
Do nagrody dorzucam garść granatów (z 'Dziesięciolecia). Pytanie praktyczne - czy III RP 

potrzeby jest myśliwiec dalekiego zasięgu (loty nad Morze Północne, itp.), czy nie 
wystarczyłby małego zasięgu przechwytujący Grippen, co to może z każdej polany czy drogi 
asfaltowej wystartować, natłuc trochę MIGów i znowu się gdzieś ukryć w krzaczorach, a tych 
w naszej Ukochanej Rzplitej od groma i jeszcze troche? Przecież jak weźmiemy te F-16, to do 

takich delikatnych cacek będą się nadawały 1-2 lotniska, i jakbyconiedajBoże się rypło, to 
Rusy rach-ciach-trach! i w try MIGa po lotniskach. A w krzaczorach Grippenka już nie tak 

łatwo wypatrzeć i ustrzelić. No to ja tak tylko pytam, co by nie tylko fantazjować, i nie unikać 
konkretnych problemów - no bo na zakup F-22 to nawet ja jakoś nie liczę. Pozdrawiam 

serdecznie  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 26-Jun-01 
 

F-16 aż taki strasznie delikatny nie jest, skoro jakoś sobie z nim połowa świata, w tym kraje 
tak zaawansowane technologicznie jak Egipt, Bahrajn, Wenezuela czy Pakistan radzi. 

Myśliwiec dalekiego zasięgu może i jest zbędny, ale przydałoby się coś, pod czym można 
dużo uzbrojenia i zbiorników paliwa podwiesić, a obecny Gripen zabiera max. 4 tony, a 
konkurenci 6 - 7 ( amunicja inteligentna szybko schodzi ). F-16 powinien móc przenosić 

nawet dość ciężkie i dalekosiężne Popeye, Taurus do Gripena to przyszłość. A odwet trzeba 
czymś wywierać. Zaiste, możliwość operowania z dróżek to wielka przewaga Szwedka. F-22 

to z kolei czysty interceptor, z mikrymi mozliwościami atakowania celów naziemnych ( 
zabiera tylko parę średnich rakiet w komorach ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 26-Jun-01 

 
Jestem! Po kolei. Ad. 1 Tematów nie omówionych jest bez liku (rzucam kilka - okręty 

podwodne, miny lądowe i nie tylko, moździerze, rakiety balistyczne, itd. itd. - poza tym nie 
dokończyliśmy kwestii stabilizacji obrotowej pocisków brzechwowych :-) . Ad. 2 Rakiety 

naddźwiękowe woda-woda. Uważam, że wspomniane przez Thora systemy są bardzo 
niebezpieczne, mimo swych gabarytów i masy są nie do zatrzymania przez najpopularniejsze 

systemy obrony przeciwrakietowej okrętów. Standardowy amerykański Phlanyx byłyby 
wobec nich bezradny. Jahont np. ma zasięg w locie nad wodą ok. 120 km czyli więcej niż 
przeciętne "zwykłe" pociski woda-woda. Ch-31 ma zasięg wg. wielu źródeł 90 km i tyleż 
kilogramową głowicę, a rozmiarami i masą nie przekracza Exoceta czy RBS-a. W dodatku 
doświadczenia z Falklandów pokazują, że uderzenie pocisku nawet bez ekslozji głowicy 
bojowej może w konsekwencji zatopić niszczyciel. W tym kontekście jej wielkość nie ma 

takiego znaczenia. Polskie doświadczenia w zestrzeliwywaniu poddźwiękowych pocisków P-
15 (to sowieckie starocie służące obecnie jako cele) wskazują że nawet trafiona rakieta ma tak 
dużą energię że kontynuuje lot bezładny i niekierowany ale mogący się zakończyć w burcie 
bronionego okrętu. Włos mi się jeży na głowie na myśl że Rosjanie uzupełnią swoje baterie 
S-300 bateriami Jahontów w okręgu królewieckim. P.S. To na razie, reszta jak się da dziś 



może jutro. P.P.S. A tak wogóle to moglibyśmy się kiedyś namierzyć pod "Złotym Psem" i 
omówić te tematy przy jakimś węgrzynie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 26-Jun-01 

 
Wywołany do tablicy zostałem, więc.. Super- hiper- i coś tam jeszcze naddźwiękowe rakiety 

to efekt stałej sowieckiej mani, coby ustrzelić choćby jeden lotniskowiec. Swego czasu zrobili 
w tym celu całkiem spore urządzenia pod nazwą Tu-22M (wraz z wyposażeniem), które na 

stanie pułków Czerwonej Marynarki głównie występowały . Amerykanie w odpowiedzi 
zrobili F-14 z rakietkami o zasięgu 200km, a zaraz potem zaczęli wprowadzać eskortę z 

Aegisem. Dla Sowietów oznaczało to: albo odpalenie rakiet z większej odległości (aby załogi 
miały szansę przeżycia) i w dużo większej ilości (aby zatkać systemy obronne &#8211; ale w 
przypadku Aegisa i standardowej grupy lotniskowcowej oznacza to odpalenie przynajmniej 
kilkuset pocisków), albo zrobić pocisk znacznie szybszy, który będzie miał szansę rąbnąć w 
coś, zanim ktokolwiek połapie się co się dzieje. I stąd technologia, wg której robione rakiety 
kupują Chińczycy marzący o zatopieniu lotniskowców. Zresztą technologia przez innych też 

znana, bo Amerykanie od dobrych kilkunastu lat robią cele latające o prędkościach 
hiperdzwiękowych (zgadnijcie po co? &#8211; oczywiście aby Navy mogła ćwiczyć 

zwalczanie hiperdzwiekowych pocisków woda-wada). Zachód jak dotąd po drugiej stronie 
celów specjalnie wielkich nie miał, z tym co było spokojnie mogło sobie poradzić lotnictwo 

pokładowe (z rzeczonych lotniskowców), a martwili się raczej okrętami podwodnymi. 
Głowice nie muszą być strasznie wielkie, bo dzisiejsze okręty są robione z blach na 
konserwy, więc głowica w niczym dziur wybuchem robić nie musi, tylko służy do 

podziurawienia grodzi i podpalenia czego się da (pod Falklandami Brytyjczycy stracili 
większość okrętów na skutek pożarów wywołanych trafieniami, a nie zatonięcia a&#8217;la 
2 wojna światowa). Teraz masa: Jak coś sobie leci 3 razy szybciej od normalnego Harpoona 

czy Exoceta, to silnik musi mieć jakieś (minimum) 10 razy większy ciąg - o aby toto 
rozpędzić przy identycznej masie całej rakiety. Można oczywiście zamiast klasycznego 

rakietowego włożyć jakąś odmianę strumieniowego (w których zresztą Rosjanie są podobno 
super), ale i tak układ napędowy tego monstrum będzie zabierał większość objętości i masy 
rakiety. Teraz F-16 i Gripen. Od czasu kiedy Amerykanie zaoferowali Blocki w okolicy 40-
50, oferty są porównywalne. Większa masa uzbrojenia aż tak bardzo ważna nie jest jak się 

używa broni kierowanej (ile razy można podejść do ataku na silnie broniony obiekt - 1 
niezależnie od tego ile się ma bombek). Natomiast istota problemu leży głównie w 

uzbrojeniu. Jak pod już kupiony supermyśliwiec podczepią Sidewindery sprzed 20 lat i FAB-
y, to będzie to wyłącznie kolejna dekoracja. Przypisy: Tu-22M &#8211; sowiecki bombowiec 

taktyczny przeznaczony do strzelania do okrętów NATO i dowolnych a dużych celów 
chińskich. F-14- swego czasu podstawowy myśliwiec Navy, teraz powoli odchodzi w 

przeszłość (bo odeszło Tu-22M). Aegis &#8211; potężny radar instalowany od połowy lat 80-
tych na amerykańskich krążownikach i niszczycielach przeznaczonych do osłony 

lotniskowców i konwojów. Co najważniejsze, może śledzić na raz mnóstwo celów. FAB-y to 
oznaczenie sowieckich bomb &#8211; takich zupełnie klasycznych, jak za wojny koreańskiej 

&#8211; używanych powszechnie przez nasze dzielne lotnictwo.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 27-Jun-01 
 



Znów mamy pewien ruch w interesie... I dobrze. 1 ) Jasiol - AEGIS to coś więcej niż radar... 
Do topienia lotniskowców służyły chyba raczej minerały ( Bazalty i Granity ) na Antiejach ( 
Kursk i jednostki siostrzane ) i ich przodkach - z głowicami nuklearnymi ma się rozumieć, z 
wspomaganymi satelitarnie układami naprowadzania. Głowica 300 kg nie powinna zniszczyć 
100 000-tonowego bydlęcia klasy Nimitz. Potencjalnej skuteczności rakiet supersonicznych 

nie neguję ( szczególnie jesli potrafią robić uniki ), ale katalog ich wad jest konieczny do 
pełnego obrazu. Do ich przechwytywania lepsze powinny być systemy w rodzaju RAM-a, 

eksplozja głowicy ma szansę poszatkować wrogi pocisk. Ponoć Tajwan pracuje intensywnie 
nad Hsiung Fengiem 3, który ma mieć parametry konkurencyjne wobec Moskita, ale znacznie 
mniejszą masę. Marna odporność współczesnych okrętów to inna sprawa, na Iowach śmiali 

się ze wszystkich rakiet, a 2000-tonowy niszczyciel z II Wojny potrafił przeżyć trafienia 203-
mm pociskami. 2 ) Zaiste, chyba sprawa uzbrojenia dla wielozadaniowców jest nie mniej 

ciekawa niż sam typ samolotu. Ale bez przesady, skoro kontrakt opiewać ma na 3, 5 mlda $ 
za 60 sztuk, wychodzi 58 mln na jedną, zatem jakieś uzbrojenie też się w tym zmieści. 

AMRAAMY to pewnik, AIM-9 M drugi. Do tego pewnie Mavericki, Paewaye. Przeciw 
okrętom - czy RBS-15 jest zintegrowany z F-16? Z ciekawszych zabawek - F-16 ma 

zintegrowane JASSM-a i HARM-a, Gripen jeszcze nie. No i ewentualnie owe Popeye ( choć 
są drogie ). Uzbrojenie kierowane swoją drogą, ale przychodzi chwila, w której zostają same 
stare bomby i udźwig bywa cenny. P.S. Zgredku - w którym mieście jest ten "Złoty Pies"?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 27-Jun-01 

 
Mgławicowa możliwość integracji pocisków przeciwradiolokacyjnych (w rodzaju Harm-a)z 
Gripenem to rzczywiście jego słaba strona (tyle, że na F-16 też ich nie bądzie - kasa). Ale 

szansa na obsłużenie Gripena w czasie o połowę krótszym i z połowę mniejszym zapleczem 
techniczno ludzkim (tak chyba wypadają te proporcje) to duża rzecz. W kwestii założeń 

projektowych Gripena to nie są one wcale wynikim skąpstwa budżetowego. Przypominam że 
Szwedzi zbudowali duży i dość ciężki (i bardzo drogi w eksploatacji) myśliwiec - Viggen po 

tych doświadczeniach uznali, że mniejsza, tańsza ale zaawansowany technicznie maszyna 
lepiej sprosta ich wymaganiom. O ile wiem RBS-ów nikt z F-16 nie integrował i nie 

zamierza. Na niektórych co cenniejszyh okrętach od pewnego czasu instaluje się pancerze 
kewlarowe, trudno jednak coś o nich powiedzieć bo nigdy jeszcze nie były "w ogniu". P.S. W 

Mieście Twierdzy oczywiście (na rogu Rynku pomiędzy La Scalą i Empikiem). Chyba nie 
sądzisz, że jestem z Warszawy?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 27-Jun-01 

 
Cóż, my tu sobie dyskutujemy co jest lepsze, a i tak decyzja o wyborze maszyny bedzie mieć 
podłoże polityczne. I tu F-16 ma wieksze szanse, więc trzeba przekonywać się, że jest lepszy. 
Jak uczył wielki Hegel wolność to uświadomiona konieczność :) 16-tka ma tą przewagę, że 

daje możliwość "pozyskania" później wycofywanych modeli wersji A/B albo wczesnych C/D. 
Brak integracji RBS-a to w tym kontekście spora porażka, trzeba będzie w razie czego 

kupować Harpoony albo zrezygnować ze zwalczania celów morskich... P.S. Rodak czy co? B. 
fajnie. Jestem otwarty na propozycje od przyszłego tygodnia.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 27-Jun-01 

 
Jak już to pisałem wcześniej traktuję naszą dyskusję czysto abstrakcyjnie (inaczej już bym się 
dawno pochlastał). Dodam tylko, że marynarka dysponuje już Harpoonami, a RBS-y to ciągle 

niewiadoma. P.S. Świetnie, mnie też bardziej odpowiada przyszły tydzień.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 27-Jun-01 
 

Tak, ale te Harpoony to zupełnie antyczna wersja w kontenerach startowych "Pułaskiego". Do 
nowszej potrzebna jest chyba modyfikacja elektroniki fregaty. Nowe RBS-y kupuje z kolei 
marynarka dla Orkanów i Gawronów - któryś już rok ale akurat im powinno się udać. Mam 
tylko nadzieję, że nie kupimy do pełni szcześcia "Agost" z Exocetami. P.S. Może się jakoś 

określić ( ja się ostatnio głównie opieprzam, więc pasuje mi większość terminów )?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Jun-01 

 
I po coś wspomniał o Exocetach teraz to już na pewno je kupią (np. ze starymi francuskimi 
awizami)! P.S. Niestety coś więcej na temat terminów w przyszłym tygodniu będę wiedział 

dopiero w poniedziałek - dam znać.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-Jun-01 
 

I jeszcze Penguiny, Hsiung Fengi, Gabriele, Sea Eagle, Sea Skua, Kormorany i Otomaty ! Jak 
wróciliśmy po raz któryś do MW - dwie kwestie. W "Raporcie" ostatnim adm. Łukasik 

wypowiada się w kwesti pozyskania OPodwodnych - że niby jest parę ofert i to 
"rewelacyjnych". Skądinąd wiadomo, że popyt na rynku b. wzrósł ( Malezja, ZEA, Pakistan 
chyba ). Czy zatem jest coś nowego oprócz "Agost", szóstki norweskiej i trójki izraelskiej? 
Dwa - komponent lotniczy MW - stare MiG-i na złom, ale Łukasik mówi coś o sukcesji i to 
"wielozadaniowej". Irydy stojące w Mielcu czy coś lepszego? Gdyby WLiOP kupiły F-16 C, 

marynarze mogliby starać się np. o wersję A MLU. Za bardzo kombinuję - w najlepszym 
razie podwieszą coś pod Bryzami? P.S. O.K., ów Złoty Pies wygląda nieźle.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Jul-01 

 
Nie wiem czy Szwedom coś jeszcze nie zostało oni się ostatnio redukują na potęgę. Taki 
wariant w sumie nie byłby najgorszy. W sprawie samolotów dla marynarki to też jest być 
może trop, w końcu została im masa nieużywanych Viggenów. P.S. Co byś powiedział na 

wtorek o 18.30.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 02-Jul-01 

 
W nTW ostatniej są rozważania na temat przejęcia przez MW 2ch eskadr Su-22, ale nie 

natychmiast - i uzbrojenia ich w RBS-y. Też niegłupie, skok wobec MiG-ów byłby kolosalny. 
Pomysł zresztą pojawia się nie pierwszy raz. Viggen - hmm... F-16 A MLU jest jednak 

lepszy, nie mówiąc już o wersji C, której starsze egzemplarze USAF za parę lat powinny 
zacząć wycofywać. Podobny wariant stosowali kiedyś Turcy i Grecy, łącząc zakupy nowych 

maszyn z "pozyskiwaniem" starych - Turcy F-104 i CF/NF-5 A, Grecy A-7 i F-4. 
Stosunkowo niewielkim kosztem byli w stanie wystawiać spore i wartościowe siły. P.S.1 Jest 

też w nTW laurka Kińskiego dla Kraba, podwozie jest pono świetne. P.S.2 Wtorek 18.30 
pasuje, ale te słowa piszę w poniedziałek o 15.22, więc mało czasu, coby się dogadać w 

kwestii identyfikacji...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Jul-01 

 
Su-22 nie mają radiolokatora co czyni całą operację mało realną. P.S. Klasyczna 

identyfikacja, czyli trzy czerwone serie z Maxima, niestety nie wchodzi w grę - NP jako 
sygnał rozpoznawczy?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-Jul-01 

 
Radiolokator można wsadzić Suchojowi do stożka wlotowego, stację laserową umieścić w 

owiewce - takie operacje stanowiły sedno oferowanych onegdaj WLOP modyfikacji - 
izraelskiej i francusko-rosyjskiej. P.S. Może być NP trzymane na widoku. To co, jutro, 18.30 

przed wejściem do części parasolowej Złotego Psa?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Jul-01 

 
OK  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 02-Jul-01 

 
Jeśli ma to być Filialna Impreza Forumowiczów Kurde Aktywnych (FIFKA 2001) to może 
byście Franza wzięli? Też z Wrocławia, chyba, że trzeba być czołgistą, a bycie asystentem 

Władysława Frasyniuka dyskwalifikuje ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 
Data: 04-Jul-01 

 



Thorze i Zgredku to Wy się naprawdę nie znacie? Ja przypuszczałem , że obaj pracujecie w 
MON-ie! Liczę na relację z epokowego spotkania. Czy w związku z Waszymi 

zainteresowaniami będziecie pić... paliwo do rosyjskich rakiet? Podobno daje ciekawe efekty 
uboczne (babki w Warszawie uciekajcie!) Chris zaniedbujesz BB i mnie też, łobuzie. Wracaj 

na łono rodziny. I co tam Panie z płytka dla mnie?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 
Data: 04-Jul-01 

 
Zaniedbany ŻUKu, poszła paczuszka do ŻUCZka, więc wypatruj.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 04-Jul-01 

 
Mam dwa zagadnienia mniej techniczne, a bardziej koncepcyjne. 1. Co Szanowni Państwo 

sądzą o idei Obrony Terytorialnej i w ogóle o idei pospolitego ruszenia z kałachami i RGP-7. 
Z góry wiadomo, że próba ich użycia w polu spowoduje straszne jatki ale czy np. w obronie 
dużych aglomeracji (Trójmiasto, Warszawa z przyległościami lub np. Śląsk) nie mają oni 
pewnej racji bytu? 2. Czy biorąc pod uwagę rozmiary Bałtyku i odległość potencjalnych 
celów od naszego brzegu, to nasza flota nie powinna skasować swoje łodzie bojowe, a 

zamiast tego kupić odpowiednią ilość samolotów i śmigłowców? Znacznie szybsza reakcja, 
wyższa odporność na obronę przeciwnika etc.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 04-Jul-01 

 
Mam dwa zagadnienia mniej techniczne, a bardziej koncepcyjne. 1. Co Szanowni Państwo 

sądzą o idei Obrony Terytorialnej i w ogóle o idei pospolitego ruszenia z kałachami i RGP-7. 
Z góry wiadomo, że próba ich użycia w polu spowoduje straszne jatki ale czy np. w obronie 
dużych aglomeracji (Trójmiasto, Warszawa z przyległościami lub np. Śląsk) nie mają oni 
pewnej racji bytu? 2. Czy biorąc pod uwagę rozmiary Bałtyku i odległość potencjalnych 
celów od naszego brzegu, to nasza flota nie powinna skasować swoje łodzie bojowe, a 

zamiast tego kupić odpowiednią ilość samolotów i śmigłowców? Znacznie szybsza reakcja, 
wyższa odporność na obronę przeciwnika etc.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 04-Jul-01 

 
1 )W kwestii naszej narady wojennej - wiekszość ustaleń jest ściśle tajna, mogę tylko 

zdradzić, że będziemy konstruowali Pershinga w moim ogrodzie a w chaszczach nad Odrą 
postawimy stocznię, w której budować będziem rzeczne okręty podwodne.2) Zgredku - 

sprawdziłem te izraelskie korwety Eilat się zwące, zaiste amerykańskiej budowy. Przy 1275 
tonach full loadu 8 wyrzutni Harpoonów, 8 Gabrieli, 64 Baraków i trochę drobiazgu, nie 
zmieścili konkretnej artylerii i sprzętu ZOP, ale i tak nie chciałbym znaleźć się na czymś 

takim podczas sztormu... 3 ) Obrona Terytorialna - trudno powiedzieć. Z RPG-7 racji bytu nie 
ma, z czymś lepszym - powiedzmy Panzerfaust 3 plus Gromy może się jakoś przydać. 



Zastrzeżenia - niektórzy przenoszą mechanicznie doświadczenia czeczeńskie i afgańskie. Nasi 
rezerwiści to jednak nie bitni górale, teren też trochę inny. Rosjanie opracowują właśnie 
środki zaradcze przeciw oddziałom nieregularnym i niszczycielom czołgów - pojazdy w 
rodzaju BTR-T czy BMP-T, zbudowane na bazie T-55 albo T-90, dobrze opancerzone i 

uzbrojone w działka 30mm i granatniki automatyczne. Mogą też w razie czego zabawić się w 
słanie przeciw nim specnazu. Ale jeśli już - OT można wykorzystać bez popadania w 
sprzeczność jako magazyn starszego ciężkiego sprzętu wojskowego. Jugolskie T-55 

pochowane po lasach stwarzały zagrożenie, a nie było ich tak łatwo zniszczyć. 55-tka lekko 
dopancerzona, z nowoczesną optyką i amunicją może być przy odpowiedniej taktyce groźna. 
Goździki 122mm również szkoda złomować...To samo od biedy ze starymi zestawami plot, 

nie zapominajmy, że S-125 zestrzelił F-117... Tylko, że taki wariant kosztuje więcej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 04-Jul-01 

 
Flota/lotnictwo - w ostatnich dniach troszkę to rozważalismy... Wszystko zależy od 

dopracowania strategii użycia MW. Alternatywa - okręty czy letadelka jest jednak trochę w 
stylu : mieć ręce czy nogi. W służbie konwojowej, przy desantach, minowaniu i trałowaniu 
statki powietrzne okrętów nie zastąpią. U-Booty są niezrównane w czatowaniu na wroga. 

Wrażliwość lotnisk na uderzenia też nie jest zerowa. Jednak - póki co MW traci praktycznie 
swój komponent odrzutowy z wycofaniem MiG-ów 21 bis i Iskier ( co prawda jego siła 

uderzeniowa była żadna ). Co dalej - kombinowaliśmy 28 Jun - 2 Jul.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Franz 
Data: 04-Jul-01 

 
Chris : i tak bym nie poszedł. Na pewno by mnie rozstrzelali...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Franz 
Data: 04-Jul-01 

 
A poza tym do Psa nie chodzę ze względów ideologicznych - to własnosć Grzesia Schetyny...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 04-Jul-01 

 
Jeśli to prawda, to skąpi na piwnicach, zawiedliśmy się na trunkach okrutnie (marne było to 

paliwo o którym pisał Żuk). Obawiam się Chris, że mało kto zdzierży uczestnictwo w 
rozmowie dwóch militarystów. Faktem jednak jest, że FIFKA MILIT 2001 była udana. Ad 

meritum - jestem zwolennikiem obrony terytorialnej, aczkolwiek nie w wydaniu 
partyzanckim propowanym przez Szarego Mietka. To powinny być oddziały z lżejszym 

uzbrojeniem ale liniowym lżejsza artyleria, kołowe wozy bojowe itd i żołnierze poborowi bo 
inaczej to nie ma sensu. Obrona aglomeracji może oznaczać całkowite ich unicestwienie vide 
II wojna Czeczeńska. Myślę że mieszkaćcy tychże nie wybiorą raczej okupację. W kwestii 

marynarki wojennej wydaje mi się że okręty bądą miały zdecydowanie większe szanse 



przetrwania pierwszego, zaskakującego ataku niż samoloty. Ergo doceniając rolę aviacji nad 
morzem nie należy odpuszczać marynarki wojennej.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 04-Jul-01 

 
Niby racja, ale ów "lżejszy" sprzęt trzeba kupować ( KTO na przykład ), co koszty podnosi 

niepomiernie. A tak można gdzieś upchać zabawki już trącące myszką, ale które ciężko 
sprzedać za granicę ( albo się nie umie jak u nas ), a złomować jeszcze szkoda, bo mogą być 

efektywne.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 04-Jul-01 

 
Lżejszy to jednak tańszy. Sam wspominałeś o T-55, możdzierze takie drogie nie są (chyba), 
lekkie pojazdy kołowe w rodzaju włoskich Pum też, choć oczywiście z polskiej perspektywy 

to marzenie ściętej głowy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 04-Jul-01 

 
Ciekawa jest amerykańska National Guard ( a propos, suweren dziś święto obchodzi, 

powstań, baczność, Star Sprangled Banner intonuj! ), której odnoga lotnicza przejmuje od 
USAF całkiem nowoczesne samoloty, z B-1 ( taki wielki bombowiec strategiczny - dla 

czytaczy )włącznie. W krajach Westu jest podobnie, szwabskia OT używa np. Leopardów 1. 
W partyzantkę bawią się Bałtowie, ale wiadomo, że Ruscy ich w razie czego w parę godzin 
zajmą. My sobie deliberujemy, ale czy nasi włodarze tak naprawdę wiedzą po co jest armia, 
jakie ma spełniać zadania i dlaczego ma liczyć w przyszłości 150 000 ludzi a nie np. 133 700 

albo 154 200? I czy 160 a w perspektywie 120 samolotów bojowych wystarczy? I tu jest 
chyba pies pogrzebany, decyzje podejmowane mogą być świetne albo durne - ale wszystkie 

są raczej przypadkowe...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 07-Jul-01 

 
Sytuacja Szeremietiewa po ujawnieniu niejasnych powiązań współpracownika oraz pewnej 
nierównowagi w wydatkach i dochodach pana dr. hab. wiceministra przez "Rzepę" stała się 

niezbyt godną pozazdroszczenia... Kulisy rozstrzygnięcia konkursu na haubicę jakby też ( bo 
faktem jest, ze PzH 2000 to sprzęcik nowocześniejszy niż AS 90 ). Teraz pozostaje pytanie co 

z konkursem na myśliwiec ? Jest dobry pretekst do zawieszenia go, a w takim razie łapówę 
zainkasują już chłopcy Millera.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 09-Jul-01 

 



Sytuacja rzeczywiście ciekawa - pytanie tylko co teraz zrobić z tym pasztetem. PzH 2000 jest 
oczywiście bardziej zaawansowany, ja sam byłem bardzo krytyczny wobec całego 

prezdsięwzięcia, możliwe jednak że obecnie sensowniej bądzie pozostać przy brytyjsko - 
polskim "Krabie" (jeśli to nowe podwozie sprawdzi się w uczciwych próbach). Mimo 

wszystko Krab daje jakieś szanse na eksport, w przypadku PzH 2000 było by to zupełnie 
nierealne, no i szkoda tracić wtopiony w przedsięwzięcie czas i szmalec. Jeśli podwozie 

okarze się udane to coś z tego bądzie także dla Loary i ew. innych systemów - podwozie T-72 
jako nośnik uzbrojenia to nieszczęście.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 09-Jul-01 

 
Co do haubicy - jest na pewno po herbacie, stopień zaawansowania imprezy jest za duży na 
jakieś gwałtowne ruchy. W końcu w Belgii nawet po ujawnieniu nieprawego pochodzenia 

kontraktu na Agusty zrealizowano go. Faktem chyba jest, że wieża PzH 2000 nie była 
integrowalna z podwoziem innym niż podstawowe, Vickers pracuje nad upgrade'ami - wobec 
tego konkurowały systemy porównywalne - i wybór był trochę "kwestią smaku". Prawdziwa 
afera byłaby gdyby kupiono za wielkie pieniądze sprzęt z albańskich składów :) Jednakowoż 
ujawnienie całej sprawy teraz, przy okazji przetargu na samolot ma swoją wymowę. Ciekawe 

tylko która strona puściła tego smroda.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 09-Jul-01 

 
Tak nawiasem mówiąc, jednym z koronnych argumentów brytyjczyków była mniejsza masa 
ich armaty - 55 ton PzH 2000 to miało być zdecydowanie za dużo na polskie drogi i mosty. 
Tymczasem "Krab" z nowym podwoziem waży ok. 50 ton. Ciekawa jest też inna informacja 
podana w Rzepie, że w NATO w ogóle nie ma jeszcze w linii pocisków 155 o zasięgu 40 km. 

Albo to kaczka albo rzeczywiście opowieści o możliwościach współczesnych haubic są 
zdecydowanie przesadzone.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 09-Jul-01 

 
Większość 155-tek w NATO to wciąż 39-kalibrówki, np. warianty M-109, a z tego choćby 

narobili pod siebie więcej niż 25-30 km bez dodatkowego napędu nie wyciągną. Zapasy starej 
amunicji o takich a nie innych parametrach balistycznych znacznymi zapewne są, a że lufa 52 
kal pozwala strzelać nią te 5 km dalej nie śpieszono się chyba wściekle z opracowywaniem 
nowej. Masa to zaiste spory problem zważywszy na to, że transport WP w najlepszym razie 
dostosowany jest do T-72, 15 ton lżejszego wozy zachodnie a ciągników o masie całkowitej 
zestawu 100-120 ton jest malutko ( jeżeli w ogóle są ) - ciekawe czy Szwaby kopsną coś jako 

dodatek do Leopardów... Ewentualnym czytaczom wyjaśniam, że czołgi czy inne pojazdy 
gąsienicowe same jeżdżą tylko w boju z uwagi na stosunkowo niską trwałość podwozi ( 

remont generalny po ok. 10 tys km ) i agresywność ich wobec nawierzchni.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 



Data: 10-Jul-01 
 

My tu tak sobie gadu gadu, i nie doceniliśmy wcale wysiłków NP mających na celu 
dogadzanie militarystom. Obiecujący tytuł "Silniejsza armia, bezbronne państwo" krył 
przecież w ostatnim NP kolejny artykuł o treści militarnej. Szkoda że taki pobieżny i z 
błędami merytorycznymi (liczne formacje piechoty w nowoczesnych armiach?!) ale 

niniejszym doceniam wysiłek. P.S. Jakby jaszcze te videa Marka Polańskiego z jakiegoś 
pepanca potraktowali to bym już reszte pretensji do NP publicznie nie wyciągał.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 11-Jul-01 

 
Problem z zasięgiem 155-tek polega zdaje się nie tyle na tym jak daleko ile jak celnie. 

Artylerii lufowej używa się głównie to zwalczania celów punktowych (czyli np. jakiegoś 
radaru, sztabu albo czegoś inszego ważnego), a tu najważniejsza jest celność, jako, że 
strzelanie do celów takowych z dokładnością 200-500 m (dla zasięgu 40 km) nie ma 

najmniejszego sensu. Lepiej jest wysłać paredziesiąt rakiet lub samoloy które wszystko 
wykarczują. Taki był zresztą oficjalny powód, dla którego US Army wyłącznie modernizowa 

swoje M109, nie starając się przez wiele lat o coś o większym zasięgu. Identycznie zresztą 
wyglądały początkowe opinie o pierwszych działach sięgających magicznych 40 km, np. tych 

z RPA - tzn, że to typowy parametr dla dzikusów, bez realnego zastosowania. Dopiero 
szerokie użycie GPS-ów(do pozycjonowania dział i obserwatorów) i laserów (do określania 

odległości) trochę zmieniło.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 11-Jul-01 

 
No, ś.p. amerykańska 175-ka M-107 miotała pociski na ponad 35 kilometrów a używana była 

dość szeroko, np. do celów tak zacnych jak bombardowanie komuchów zza strefy 
zdemilitaryzowanej w Wietnamie... Zresztą użycie np. amunicji jądrowej albo 

bobmardowanie miast czy rozległych zgrupowań trochę zmniejsza wymagania co do celności. 
Inna rzecz, że lufa miała nikłą żywotność i Amerykanie swoje 107-ki przerobili na 203-mm 
haubice M-110, których ponoć niedawno o mały włos nie dostała nasza armia.P.S. Zgredku, 
myślę, że transformacja NP to efekt naszych wysiłków, stanowimy w końcu kilkadziesiąt 

procent czytelników...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 
Data: 11-Jul-01 

 
Jeszcze o naszym Krabie. Wg mnie jego masa i włożone do tej pory pieniądze to małe 

wyższego rzędu. Problem polega na tym do czego w razie czego mają one strzelać? Pytanie 
nie jest trywialne, bo z takowych haubic nie strzela się na oko po lufie, więc pojawiają się 

dwa elementy absolutnie niezbędne do użycia rzeczonych haubic: 1. system (systemy) 
obserwacyjne, 2. system dowodzenia. Ból polega na tym, że o ile elementy systemu 

dowodzenia (aczkolwiek okrutnie okrojone) są przewidziane w pierwszym module, to na 
razie nikt się nie zająknął o jakimkolwiek rozpoznaniu. Dla przybiżenia problemu: zakładając 

umieszczenie haubic ok. 10 km za linią frontu i przyjmując w miarę standardowy zasięg 



rozpoznania równy ok. 1, 5 raza zasięgowi ognia, mamy wymagany zasięg rozpoznania 
wynoszący 40 - 50 km w głąb linii przeciwnika. A w Polsce jak dobrze idzie i się wejdzie na 
wieżę kościelną to widać na 10 km. Oznacza to przymus użycia jakiejś formy rozpoznania 

lotniczego (albo satelitarnego;)). Można sobie nawet wybrać: śmigłowce, samoloty 
pilotowane czy też BSL-e (samolociki bezpilotowe, kierowane z ziemi). W co 

normalniejszych armiach używa się wszystkiego na raz, kombinując uzyskane rezultaty. A 
tymczasem w wojsku naszym niczego o nawet zbliżonych parametrach nie ma, i nikt o 

niczym nowym nie mówi. Więc może dać sobie spokój z Krabem, kupić parę Goździków 
więcej (dla czytaczy - haubica 122mm produkowana w Polsce, zasięg w szczycie do ok. 20 

km) i jakieś systemy rozpoznania i dowodzenia dla nich?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Jul-01 

 
1. Na brak systemów bliskiego rozpoznania utyskiwałem już na tej liście, aczkolwiek artyleria 

dalekiego zasięgu istniała i była używana także wtedy gdy nie istniały BSL-e. Można sobie 
wyobrazić że ogień artylerii korygują grupy zwiadowcze (np. na nowych zmodernizowanch 

BRDM-ach), choć bez uzupełnienia innymi środkami będą to oczywiście dość ułomne 
działania. 2. Wg. mnie nie ma alternatywy Goździk - Krab gdy będą środki rozpoznawcze dla 
jednych to tym samym będą dla drugich. 3. Dla artylerii środków satelitarnych nawet jankesi 

nie używają w zupełności wystarczą dobrze wyposażone pododziały rozpoznawcze, 
rozpoznawcze śmigłowce i BSL-y. Choć to trzeba dodać że mało które z nich potrafą podać 

dokładną pozycję celu. 4. Nie zgadzam się zupełnie że artyleria 155 służy głównie do 
zwalczania celów punktowych nawet zwykłe pociski 155 są skuteczne wobec najlepiej 
opancerzonych czołgów, a stosuje się także pociski kasetowe i (przereklamowane moim 

zdaniem) pociski "inteligentne". Nie zmienia to mojej opinii iż od zakupów nowych haubic 
bardziej efektywna mogła by się okazać modernizacja wyrzutni rakiet Grad, z nowymi 

pociskami o zasięgu 36 km.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 11-Jul-01 

 
Goździk chyba nie jest produkowany od -nastu lat, kal. 122mm brakuje "interoperacyjności", 

pocisk ma dwa razy lżejszy, możliwości jednak nikłe, poza tym podjęto już decyzję o 
wycofaniu go z jednostek... Problem rozpoznania jest zaiste niebłahy, ja dorzucę jeszcze do 
listy braków JSTARSa i jego taktyczną miniaturkę - francuski radar obserwacji bocznej dla 
Cougouara. Skoro jednak te Kraby mają robić - niech robią, w perspektywie może powstaną 

rozpoznawcze wersje Sokoła ( jest już Gipsówka ) czy AB-139. BSL-e można od biedy 
wyprodukować w Polsce ( po róznych targach obwożą jakieś projekty ). Zawsze można 

wysłać 30 km w głąb linii wroga jakichś kamikadze z UKF-kami :) Brak dopracowania tego 
elementu potwierdza moją tezę, że sprzęt w Polsce kupuje się zupełnie z przypadku ( może 
poza MW ). Aha - skoro lotnictwo ma liczyć 160 a nawet 120 maszyn należy zastanowić się 
nad perspektywicznym wyposażeniem WL w jakieś środki zwalczania wroga na dalszych 

odległosciach. Toczek jest tyle, co kot napłakał, Łuny to złom...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał:  

Data: 11-Jul-01 



 
po kolei: 1. celność i zasięg. Amerykanie armatę 175mm i haubicę 203mm zrobili w czasach 
kiedy artyleryjskie pociski rakietowe (czyli np. Katiusza) dolatywały na odległości 5-10km 

góra, a jedynym nieskrzydlatym sposobem skutecznego zrzucenia czegoś na przeciwnika były 
DUŻE działa w DUZYCH ilościach (po kilkaset luf na kilometr frontu) - lub amunicja 

jądrowa.. Wówczas jedynym kryterium celowania było wystrzelenie w mniej więcej kierunku 
i w mniej więcej odległości. Faktycznie w Wietnamie strzelały ogniem nękającym przez 

strefę zdemilitaryzowaną, ale to było politycznie motywowane marnotrastwo pieniędzy, armat 
i amunicji, bo sensu wojskowego nie miało żadnego. Natomiast po wprowadzeniu 

artyleryjskich systemów rakietowych (sowieckie Grady i cała reszta, niemiecki LARS, czy 
wreszcie MLRS) które z założenia służą do "orania" obszarów liczonych w hektarach, mające 
niższe natężenie ognia działa siłą rzeczy przeniesione zostały do zadań gdzie coraz bardziej 
liczy się celność i ona obecnie jest decydująca. 2. satelity w rozpoznaniu dla artylerii to była 

próba żartu 3. oczywiście Krab czy Goździk to niewłaściwie postawiona alternatywa. 
Chodziło mi o to, że zamiast kupować nowe działa których TEŻ się nie da racjonalnie użyć, 

to kupić systemy umożliwiające użycie tego co już mamy..4. zmodernizowane rozpoznawcze 
BRDM-y mogą prowadzić od biedy rozpoznanie właśnie dla Goździków (powiedzmy 10 km 
w głąb obrony przeciwnika to jeszcze z jakiegoś pagórka zajrzeć można) ale nie dla Kraba. 

No bo jak: szaleńczy rajd naszych sił rozpoznawczych na BRDM-ach na 30 km od linii 
frontu? Przecież to kosztowna forma samobójstwa. 5. zwalczanie celów punktowych oznacza 

np. iże strzelamy do sztabu czegośtam. Trafienie kilkonastoma pociskami 155 mm z 
dokładnością 20-40 m pozwala liczyć na pociachanie wrażych sztabowców odłamkami. A 
trafianie cel wielkości czołgu (dokładność 1-3 m) przy strzelaniu balistycznym, to poniżej 

rozrzutu statystycznego. 6. Gipsówka to rozpoznanie elektroniczne (znaczy się ichnich 
radiostacji, radarów etc.), i może prawdopodobnie podawać jeno wstępne namiary. Poza tym 
do 2006 mają kupić całą jedną. 7. To co pokazywali na różnych wystawch w Polsce w kwestii 

BSL to były takie same fantomy jak słynny kiedyś Skorpion. BSL-e to przede wszystkim 
elektronika (kolejno: kamery w różnych widmach; układy stabilizacji tychże kamer; 
bezpieczne linie łączności; stacje do obróbki sygnałów i planowania misji). Z tego 

wszystkiego w Polsce nie robi się NIC, a kosztuje to grubo ponad 50 % całości, ze 20 % to 
złożenie wszystkiego do kupy. Koszt latadełek i innych części mechanicznych możliwych od 
biedy do zrobienia u nas (choć odpowiednich silników też np. nie ma) wynosi pewnie poniżej 

20 % kosztów całości. A system z paroma BSL-ami może kosztować 5 - 10 mln $, co w 
naszych warunkach oznacza, że albo Krab albo rozpoznanie dla niego..  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Jul-01 

 
Ad. 1 w latach 60-tych kiedy wprowadzano 175-iątki w sowietach wprowadzano Grady 

(zasiąg - 20 km). Oczywiście że artyleria lufowa służy bardziej do zwalczania celów 
punktowych a rakietowa bardziej do celów powierzchniowych ale te podziały zacierają się z 

obu stron (coraz celniejsze rakiety i kasetowe lub samonaprowadzają ce się pociski 
artyleryjskie. W celności dalekonośnego ognia artyleryjskiego zdecydowanie jesteś 

niesprawiedliwy - wcale nie jest tak fatalnie. Zgodnie z wymganiem przetargu na Kraba 
celość w donoóności ma wynosić 0, 5 % tzn. 150 m (dla 30 km), dla kierunku o, 1 %. Czy 

Krab je spełni nie wiem, jasne jest jednak że są to wartości osiągalne dla współczesnej 
artylerii. AD.2 To co już mamy jest za stare i ma za mały zasięg by inwestycja w 

zaawansowane sposoby rozpoznania miała sens. W mojej opinii zamiast armatohaubicy 
można było iść w kierunku modernizacji Gradów (nowy zasięg 36 km z rozrzutem dla 50 % 



pocisków podobno 250 metrów), albo poczekać z modernizacją artylerii i zabrać się za 
pilniejsze rzeczy -chyba najsensowniejsza alternatywa. Ad 3 Nie doceniasz naziemnych 

systemów rozpoznawczych - a wszyscy je na gwałt wprowadzają np. niemiecko-holenderski 
Fennek. Nikt już nie zakłada istnienie jednolitego frontu, jednoznacznie wyznaczonej linii 
wróg - nasi. Należy się raczej spodziewać działania samodzielnych grup bojowych luźno 

związanych jedna z drugą, to daje duże pole do penetracji. AD.5 Dlaczego zakładasz, że jedna 
armata prowadzi ogień do jednego czołgu - to bez sensu - baterie 155 mogą prowadzić ogień 

tylko do większych grup pancernych (są zbyt cenne) trzeba liczyć jakie jest 
prawdopodobieństwo trafienia kilkudziesięciu pocisków w kompanię czołgów, zaznaczam że 
eksplozja pocisku 155 mm parę metrów od czołgu wyłączy go z walki. A są jeszcze pociski 

kasetowe (do 60 podpocisków) w naboju. Uf na razie tyle reszte potem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 12-Jul-01 

 
1 ) 175-ka itp. - zwracam uwagę, że na Zachodzie mobilne wyrzutnie npr-ów były totalnie 
lekceważone. Jednymi z pierwszych ich użytkowników byli chyba RPA-ńczycy, którzy 

zapoznali się z Gradami. 2 )Cele punktowe - hmmm. Póki co to zgrupowanie czołgów czy 
baterię wrogiej artylerii albo rakiet łatwiej jest zlokalizować niż jakiś sztab... Takie cele 
trzeba oczywiście zasypać pociskami i dlatego ugrupowania bojowe tworzą baterie a nie 

pojedyncze armaty czy haubice. Najmniejszym celem rzeczywiście punktowym dla 155-tek 
mogą być okręty, Szwedy zresztą zakładają użycie swoich PzH 2000 jako mobilnych baterii 

nadbrzeżnych. 3 ) Pewną przewagą 155-tek nad Gradami jest niższy zapewne koszt amunicji i 
większa jej dostępność - w razie czego sajuzniki mogą podrzucić z magazynów. Nie wiem do 
końca jak wygląda sprawa wykrywalności na polu walki, ale w boju nocnym wolałbym być 

koło haubicy niż przy wyrzutni rakietowej. Przeżywalność Kraba też będzie trochę wyższa, w 
końcu Stara z Gradem jest w stanie byle moździerz rozwalić. No i kwestia mobliności w 

terenie - gąsienicowiec mniej boi się roztopów. 4 ) Rozpoznanie - o śmigłowcach z radarkami 
można raczej pomarzyć, rozważania nt. BSL-i w takiej a nie innej sytuacji finansowej są też z 

lekka czcze. Zostają zaiste pojazdy naziemne, obok BRDM-ów czyli Żbików jeszcze 
rozpoznawcze wersje BWP, których zresztą jest b. mało. W kwestii podobnych pojazdów 
trudno się jednoznacznie wypowiedzieć - przy założeniu "luźnego" frontu są O.K., gdy 

ugrzęźnie się w wojnie pozycyjnej albo choć powstanie wyraźna linia frontu tracą 
użyteczność. Jak zwykle, tworzone za biurkiem teorie zweryfikuje kiedyś praktyka...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 17-Jul-01 

 
Wspomniana amunicja wygląda nieźle bo stanowi ciekawe połączenie sporej prędkości 

wylotowej i przebijalności z małym odrzutem i niewielką energią pocisku. W efekcie mamy 
takie małe masy broni. W systuacji WP gdzie parabellum jeszcze nie jest tak powszechne, nie 

ma problemu związanego z odejściem od tego standardu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 17-Jul-01 

 
1 )Taak... FN 5, 7mm, prototypy w rodzaju 0.224 BOZ ( pocisk 5, 6 mm w łusce 10 mm Auto 



) albo H&K 4, 6 mm do PDW. Przyznam się do odrobiny sceptycyzmu. Duże prędkości - 
O.K. Ale FN i H&K mają energię z długich luf pm-ów tylko ok. 500 J. Pistolet Five-SeveN 
ma prędkość wylotową koło 550 m/s i zupełnie malutką energię. BOZ jest dużo lepszy, ma 

cięższy pocisk przy dużej prędkości i energię koło 800 J. O co mi biega - przebijalność będzie 
wysoka, ale zdolność obalająca niespecjalna, chyba , że trafisz w łeb albo serce i RIP. Dla 
policji se ne nada, do samoobrony chyba mało ( BOZ bardziej ). Strzelanie z tłumikiem - 

śmiechu warte ( energie na poziomie 5, 6 LR ). Gdybam ja miał robić taki nabój, założyłbym 
kaliber 7, 62 mm, masę pocisku ok. 5, 5 g, prędkość 600 m/s, energię koło 1000 J. Byłaby i 

przebijalność i jakaś siła rażenia. 2 ) Dziwią mnie niektóre współczesne koncepty 
wyposażenia oddziałów. Powyższa amunicja ma zaowocować powstaniem PDW - dla 

żołnierzy z założenia nie walczących. Niektórzy "znawcy" postulują wyposażenie w to nie 
tylko antyterrorystów, ale i zwiadowców - zamiast karabinków 5, 56 mm. Podobna głupotka - 
eliminacja ukm-ów 7, 62 na rzecz rkm-ów 5, 56 typu Minimi albo Negev. Australijczycy po 

doświadczeniach na Timorze zjechali niby świetne Minimi jak beczki od smoły i zaczęli 
wyciągać FN MAG-i z magazynów. Do czego zmierzam - niektórzy fetyszyzując 

"portatywność" zapominają, że z broni czasem się też strzela. Może dojść kiedyś do 
horrendum w rodzaju wystrzelania w jakichś górach takiego superwojska z PDW i 5, 56 mm 
km-ami przez 70-latków z Mosinami, DP i Maximami... P.S. Ruscy zamierzają odejść od 5, 

45 mm na rzecz szóstki. Mi wciąż szkoda szwajcarskiego konceptu 6, 45x48mm, który nie tak 
dawno przegrał z 5, 56-tką...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 17-Jul-01 

 
Tylko FN - reszta to nieporozumienie. Chodzi mi o amunicję zastępującą parabelum, a nie 

Springfilda. Zdolności obalające FN są (ponoć) wysokie bowiem mimo symbolicznej masy i 
niewielkiej energii pocisk koziołkuje po trafieniu w cel. Do 150 - 200 metrów taki system 

wystarczy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 17-Jul-01 

 
Nie łapię... FN, BOZ czy H&K ( i jeszcze kilka innych ) to ta sama kategoria, systemy 

konkurencyjne. Pistoletów na Para raczej nie wyprą, szanse mają tylko w wypadku 
wprowadzenia PDW.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 18-Jul-01 

 
Tośmy sobie sprawę wyjaśnili :). Dla porządku dodam, że BOZ jest chyba też w produkcji, 

nie wiem jakie są nań bronie ( firma toto produkująca chwaliła się wersjami Glocka 20 i 
MP5/10 ). .357 SIG też jest zachwalany jako taki "przyszłościowy", "szybki" nabój. Mi się 

podoba zaprojektowana dla policji odmiana Galila na stareńki nabój 7, 62x33mm M1. 
Energetycznie jest lepszy niż Magnum 357, na 150-200 m powinien być spokojnie skuteczny 

i celny. Pistolet też na upartego dałoby się zrobić.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 25-Jul-01 

 
Hop, hop! Zgredku, dychasz jeszcze? Coby temat zupełnie nie obumarł może trochę o historii 
i starych militariach ? Na przykład jaki był najgorszy czołg II wojny ( bo najlepszy to raczej 

bezdyskusyjnie PzKpfw V zwany Pantherem, powiedzmy w wersji G ). Żeby nie było za 
łatwo, eliminujemy konstrukcje starożytne, egzotyczne , nie używane bojowo i 

wyprodukowane w małej ilości egzemplarzy, bierzemy pod uwagę kontekst techniczno-
taktyczny. Ani chybi musi być to któraś z licznych konstrukcji brytyjskich. Ja obstawiam 
Cromwella. Kontrowersyjne zawieszenie to pryszcz. Słabiutki pancerzyk, armata 75 mm 
L/37.5. Jego marność uwypuklają przeciwnicy - Panthery, Tigery, nawet Pz IV z długimi 

lufami. Tygrysa w normalnych warunkach nie mógł stuknąć nawet z bardzo bliskiej 
odległości. Jedyne zalety - prędkość i ruchliwość. Przydałby się z tym w 1941-43 w Afryce, 

ale w Normandii i później był raczej niewiele wart.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Jul-01 

 
Dycham, choć po dzisiejszym dniu z trudem. Tęsknota za jaskinią serce me rwie, cuż kiedy 

czasu nie ma, a chłamu pisać nie chcę. Najgorszy czołg powiadasz - to nie łatwa konkurencja. 
Można np. hurtem obdarować tym mianem wszystkie czołgi japońskie. Jeśli jednak wrócimy 
do Europy to stawiał bym raczej na czołgi lekkie wszelkiego rodzaju, które generalnie się nie 
prawdziły a niektóre służyły do koćca wojny jak amerykańskie M5. Podobnie należy także 
oceniać niemieckie czołgi lekkie PzKpfw I i II oraz model z 1943 roku którego nazwy nie 

pamiętam a któremu dali 50 mm armatę, także rosyjskie T-60 i 70.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 25-Jul-01 

 
Można się odnieść ? Japońskie - prawda, że marne. Ale przeciw Kitajcom wystarczały. 
Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy musiały zmierzyć się z Grantami ( kolejny mocny 

kandydat ) i Shermanami. Lekkie - ten z 50-tką to był chyba Pz II Ausf. L Luchsem zwany. 
Wszystkie wozy tej kategorii można ewentualnie bronić tym, że jako rozpoznawcze się 
sprawdzały, co prawda z trudem - i projektowania nie zaniechano ( późnowojenny M 24 

Chafee z 75-tką, M 41 Walker Bulldog, AMX-13 )...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 26-Jul-01 

 
Dalej obstaję przy zejściu w historię ( ale nie przejściu do niej ), aliści - Allah Akbar! Raport 

07/2001 się objawił.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 30-Jul-01 

 



Jestem. Biorąc pod uwagę ostatnie cięcia budżetowe należy chyba domniemywać, że z 
zapowiadanych w tym roku zakupów nici co samo w sobie nie jest oczywiście żadnym 

odkryciem ale raczej oczywistą konstatacją. P.S. Jak Ci sią podoba Gripen nowej generacji - 
ukazany w ostatnim Raporcie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 30-Jul-01 

 
1 ) Super Gripen - ładny, ale będzie dopiero w 2010... Nie wiem czemu, ale nie mogę się do 
końca przekonać do wersji obecnej, może dlatego, że konfrontuję ją z Su-27 i pochodnymi, 

stanowiącymi - było nie było - podstawę sił ruskich. Zauważ zresztą, że projektowane ichnie 
lekkie myśliwce to jednak półtora Gripena z jednym silnikiem 175 kN albo dwoma po 100-
120 kN. 2 ) Z pozytywów - może w końcu WP dostanie te cholerne automatyczne granatniki 
40 mm. I tak jakieś 10 lat za Rumunami, ale byłaby to jakaś tam poprawa w wyposażeniu. 3 ) 

W tym WPT widziałem fajny peem 9 mm na bazie ( jeszcze ) Onyksa - czyjaś praca 
dyplomowa. Trzeba było 20 lat temu twórczo podejść do Kałacha i skopiować MP 5 a nie 

UZI, z którego wylazł ten archaiczny Glauberyt. 4 ) Jak tam te stare czołgi :) ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 
Data: 31-Jul-01 

 
Wpadłem zobaczyć czy nie urlopujecie. Suworow bodaj w "Lodołamaczu" pisał o czołgach 

które testowali sowieci. Ich charakterystyczną cechą miał być fakt, że poruszały się na kołach 
a nie na gąsiennicach. Podobno docelowo miały byc wykorzystane na terenie Rzeszy by móc 

szybko poruszać się po drogach. Których wtedy w Sowietach nie było. Proszę o krótki 
komentarz.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 31-Jul-01 

 
Czołgi kołowo-gąsienicowe to typowy pomysł ostatnich lat przed II wojną światową. Sowieci 
bodaj jako jedyni wprowadzili je do produkcji seryjnej i wprowadzili masowo do uzbrojenia 
(Thor pewnie będzie pamiętał jaki to był typ, BT-7 chyba). Ale już przed wybuchem wojny 
zorientowali się, że to nie ma sensu. Konstrukcją pochodną i rozwojową był znany T-34, już 

bez możliwości kołowych ale nadal z dużym nadmiarem mocy silnika. Czołg kołowo-
gąsienicowy to koncepcja zakładająca, że po drogach taka maszyna jeździ na kołach 

(czołgowych), a przed walką zakłada się na to gąsienice. Logistycznie bez sensu a technicznie 
mocno komplikujące konstrukcje - jedna oś musiała być skrętna. Dla ciekawości - 

projektowany nowy czołg polski też miał być kołowo-gąsienicowy. Thorze - dzięki Żukowi 
mamy kolejnych kandydatów do najgorszych konstrukcji czołgowych - czołgi kołowo-

gąsienicowe. Do bubli wojennych dodać można też hurtowo wszystkie czołgi super ciężkie 
(Maus i konkurencja) oraz wielowieżowe - sowieckie i francuskie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 31-Jul-01 

 



Laik ze mnie ale coś się nie zgadza. Suworow zwracał uwagę na te konstrukcję właśnie 
dlatego że nie miała gąsiennic. Stawiał więc tezę że czołg ten był projektowany nie na tereny 

Sowietów, ale poto by uderzyć na Niemcy i tam dopiero je wykorzystać. Oczywiście nie 
neguję, że konstrukcje o których piszesz były testowane. Pozwoliłem sobie napisać powyższe 
z kronikarskiego obowiązku. z uwagą będę śledził nowy wątek Waszej dyskusji, serdeczne 

pozdrowienia.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 31-Jul-01 

 
Miały i nie miały jednocześnie. Wyobraź sobie T-34 który jedzie na samych kołach. 

(Oczywiście napęd musi być przekazywany wówczas na inną oś niż w normalnym czołgu.) 
Tak mniej więcej wyglądał czołg kołowo-gąsienicowy. Taki pojazd bez gąsienic ma 

symboliczne zdolności manewrowe i jest w stanie poruszać się wyłącznie po drogach (ale na 
nich jeździł znacznie szybciej i oszczędniej niż czołg). Gdyby wspominana konstrukcja nie 
mogła być wyposażona w gąsienice nie była by czołgiem tylko samochodem opancerzonym 

(w praktyce musiały by mieć koła z oponami).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 31-Jul-01 

 
Kołowo-gąsienicowce sowieckie wywodziły się z konstrukcji Amerykanina Christiego, 

rozwijanych od końca I wojny. Symbol BT = Bystrochodnyj Tank. Pierwszym był na pewno 
BT-1, ale nie wiem, czy któryś przed BT-5 trafił do uzbrojenia w dużych ilościach ( może 
BT-2 z 37-ką, ale pewien nie jestem ). Piątka weszła do służby w połowie lat 30-tych, 50 
sztuk użyto w hiszpańskiej wojnie domowej, gdzie sprawdziły się średnio. Ich specyfikę 
opisał Zgredek, ja tylko dodam, że zarówno BT-5 jak i późniejsze 7 i 7m miały na swoje 

czasy b. dobre uzbrojenie ( armata ppanc 45 mm ), ale stosunkowo słabe opancerzenie. Niezły 
był dieslowski silnik 400 K.M. Prędkości wcale nie była chyba rewelacyjne, podawane 

gdzieniegdzie wartości 110 km/h na kołach i 60 na gąsienicach to prawdopodobne bujdy, 
skoro w sławetnym teście PzKpfw III vs T-34 i BT-7m ten ostatni na drodze i na kołach 
wyciągnął 68 km/h. Wozy te z urzędu musiały mieć przy potężnym silniku i mocnym 

uzbrojeniu mało miejsca w środku i fatalne warunki pracy załogi, zawieszenie w zasadzie 
było dobre tylko na drogach. Kariery w II wojnie nie zrobiły przez wzgląd na słabość 

pancerza właśnie. Koncepcja była w każdym razie wybitnie ofensywna i wpasowywała się 
świetnie w doktrynę eksportu rewolucji. Jednak co do Suworowa zalecam ostrożność, kiedys 
przeczytałem jego tekst o Wojnie Zimowej i odpuściłem sobie dalsze kontakty, roiło się aż od 

naciągania faktów do założonych tez. Jeszcze ad czołgi k-g : Szwedy ( Landsverk ) na 
poczatku lat 30-tych experymentowały z modelem o śmiesznej trakcji - gąsienice plus 

opuszczane ogumione koła, ale musiał być to totalny niewypał. W Polszcze tyż chcieli mieć 
własną wersję Christiego - kupić się nie dało, zbudowano prototyp 10 TP był zupełnie 

odpowiednikiem BT.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 02-Aug-01 
 

Kolejne pytanie laika brzmi:dlaczego we filmach ostrzeliwany raz rzuca się w promieniu 



kilkunastu metrów jak wariat, innym razem zastyga, by po chwilach paru osunąć się na 
podłogę(Ghost Dog)? Zależy to tylko od wyobraźni reżysera, czy może od pukawek? I w obu 

przypadkach strzelają z pistoletów.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 02-Aug-01 
 

W filmach - oczywiście wyobrażnia reżysera i tzw. efekt artystyczny. W rzeczywistości - jest 
to pytanie raczej do fizjologa. Sprawa wygląda tak, że pistolet pistoletowi nierówny. 

Maleństwo 7, 65 mm wypuszcza pociszczek 5-gramowy z prędkością 250 m/s, bydlę 44 
Magnum ( Brudny Harry - O.K., on miał rewolwer, ale dla laika wsio rawno ) 15-gramowe 

pociszczysko z 420 m/s. Efekt oczywiście będzie różny. Rozmaite też są pociski - 
pełnopłaszczowe przelatują przez ciało nie deformując się, te z wgłębieniem w wierzchołku 

"grzybkują" - średnica zwiększa się dwa razy albo bardziej nawet i pocisk czyni wielkie 
szkody ( a są i tak wredne, że pękają na odłamki ). Fizjolog wytłumaczyłby zjawisko kanału 
chwilowego - w ciele pocisk dalej się obraca, jest hydrodynamika odzdziaływania na tkanki - 
tak, że facet z małą dziurką z przodu może mieć "wyrwany" kawał środka i pleców. Ogólnie 
bywa rozmaicie - typowi wydaje się, że dostał lekko, chodzi, strzela - a okazuje się, że ma 

dziurę w sercu i po jakimś ( krótkim ) czasie pada martwy. Odwrotnie - życie osobnika 
natychmiast powalonego, z niby paskudną raną nie jest zagrożone i wylizuje się w szpitalu. 

Jest jeszcze fajne zjawisko przy strzelaniu pociskami o prędkości powyżej 900 m/s - w 
wyniku szoku hydrodynamicznego schodzą ludzie trafieni w ręke czy nogę. P.S.1 - sorry za 
rozpisanie się, ale wpadam w trans. P.S.2 - ja jeszcze nikogo nie zabiłem, wiem powyższe z 

teorii :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Aug-01 

 
W filmach zależy to wyłącznie od wyobraźni (lub jej braku) reżysera. W rzeczywistości 

zależy to od amunicji. Niektóre pociski mają większą zdolność do penetracji i przelatują przez 
delikwenta, a inne wytracają energię "w celu". Od pewnego czasu specjalnie projektuje się 

taką amunicję której pociski mają wyjątkową łatwość przekazania swojej energii. Ale to temat 
rzeka, z dość makabrycznymi szczegółami. Dodam tylko, że taka specjalna amunicja jest 

zabroniona konwencjami kiedy jest używana w armii, zgodnie z prawem międzynarodowym 
może być natomiast używana przez policję. Thorze, dopadłeś NTW? W opisie nowych 

korwet jest wzmianka o najbardziej prawdopodobnych pociskach plot. dla tych okrętów. 
Rzekomo mają to być pionowe wersje See Sparrow. To chyba nie najlepsza decyzja?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 02-Aug-01 

 
O rana, ale imponujące wywody(zwłaszcza Thora), dzięki. Jak obejrzę coś ze Stallone to będę 

pytał dalej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 02-Aug-01 



 
NTW oczywiście dopadłem. Na owe Sea Sparrowy nie zwróciłem uwagi, ale jeśli tak ma być 

- trochę to dziwne. Zakładam, że Amerykanie obiecali za frajer wyrzutnie, osprzęt i stare 
pociski - system oczywiście jest "sprawdzony". Inne możliwości - Standardy 2 ze względów 

masowo-wymiarowych i cenowych mogą nie wchodzić w grę, AIM-120 AMRAAMem 
zwany może nie mieć wersji morskiej i pionowej ( też drogi... ), Baraka/Crotale/Bamse można 
zawsze oskarżyć o niedopracowanie i za mały zasięg, ewentualnie małą rozdzielczość. P.S.1. 
Dość ciekawy jest artykuł o kitajskich U-Bootach, a konstatacja, że owe supernowoczesne i 

superciche to bujda nie wydaje się ryzykowna. P.S.2. Nie wiem czy zauważyłeś, ale w 
reklamach CASY CN 295 podają, że ma udźwig 9 tys. ton. Kto by się spodziewał :)?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Aug-01 

 
Ad. P.S.2 To realne przecież to powiększona wersja poprzedniej sześcio tonowej wersji - 

hiszpanie przestraszyli się włoskiej konkurencji z C-27 (bardzo ładny rasowy transportowiec, 
nie to co "zmilitaryzowany" CASA). Ad. Korwety - w tym samym NTW jest informacja o 
Umkhotach z aktywną głowicą, ten pocisk został już podobno przetestowany na pionowych 
wyrzutniach, a i o Crotalach nie da się powiedzieć, że są nie sprawdzone. Dziwią też trochę 

rozważania nad armatą - 57 czy 76 mm, skoro już łyknęliśmy siedemdziesiątki szóstki z 
fregatami to trzeba być konsekwentnym, zresztą najnowsze wersje OTO Melara - Super 

Rapido wyglądają zachęcająco.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Aug-01 

 
To co z tym dzisiejszo-jutrzejszym spotkaniem?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-Aug-01 

 
Zgredku - w reklamie stoi 9 TYSIĘCY TON. Jakieś tysiąc razy za dużo. Oczywiście za grube 
na celową dezinformację, ale śmieszne ( też jakoś wolę C-27, choć wywodzi się ze starawego 
G-222 - ale zintegrowany z Herculesem ). Pociski - nowe systemy są trochę ryzykowne, ale 

kto nie ryzykuje... Jednak zasada jest taka, żeby nie kupować sprzętu, który nie jest w 
uzbrojeniu armii producenta, a jako żywo RPAńce nie mają za bardzo na czym owych 

pionowych wyrzutni ustawić. Bofors - cóż, skoro kupuje się od nich rakiety, chcą wcisnąć i 
działka ( chyba Germańce na swoich korwetach ustawią właśnie 57-ki ). Pewnie, że OTO jest 
bardziej perspektywiczna, a i setkę dałoby się ustawić, ale niezunifikowana... Spotkanie - jeśli 

do 18 - 18.30 Harkonnen nie odpowie, udam się w stronę ZPsa.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 08-Aug-01 
 

Jest tu kto? 1 )Owe Sea Sparrowy mają wystąpić na korwetach w wersji ESSM - oczywiście 
E stoi za Evolved, Amerykanie są jednak trochę zboczeni na punkcie przedłużania w 



nieskończoność żywota wielu konstrukcji. Z drugiej strony ze starych wersji pozostają nazwa 
i wymiary, bebechy ulegają przecież całkowitej wymianie... Tak czy inaczej - ESSM 
powinien mieć słuszny zasięg ( obecna wersja ok. 30 mil ) i pułap. Na pocieszenie - 
Holendrzy planują zamontowanie tego systemu jako uzupełnienia dla Standardów na 

budowanych właśnie niszczycielach klasy "De Zeven Provincien", inne możne NATOwskie 
nacje też się weń wyposażą. 2 ) Coś o czołgach, starych i niemieckich. Nurtował mnie zawsze 
zastój w rozwoju sprzętu Panzerwaffe w latach - powiedzmy - 1939-1941. Wprowadzili niby 
na uzbrojenie Pz III i IV, w tym pierwszym zaszaleli nawet i wymienili 37-kę na 50-kę L/42, 
ale drugi - nominalnie najsilniejszy wóz niemiecki miał tą słabowitą armatkę 75 mm L/24 i 
zdaje się nikt nie rozważał zamontowania mocniejszej. Anulowano rozwój 30-tonowego 

następcy IV-ki. Na Polskę posiadany sprzęt wystarczył w zupełności, ale już we Francji mieli 
spore problemy. Char B1 bis z pancerzem do 60 mm i Matilda II ( 78 mm ) były dla 

szwabskich czołgów w zasadzie nie do ruszenia - trzeba było wołać Stukasy albo używać 
Flak-ów 88 mm. Kuriozalny jest brak rozwoju po kampanii. Hitler musiał nieomal gwałtem 
wymuszać uzbrojenie Pz III w 50-kę o długiej lufie ( czego zresztą nie zrobiono do połowy 

1941-go ). Pz IV i StuGi - to samo działo. Czy nikomu do łba nie wpadło, że na podwoziu IV-
ki można spokojnie zbudować działo pancerne z 88-ką rozwalającą każdego możliwego 
przeciwnika ? Czołgiem ciężkim na poważnie zajęli się dopiero po spotkaniu T-34 i KW, 

zresztą projekt Henschla z 1941 miał przy 65 tonach mieć ową 75-kę L/24 ! Tygrys dostał 88-
kę dopiero na żądanie Hitlera, był konstrukcją improwizowaną. Powielał właściwie 

rozwiązania wcześniejszych konstrukcji i mogli go chyba spokojnie zbudować rok czy dwa 
wcześniej i użyć jeszcze w 1941. FCM 36 z pięknie ukształtowanym pancerzem, zdobyty w 
sporej ilości też uwagi nie zwrócił, cymbałom trzeba było dopiero zobaczyć jak od pancerza 
T-34-ki pięknie rykoszetują pociski aby uwierzyć. Można stwierdzić, że Barbarossę Niemcy 

zaczęli nieprzygotowani, z dużo gorszym sprzętem niż przeciwnik, lekceważąc 
doświadczenia pól bitewnych i raporty wywiadu. Rekapitulując - szurnięty Hitler miał chyba 

rację twierdząc, że otaczają go bałwany. Bez Lewińskiego zwanego von Mansteinem 
skończyłby pewnie karierę na nieudanej próbie podboju Francji.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 14-Aug-01 

 
Jestem, pełen skruchy, niestety osobiste zawirowania wyłączyły mnie mnie z obiegu 

forumowego. Wrócę na forum i do jaskini jak tylko się da najszybciej. P.S. Mam wątpliwości 
co do tego zasięgu ESSM ...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 28-Aug-01 

 
Głos wołającego w puszczy... Primo - chyba jednak kupione zostaną owe CASY CN 295. 

Jeżeli w ogóle ( bo każdy kontrakt można anulować, nieprawdaż ? ) - mam mieszane 
odczucia. Procedura - zupełnie zlekceważono na pewno nie gorszego C-27. I perspektywy - 
na niezbędny duży samolot transportowy trzeba chyba będzie czekać do powstania FLA/A-
400, nie ma w zaistniałej sytuacji sensu myśleć o C-130 J. Ale niby i tak rozważają najwyżej 

zakup Herculesów z drugiej ręki, więc nie ma to wielkiego znaczenia. Sceundo - text o 
eksporcie w najnowszym NP. Facet jednak zapomniał o tym, że z PRL-u wyszliśmy w 

zasadzie bez wykwalifikowanych i doświadczonych zespołów konstrukcyjnych, tak 
skończyło się poleganie bez reszty na sowieckich licencjach i ewentualnie malutkie 



modyfikacje. Wyjątkiem są może elektronicy ( Radwar ) i troszeczkę Świdnik. Może 
wdrożenie paru rozwiązań typu Loara ( mimo wszystko ) coś zmieni, jeśli cały bajzel nie 

padnie albo nie zostanie "sprywatyzowany". Tertio - produkty... Taki "Twardy" przez swoją 
staroświeckość jest tani i dzięki temu może mieć paradoksalnie perspektywy - masy T-55 w 
końcu się zużyją, a przecież nie kupią na ich miejsce Leclerców czy Abramsów... I uparcie 
lansowana "leopardyzacja" tegoż - coś mi się widzi, że w obecnej wieży Rheinmetall się nie 

zmieści. Może opracują nową, spawaną, jak Francuzi w projekcie T-21 albo Ruscy z 
"uniwersalną"? To miałoby sens.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 28-Aug-01 

 
Ludzie kochane, swego czasu (nie pomnę kiedy, ale tak jakieś 2-3 lata temu) w NTW w 

odcinkach leciał serial pt. "Co można zrobić z konstrukcją T-72". Przy czym chodziło o sens 
głównie ekonomiczny, a nie o tym co można jeśli chdzi o technologię. Tam było m.in. o 

pomysłach modernizacji wieży. Ten pomysł to jest abberacja umysłowa! W skrócie: 1.T-72 
jest czołgiem zbudowanym WOKÓŁ armaty z automatem ładowania zastępującym 

ładowniczego. Rzeczona armata + automat to jedna funkconalna całość! Czołg jest upiornie 
ciasny nawet dla obecnych 3 osób. Nie ma sposobu, żeby upchnąć w tym wnętrzu jeszcze 
ładowniczego wymaganego przez 120 od Leoparda. Dotychczasowego automatu też nie 
można użyć, bo sowiecka 125mm ma bardzo specyficznej konstrukcji amunicję. Jedyne 
(możliwe technicznie) wyjście to skopiowanie pomysłu z Lecreca, tj. zapas amunicji + 

automat ładowania + 2 członków załogi w wieży, czyli lekką ręką 3x więcej przestrzeni i 
pewnie tyle razy większej masie. A tu tu przechodzimy do punktu 2.Wieża czołgowa jest 
przymocowana do kadłuba łożyskiem dosyć specyficznej konstrukcji, zajmującym cały 

obszar "od gąsienicy do gąsienicy"(które to łożysko zresztą m.in. w dużej mierze odpowiada 
za dokładność uzbrojenia - dlatego nie opłaca się montować na T-72 zbyt dokładnych 

celowników, bo błędy naprowadzania są i tak większe). Nowa wieża z tak znacząco większą 
masą oznacza łożysko o znacznie większych rozmiarach, czyli CAŁOWITĄ przebudowę i 
wzmocnienie całej konstrukcji kadłuba!!! Nie wspominając już o takich szczegółach jak: 
nowy silnik (obecne T-72 mają już za niskie współczynniki ruchowe, nowa cięższa wieża, 

cięższy kadłub etc.), nowe zawieszenie, nowe instalacje...). Przy czym to wszystko jest 
technicznie możliwe, ale nie ma abolutnie żadnego sensu, bo dostajemy NOWY (w praktyce 
wszystko zostało przekonstruowane), czołg obciążony sporą ilością wad T-72. To już lepiej 
wrócić do Goryla.. (dla przypomnienia: lansowany parę przez temu to samo biuro które teraz 

wymyśliło "leopordyzację" projekt nowego czołgo polskiego).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-Aug-01 
 

Zgoda ( już to kiedyś rozważalismy, teraz mały powrót ... ), ale skoro ONI chcą za wszelką 
cenę "leopardyzować" ? Aha - nowy silnik nie wystarczy, skoro transmisja nie wyrabia nawet 
przy obecnym 850-konnym, co dopiero będzie przy 1000-konnym PZL-u albo i większym ? 
W każdym razie Rheinmetall jest o tonę cięższy niż 2A46 i większy, nie ma zintegrowanego 
automatu ( kupić od Francuzów ? opracować od podstaw ? ). Ukraińcy oferują swoje wozy ze 
120-tkami, ale opracowanymi z francuską pomocą na podstawie sowieckiej konstrukcji...W 
najlepszym wypadku po zainwestowaniu kupy kasy stwierdzą, że się nie da upchnąć, albo 

upchną i będzie totalny bubel. Lepiej już postawić sprawę jasno i zacząć od razu kombinować 



przy tej cholernej wieży, albo wyjdzie, że skonstruowanie jest możliwe, albo nie, bo 
nieekonomiczne czy nie umieją ( ewentualny sukces z kolei dałby jakąś perspektywę 

eksportową ). "Goryl" oczywiście był kiepskim żartem, mniemam, że konstruktorzy Bumaru 
absolutnie nie są w stanie stworzyć nadającego się do produkcji własnego pojazdu, który nie 

byłby "T-72 plus". Chyba, żeby na wzór koreańskiego abramsopochodnego K1 żłożyli 
mniejszego Leoparda z dostarczonych podzespołów.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Aug-01 

 
Jestem. Najpierw ad. Thor 08-Aug. ad.1 W kwestii See Sparrow-ów - zasięg wersji 

wyjściowej wynosił z tego co pamiętam ok.15 km, start pionowy pochłania więcej energii, 
ew. modernizacje silnika wchodzą w grę ale trudno sobie wyobrazić by uzyskano tą drogą 30 
km, no chyba że jest to zupełnie nowy silnik (i pocisk) podsumowując coś mi tu nie gra. ad. 2 
W temacie czołgów niemieckich w II wś nie jestem bardzo mocny (w czasie mojej młodości 

obowiązywał zapis cenzorski na temat uzbrojenia państw osi, a szczególnie Niemiec), ale 
muszę zaprotestować przeciwko ocenie niemieckiej generalicji tego okresu. Oceniając tych 

ludzi i całą armię pod względem czysto militarnym trzeba przyznać, że aczkolwiek plan 
Barbarossa nie został wykonany i w efekcie zakończył się klęską to jednak była to chyba 

operacja w trakcie której odniesiono największe w dziajach świata zwyciąstwo. (W rankingu 
bitew na pierwszym miejscu jest oczywiście Kłuszyn). Przewaga sowietów nawet w sprzęcie, 

o ludziach nie wspomniawszy, była olbrzymia. Hitler przegrał kmpanie rosyjską bo żądza 
mordu przeważyła nad polityką. Gdyba tylko pozwolił to zamiast Niemców z bolszewią biły 

by się armie ukraińskie, łotewskie, litewskie, estońskie, tatarskie, czy nawet rosyjskie. 
Wracając do tanków. Przypomnę że w trakcie kampanii w Polsce ok. połowa użytych 
czołgów zdecydowanie ustępowała 7-TP, czołgi to nie wszystko. Na siłę ich odziałów 

pancernych składały się też samochody pancerne i transportery. Amerykanie wygrali wojnę 
na Shermanach. Teraz bierzące kwestie. Też bym wolał C-27, Herkules J istnieje i lata, a co i 

kiedy powstanie u europejskich konkurentów Boeninga nie wiadomo. (Dla czytaczy 
Herkulesy są samolotami o klasę większymi, które i tak są nam też niezbędne w wersji J mają 
takie same silniki co włoski samolot C-27, który właśnie NIE zostanie zakupiony przez nasze 
lotnictwo. Ad. Modernizacja T-72, spoko nie będzie żadnej modernizacji, dobrze będzie jak 

wogle przejmą te Leopardy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-Aug-01 
 

1. Sea Sparrowy/ESSM - nie mogę w sieci znaleźć wiarygodnych danych co do osiągów, 
faktycznie owe 30 mil wydaje się nieco przesadzone... Poszperam jeszcze. 2. Sowieci/Niemcy 

- jednak ośmielę się podtrzymać swoją ocenę aspektu technicznego całej sprawy, kiedyś w 
"Arcanach" była zamieszczona ocena Stalina z końca 1940 roku - Ruscy byli owego zastoju 
świadomi. Pomnij, że aczkolwiek połowa tanków niemieckich w 1939 ( Pz I ma się rozumieć 
) miała tylko kaemy, 200 polskim 7 TP, Vickersom i R 35 mogli przeciwstawić jakieś 1300 

Pz II, III i IV oraz czeskich. Na Sowietów ruszali przy odwrotnej proporcji ( nawet T-26 i BT-
5/7, występujące w wielu tysiącach były w stanie z 45-ki stuknąć każdy czołg niemiecki ). 3. 
Samoloty - consensus... 4. T-72/Leopard/Bumar... Leopardy 2A4 chyba jednak przejmą - i co 
dalej ? W planie 6-letnim czołgów w zasadzie nic więcej się nie tyczy. Bumar zostanie w tej 

sytuacji zakładem remontowym marząc o możliwości zupgrade'owania L. do wersji A6 ( 



armata L/55, panele pancerza ). Gdyby jakimś cudem wyżył - jakie ma perspektywy ? KMW 
jak widać stosuje politykę sprzedawania licencji i transferu technologii ( Szwajcaria, Szwecja, 

Hiszpania ) i nawet udział naszych zakładów w L.2AX/L.3(?) sprowadziłby się li tylko do 
produkcji dla naszej armii - małych ilości i za wiele lat. Co pozostaje firmie ? Rozpaczliwe 
próby robienia czegoś z aktualnym produktem czyli T-72M/PT-91 i liczenia na cud - że WP 
kupi upgrade albo uda się go wyeksportować. Abstrahując nieco od realiów ekonomoczno-

politycznych dochodzimy do kwestii - jaki poziom ma osiągnąć ów upgrade ? Oczywiście nie 
ma co mierzyć w Leclerca, Leoparda czy Abramsa. Konkurencja to maszyny chińskie czy 

pakistańskie, pochodne od T-55, wyposazone jednak w 125 mm armatę i diesle ok. 1000 koni 
i oczywiście ruski T-90. Pochodne T-72 muszą siłą rzeczy zachować najwyżej średnią 

ruchliwość, marną manewrowość ( 1 ustalony promień skrętu ), złe zawieszenie, będą też 
ciasne. Atuty - cena do 2 mln $, wobec 5 mln zachodnich i niższa masa ( desantowce itp. ). 
Co można zrobić u nas ? Poprawić transmisję chociaż w celu zmniejszenia awaryjności i 

zainstalować polskie silnki ( jest 1000 koni, ma być 1150 ). Powerpacki z Niemiec 
nadmiernie podrożyłyby całość, chociaż można taki wariant opracować - a nuż ktoś kupi ? 

Trzeba działać przy systemie kierowania ognia i optyce, wymusić na Słowakach modyfikacje 
armaty. Trzeba raczej pozostać przy 125-ce, ewentualnie jej wariancie 120 mm ( masa i 
polityka ! ). Kontrowersyjne są kwestie ochrony i podawania amunicji. T-90 ma pancerz 

warstwowy i reaktywny. Warstwowy oznacza w zasadzie konieczność przejścia na spawaną 
choćby wieżę, ale prawdopodobnie można montować panele zewnętrzne ( Leoprad 2A6, 

Achzarit, BMP-T ), choć masa rośnie wtedy. I podawanie amunicji - Ukraińcy w T-72-120 ( 
własna armata ) wywalili automat z kadłuba i dospawali nań niszę z tyłu wieży. 

Bezpieczeństwo załogi rośnie, choć stabilnosć wozu się pogarsza. Po co to wszystko - po 
świecie jeździ masa starych czołgów - T-55 do 72, Pattony, AMX-30. Na nowe z oczywistych 
względów stać mało kogo, nowsze generacje będą jeszcze droższe. Leopard 2 ( 3200 sztuk ), 
Leclerc i Challenger ( parę setek ) oraz Abrams przez wzgląd na małą ilość i politykę nawet 

po wycofaniu z armii obecnie użytkujących tych starych nie zastąpią...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 30-Aug-01 

 
O modernizacji przejętych w najbliższym czasie Leopardów nie ma co marzyć. Pytanie czy 
szarpną się na westernizację T-72, czytaj przezbrojenie w armatę 120 mm? Mam nadzieję że 
nie - czyli jednak się szarpną. W mojej opinii to bez większego sensu. Nie wydaje mi się by 

ew. kłopoty z aminicją do 125-tek (ostatni Raport) były tu poważnym argumentem. Ad. T-90 
od kiedy pojawiły się T-64 i potem T-72 wszyscy opowiadali o niezwykłych pancerzach 

warstwowych ale nikt nigdy ich w rzyczywistości nie widział, nie zdziwił bym się gdyby to 
był mit a nie rzeczywistość.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 31-Aug-01 

 
W dzisiejszej Rzepie stoi, że Czesi przechodzą na armię zawodową (do 2007). A my? Poza 

UPR nikt o tym głośno nie mówi. Co forumowi Sz.fachowcy na to? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 31-Aug-01 



 
Hrabio, Polsce armia nie jest potrzebna w wyjatkiem nielicznych chwil, kiedy potrzebna jest 
wielka i silna i partyzantka tez sie przyda. To by byl argument za armia poborowa ale jak ona 

obecnie wyglada szkoda gadac (a propos, czy ktos procz mnie odbyl zaszczytna sluzbe?). 
Druzyna pilkarska rozgromi te zbieranine. Stworzenie armii zawodowej wiaze sie z 

reorganizacja obecnej, co daje jakies szanse poprawy. Ale czy nie lepiej zreorganizowac 
armie zostawiajac pobor?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 31-Aug-01 

 
1. Zgredku - o ile się nie mylę to w pancerzach warstwowych przodował Zachód ( polityka 

mniejsza ilość - lepsza jakość oczywiście ). Gdzie po raz pierwszy pojawiły się seryjnie płytki 
"chobcham" ? Czy był to Leopard 2 czy jakaś modyfikacja Chieftaina ? Pancerza 

warstwowego ( dla czytaczy - specyficzna konstrukcja, składająca się z warstw stali 
pancernej, materiałów ceramicznych i innych świństw ( niekiedy ze zubożonym uranem 

włącznie ), redukująca możliwość przebicia przez pociski kinetyczne i kumulacyjne ) T-64 
ani pierwsze T-72 oczywiście nie miały, ale T-80, i późne wersje T-72 z T-90 włącznie - 

raczej tak... Po raz chyba piaty zgodzę się z bezsensownością pakowania Rheinmetalla do T-
72 w jakiejkolwiek postaci ( a propos automatu - mają go Japońce w Type 90, uzbrojonym w 
to właśnie działo, oczywiście umieszczony z tyłu wieży ). Trzeba pozostać przy 2A46 z nową 

amunicją a jak już chcemy koniecznie 120-tkę, zamontować w łożu tejże nową lufę... 2. 
Comte - o armii poborowej/zawodowej już mieliśmy listę, spróbujemy ją reanimować, bo to 

temat ważny.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 31-Aug-01 
 

Cóż, temat o służbie wojskowej spróbowałem zreanimować... A propos tych wszystkich 
tanków - czy ktoś ( Zgredek np. :) pamięta jeszcze jakieś bliższe szczegóły poronionego 

projektu "Goryl" ? W sieci ostał się tylko rysunek na jekiejś czeskiej stronie...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 31-Aug-01 

 
Chobcham (jak sama nazwa wskazuje - to jakaś mieścina w UK) wymyślili brytyjczycy. O 

Gorylu wiem niewiele i jest to chyba o tyle normalne, że projekt ten upadł w podobnym 
stadium rozwoju co słynny PZL-230 "Skorpion" (zawsze mnie śmiech ogarnia kiedy 

wspominam ten "samolot").  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 31-Aug-01 

 
Chobcham (jak sama nazwa wskazuje - to jakaś mieścina w UK) wymyślili brytyjczycy. O 

Gorylu wiem niewiele i jest to chyba o tyle normalne, że projekt ten upadł w podobnym 



stadium rozwoju co słynny PZL-230 "Skorpion" (zawsze mnie śmiech ogarnia kiedy 
wspominam ten "samolot").  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 01-Sep-01 

 
Chobhama wymyślili Brytyjczycy, ale chyba jednak pierwszym seryjnym wozem z takim 

systemem opancerzenia był Leo 2, Challenger wszedł do uzbrojenia parę lat po nim. A propos 
niezrealizowanych planów z początku ubiegłej dekady - Skorpion nawet w założeniach ( 

ewoluujących zresztą jak pamietam od samolociku z dwoma turbośmigłowcami do czegoś w 
rodzaju AMX-a ) był chybiony, podobnie jak zupełnie w moim mniemaniu bezsensowny 

czeski ALCA. Goryl w zasadzie odpowiadał jakiemuś zapotrzebowaniu, inna rzecz, że jak już 
nadmieniłem - można było go zrealizować nawet przy znalezieniu źródeł finansowania tylko 
przez zakup na Zachodzie dosłownie wszystkiego - armaty, pancerza, silnika z transmisją, 
zawieszenia, i chyba też SKO i zmontowaniu tego do kupy. Jest nowa NTW i chyba dość 

obiektywne porównanie F-16 C - Gripen - Mirage ( wychodzi zeń na moje - że najlepszymi 
parametrami charakteryzuje się Lockheed :). Jednak zapowiedzi LSD że w tydzień po 

wyborach przedstawi rząd źle wróżą całemu przedsięwzięciu, a kadencja Komorowskiego 
mimo wszystko wyróżniała się pozytywnie na tle bezruchu panującego w interesie od połowy 

lat 80-tych ( zakup Su-22... ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 01-Sep-01 

 
Z tym Lockhedem to nie tak, sporo parametrów jest po stronie Gripena w tym bardzo ważny - 
prędkość odtwarzania gotowości bojowej. Ja stawiam na Szwedów. Ale art. jak i cały numer 
niezły. Zabawny jest tekst o czołgach Renault R-35 - dowódca czołgu przekazywał kierowcy 

informacje o kierunku skrętu kopią go w lewe lub prawe ramię. Mam nadzieję, że w 
Leclercach jest to rozwiązane nieco inaczej.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 03-Sep-01 

 
Nie przesadzaj, przewaga Gripena w owym odtwarzaniu nad 16-tką jest mizerna ( co innego 

Mirage 2000 ). Jednym z mocniejszych argumentów na rzecz Lockheeda jest dużo lepsza 
radiostacja w Block 50/52+ ( 160 km do 120, 10 celów śledzonych do 6, el. skanowanie 

fazowe w azymucie ). Ciekawa i niepokojąca jest teza o zaniku owych odcinków drogowych ( 
pewnie nie tyle bazy co umiejętności wobec niskiego nalotu )... Czołgi francuskie sprzed 

wojny to jeden z lepszych przykładów na to jak nowoczesna technologia może przegrać ze 
zidioceniem typów formułujących wymagania takt-techn... Zwróć uwagę na S-35, którego 

zalety niwelowała 3-osobowa załoga i archaiczna mimo de Gaulle'a taktyka. Na FCM-a 36 ze 
spawaną konstrukcją i ślicznie ukształtowanym pancerzykiem - po co, skoro wedle życzenia 
zamawiającego miał gównianą armatkę Puteaux L/21, załogę 2 os i prędkość 20 km/h ? B1 

mógł napsuć Niemcom więcej krwi, ale przy zestawie uzbrojenia jak w M 3 Lee obsługiwały 
go 4 osoby wobec 6-ciu, co wykluczało większą efektywność na polu walki... Szwaby w Pz 
III i IV miały radiostacje i interkomy, co pozwalało do pewnego momentu niwelować ich 



braki. Leclerc jest chyba trochę lepiej zrobiony, ale w Grecji miał oceny niższe niż Leo ( 
number 1 ) i M1A2. A i użytkownicy z ZEA ponoć nie są do końca zadowoleni.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 04-Sep-01 

 
No, wynalazłem momochodem radiostację śledzącą 6 albo nawet 10 celów... Kolejna Iskra z 

pilotem na pokładzie gwałtownie zetknęła się z powierzchnią naszej planety. Te dobre 
niegdyś samoloty osiągają poziom zużycia kwalifikujący je do gremialnego wysłania na 

emeryturę. Sytuacja robi się powoli fatalna, bo chyba nie ma co marzyć o zakupie Hawków 
po 15 mln $ za sztukę, szczególnie jeśli kontrakt na myśliwiec dojdzie do skutku. Nawet 

sięgnięcie po owe 17 Iryd stojacych w Mielcu nie rozwiąże sprawy. O tym, że można było się 
przy okazji kontaktu ( albo i bez niej ) spróbować podłączyć pod Golden Eagle'a albo MAKO 
nie ma co wspominać. Jakimś wyjściem mogłoby być powtórzenie wariantu niemieckiego i 
wysyłanie pilotów do baz szkoleniowych w Stanach. Różnica w cenie paliwa czyniłaby to 

chyba opłacalnym.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Sep-01 

 
Tym bardziej, że po przylocie do Stanów okazało by się zapewne, że za paliwo piloci muszą 
zapłacić z własnej kieszeni :-) vide powrót fińskiej reprezentacji z Albanii. W sprawie Iskry 

obawiam się, że oprócz zużycia sprzętu wchodzi jeszcze w grę coraz gorszy poziom 
wyszkolenia pilotów, naprowadzających i obsługi naziemnej. Wracając jeszcze do 

przedwojennego sprzętu francuskiego - ciekawie wygląda porównanie najnowszych 
francuskich niszczycieli tego okresu (ostatnia NTW) z Błyskawicą i Gromem. Nasze 
(zbudowane w Anglii) niszczyciele były o niebo lepsze, w zasadzie, poza zasięgiem, 

wszystkimi innymi parametrami przewyższały ich francuskie odpowiedniki.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Sep-01 
 

Iskry i reszta - mały nalot tudzież oczywiście robi swoje... Niszczyciele - ale i tak typ o 
którym jest mowa w NTW był dużo lepszy niż ten, do którego należały "Wicher" i "Burza". 

Francuskie okręty były w zasadzie dobre na Morze Śródziemne, gdzie aż tak bardzo nie 
przeszkadzała choćby niska sztywność wynikająca z wielkiej ilości drzwi i innych otworów - 

a włoskie odpowiedniki i tak przewyższały. Z kolei typ "Grom" również miał swoje słabe 
strony - np. duża wysokość metacentryczna wynikająca z przeciążenia uzbrojeniem. Kwestia 

osiągów jest też dyskusyjna - np. podawane wszędzie 38-40 węzłów na bank nie było 
prędkością użytkową ( pamiętasz zapewne śmieszne sytuacje na Morzu Śródziemnym, kiedy 

włoskie krążowniki robiące teoretycznie powyżej 35 węzłów nie były w stanie ujść 32-
węzłowym angielskim ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Sep-01 

 



Jasne że pamiętam, prułem wtedy 44 węzły strzelając salwami z obu burt - tyle że za cholerę 
nie mogę sobie przypomnieć po czyjej byłem stronie :-))) Duża wysokość metacenrtyczna to 

wada co drugiego okrętu na świecie np. "super" krążowników Ticonderoga. Nie należy 
jednak zapominać że Grom i Błyskawica były projektowane na Bałtyk, a przyszło im działać 

na Atlantyku i Morzu Norweskim. Prędkości maksymalne to zawsze są osiągi zaraz po 
zbudowaniu i na mili próbnej (spokojnym morzu). Gdzieś czytałem, że w czasie wojny 1944 

Błyskawica wycisnęła 33 węzły.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Sep-01 
 

Tak jest - najlepsze pod względem osiągów na owej mili pomiarowej były francuskie 
superniszczyciele ze 138-kami, jeden chyba nawet przekroczył 45 węzłów ( realna Vmax- 

około 36-37 węzłów ). Błyskawica w 44. miała ani chybi zarżnięte maszyny, więc 5 lat 
wcześniej musiała robić więcej. BTW - czytałem kiedyś, że od projektu który dał początek 
serii "Grom" i niedoszłej parze, która miała być zbudowana w Polsce lepszy ale droższy był 
szwedzki. Wiesz coś o tym ( bracia Skandynawowie w drugiej połowie lat 30-tych budowali 
niszczyciele poniżej 1500-ton ). P.S. Z okrętów to ja najbardziej lubię współczesne chińskie 

fregaty z cyklu "Jianghu". Odmłodziłyby weteranów Bitwy o Atlantyk :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Sep-01 

 
Ponoć mistrzami realnej szybkości były brytyjskie krążowniki minowe (oczywiście 

zapomniałem jak się nazywały). W czasie wojny miały przekraczać 40 w. co pozwalało im 
bezpiecznie dowozić dostawy na Maltę. O szwedzkich niszczycielach niestety nie wiem 

prawie nic, a o wspomnianych przez Ciebie dokładnie nic.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 05-Sep-01 
 

Krążowniki pelot chyba jednak Zgredku? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Sep-01 
 

Nie, Comte - minowe, typ "Abdiel"... W zasadzie były to raczej "superniszczyciele" niż 
krążowniki ( wyporność std. poniżej 3000, a pełna poniżej 4000 ton ), uzbrojone w 6 120-tek i 
miny, zbudowane na początku lat 40-tych. Miały wyciągać po 40 węzłów, ale ponoc w czasie 

wojny nie przekroczyły 37 w. McLean w HMS "Ulissesie" trochę przesadził co do 
możliwości klasy "Dido" ( jakieś 33 węzły od biedy )...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Sep-01 

 



Z tego co pamiętam na próbach wyciskały po 44 węzły, 37 w. realnej prędkości to dla tak 
dużych jednostek bardzo dobry wynik. To jest też tak, że wiele jednostek na prędkości 
maksymalnej w praktyce nie mogło używać uzbrojenia artyleryjskiego i torpedowego, 
okrętami tak trzęsło że celowanie i naprowadzanie dział było wielce problematyczne.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 07-Sep-01 

 
Nie ma lekko, coś za coś. Bardzo imponujące były też osiągi pancerników typu "Iowa". Jak 

wiadomo przy pełnej wyporności bojowej ( 60 000 ton... ) i nieznacznym przeciążeniu 
maszyn były w stanie spokojnie robić 33 węzły. A jeden z nich na próbach prowadzonych z 
okazji reaktywacji w latach 60-tych przy "lekkiej" wyporności miał nawet wyciągnąć 35.2 

węzła. BTW - pancerne okręty artyleryjskie z "Iowami" na czele poszły już chyba 
nieodwołalnie na emeryturę, a takie fajne były. Strzelały potężnie tanią amunicją, pancerzyk 

chronił przed Exocetami i innym paskudztwem, przeżywalność miały też zdecydowanie 
wyższą ( ciekaw jestem ile jednostek klasy 10 000 ton, powiedzmy typu "Ticonderoga" 

udałoby się posłać na dno za pomocą tej ilości amunicji, którą przeżywając pochłonął "San 
Francisco" pod Savo, łącznie z 14-calówkami z "Hiei" ). Aliści wracają duże kalibry - w USA 
155-tka na DD 21, pancerze, choć tylko lekkostopowo-kompozytowe. Może doczekamy się 

nowego wcielenia krążowników pancernych :) ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 07-Sep-01 

 
Niestety nie przy tych budżetach, ale faktycznie fajne były. Amerykanie opracowali już 

przcież swego czasu opancerzone wieże z armatami 203 mm ale w końcu zainstalowali na 
swoich niszczycielach standardowe 127 mm. Tak nawiasem mówiąc widziałeś kiedyś te 

dwieścietrójki?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 07-Sep-01 
 

203-ek nie widziałem, a szukanie materiałów o nich wydaje się zajęciem beznadziejnym. 
Oszczędności na przeżywalności okrętów są wątpliwe, wystarczy wspomnieć przejścia 
Angoli na Falklandach, a z ostatnich - jemeńską przygodę tego "Burke'a". Przecież w 

warunkach bojowych miałby spore szanse pójść na dno. Aha - w Peru chyba jeszcze pływają 
ex-holenderskie krążowniki lekkie klasy "De Zeeven Provincien", budowy już powojennej. 

Ale chyba armaty straciły na rzecz "Otomatów". No i Ruscy - na typie "Sowriemiennyj" mają 
4 szybkostrzelne 130-tki, skopiowane z Boforsa. Siła ognia powinna być niezłą. P.S. Jak 
odpiszesz stuknie nam 400-tka. Może to oblać w jakiejś spelunie w przyszłym tygodniu ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 07-Sep-01 

 
Stuknęła! Trzeba to koniecznie oblać! Big Brather może się schować ze swoimi marnymi 
398-ioma wpisami. Militaryzm to jest to! A w kwestii tych 130-tek to podobno jest z nimi 



kupę problemów, choć trzeba przyznać że wyglądają groźnie. Szwedzi swego czasu 
posługiwali się armatą 120 mm o której jedni pisali że wyciąga 40 s/min. co jest wynikiem 
niezłym, a inni że 80 co już było by wynikiem rewelacyjnym. Z drugiej strony francuskie 

nowe armaty morskie 100 mm osiągają 90 strzałów na minutę, więc kto wie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 08-Sep-01 
 

Ja czytałem, że 120 mm Bofors wyciągał do 80, ale była to pewnie szybkostrzelność skrajnie 
krótkotrwała. I to chyba na podstawie jego wykradzionych planów powstała AK-130, 

pomawiana o max. szybkostrzelność 65 s/min - szkoda, że Szwedzi przestali budować duże 
okręty nawodne i konstrukcja stała się zbędna. Choć mają w końcu dekady zbudować coś 
większego bazującego ogólnie na designie "Visby"-ego. Ten peruwiański krążownik ( bo 

jeden się ostał ) oprócz Otomatów zachowuje jak Bozia przykazała 3 podwójne 152-ki, chyba 
też Boforsa. A na naszych smętnych okręcikach najwyżej trójcalówki stoją... Z kolei 155-tka 
dla DD 21 ma być może nie strasznie szybkostrzelna, ale poza tym zupełnie cudowna - zasięg 
normalnego pocisku 45 km, z gazogeneratorami Bóg wie ile, miotać pociski przeciwlotnicze i 

przeciwrakietowe. Mówi się nawet, że fregata z takim działkiem nie będzie potrzebować 
wyrzutni rakietowych... To kiedy oblewamy ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 10-Sep-01 

 
Gratulacje od konkurencji(ostatnio zgaszonej:(), proszę jedynie zważyć, że moja skromna 

osoba, dokonując tu gościnnie kilkunastu wpisów, miała niemały wpływ na obecną pozycję 
Jaskini.:))  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-Sep-01 

 
Chrisie - oczywiście pamiętamy, ja czuję wdzięczność dozgonną. Jak już będę 

generalissimusem i szefem junty dam Ci jakieś ministerstwo albo stopień generalski i 
dowództwo dywizji. I fabrykę pocisków naprowadzanych włóknem optycznym. Zgredku - 

odejdę trochę od dział okrętowych aby stwierdzić, że nabyłem WPT z drugą częścią 
ciekawego artykułu o rosyjskich czołgach na tle światowych tendencji w rozwoju tej broni. 
Facet uparcie twierdzi, że ruskie czołgi od T-64 mają pancerze warstwowe. T-72 ma go też 

mieć, choć była to w zasadzie zubożona wersja 64-ki z archaicznym silnikiem i innymi 
brakami. Jednym z podstawowych zarzutów wobec naszych 72-ek/Twardych jest słaby 
pancerz jednolity. Wychodzi na to, że Ruscy sprzedając licencje nie przekazywali tej 

technologii, albo pojawiła się dopiero w późniejszych wersjach, produkowanych tylko w 
Sojuzie. Skądinąd Bumar robi czołgi z odlewów, być może kacapy od dawna swoje spawają...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-Sep-01 

 
Aha, w tym WPT stoi też, że jacyś Bardzo Uczeni Amerykańscy Eksperci szacują, że do 2010 



na świecie na zakupy czołgów wyda się 50 mld $. Co ciekawe - tylko 2-3 % tej kwoty ma 
zostać wydane u potentatów typu Rosja, Niemcy czy USA, reszta u "drugorzędnych 
producentów tanich czołgów". Liczba wydaje mi się strasznie wielka, licząc 2 mln za 

egzemplarz wychodziłoby 25 000 sztuk, więc być może błąd w druku, a może nie - dziesiątki 
tysięcy T-54/55/62 czy Type-59/69, M-48 a nawet Leopardów 1 i AMX-30 zbliżają się do 

wyeksploatowania a w każdym razie utraty efektywności bojowej. Owe tanie czołgi ( Chiny, 
Pakistan, Czechy, Słowacja np. ) reprezentują w najlepszym razie poziom średnich 

modyfikacji T-72, więc technicznie Bumar nie stoi wcale na straconej pozycji i mógłby 
uszczknąć część tortu, ale na pewno znów zawiedzie marketing albo okaże się, że Polska jako 

państwo hipermoralne nie może sprzedawać broni... Odroczenia przetargu na 
wielozadaniowca nie ma chyba co komentować, chociaż ruch jest sprytny - sprawa została 

rozpropagowana i LSD nie będzie mogło anulować przetargu jako zawartego przez 
odchodzący rząd i wątpliwego...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 10-Sep-01 

 
Irakijskie T-72 pancerzy warstwowych nie miały. T-72 i T-64 to zupełnie inne czołgi (inni 
konstruktorzy, producenci i konstrukcje). Jedynie wieże są chyba te same (i armaty). Nie 

czuję się na siłach roztrzygać kwestii "warstwowości" T-72 ale coś tu chyba jest nie do końca 
tak jak to opowiadają Rosjanie. Ad imprezam - znowu czas jest u mnie w deficycie ale może 

udało by się w czwartek - jeszcze potwierdze. Ad Chris - dziękujemy za wpisy prosimy o 
jeszcze.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 11-Sep-01 

 
Może coś o smigłowcach? Pono Szwedzi kupili ostatnio Mangusty, a u nas na czym słynni 

kawalerzyści powietrzni będą latali? Na czym powinni? Profan ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 12-Sep-01 
 

Chłopaki zajrzyjcie do Apokalypse now, bardzo Was proszę o komentarz "wojskowy" tej 
potwornej tragedii.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Harkonnen 
Data: 14-Sep-01 

 
Wybaczenia upraszam, ze nie na temat, ale to chyba ostatnia ostoja normalnosci na forum 

'NP'!! Co tu sie porobilo? Skad te Grube Lipy? Czy jest jeszcze jakies ukryte miejsce spotkan 
starej kadry? :))  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 14-Sep-01 



 
Faktycznie forum przeżywa ciężkie chwile, ale cuż, jak od paru dni widać, to tylko odpryski 
ogólnoświatowego szaleństwa. Tak nawiasem mówiąc szkoda, że te komuchy takie głupie i 
wulgarne - nawet się z nimi ścierać nie warto. Ad. ZhT pmiętam o śmigłowcach, jak tylko 
będę miał dłuższą chwilę to strzelę elaboracik. Thorze daj znak, może się jednak uda zlepić 

jakąś imprezę jubileuszową.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 17-Sep-01 
 

Znak ledwo kołaczącego się życia daję, ale jeśli nawet nie uleci ono - na imprezkę mogę się 
pisać najwcześniej na początku przyszłego tygodnia... Wpadł w moje osłabłe ręce opasły 

"Raport" ostatni, a tam oprócz różnych ciekawych rzeczy ( np. Harpoony i inne SLAM-y albo 
tamilscy morscy kamikadze stealth ) artykulik o "leopardyzacji" T-72 w Bumarze. Wirtualny 

PT-2001 ma być taki jak się spodziewałem - z nową, spawaną warstwową wieżą, 
Rheinmetallem L/55 i automatem z tyłu wieżyczki, SKO, zmianami w kadłubie ( pancerz, 

miejsce kierowcy ). Masę określono na 50 ton, moc jedn. - 20 K.M./t - co sugeruje 
zastosowanie 1000-konnego PZL-a. Cóż, zmian kupa, ale jednostkowy koszt modernizacji 

określono na 1, 7 mln USD. Można wątpić w sukces, ale należy go życzyć, skoro już 
przemysł się uparł. Efekt finalny przewyższałby T-90 a równorzędny byłby T-80 i T-84. No i 
cena - jakieś 2, 5 - 3 mln USD, konkurencyjna. Trochę wkurzyły mnie dywagacje autora nt. 

armaty - skoro już zmieniać to na zunifikowaną z Leopradami, a nie np. na brytyjską 
gwintowaną L-30 ładowaną rozdzielną amunicją ( co z tego, że ma kaliber 120 mm, skoro nie 

może strzelać tym samym co R. ? ). Tyle na razie...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: hannibal 
Data: 17-Sep-01 

 
Dywagacje to wypowiedzi nie na temat, więc nie mogą byc dywagacje na temat, Thorze. 

Mądry chłopak a takie podstawowe błedy ćwierćinteligentów sadzi  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 17-Sep-01 

 
W slangu militarnym mogą występować dywagacje NA TEMAT (dowolny) - purysta się 

znalazł. Thorze jak się już wyliżesz z ran zrobimy bibkę na czterechsetny wpis (chyba że w 
międzyczasie stuknie nam 500).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał:  
Data: 18-Sep-01 

 
Jak dla mnie, to Jaskinia jest za szybka. Zanim sobie poczytam, to już jest następny temat. A 
teraz jeszcze o czołgach. 1.//// Pierwsze sowieckie wzmianki o tym, że mają coś na kształt 

ceramicznych (kompozytowych, warstwowych &#8211; określenia odnoszące się do różnych 
cech konstrukcji zbudowanych wg tej samej idei) pancerzy pojawiły się tak gdzieś po wojnie 

w Zatoce, gdy CNN z upodobaniem pokazywała przestrzelone na wylot T-72. Potem było 



tego coraz więcej, ale oprócz jednej w miarę dokładnej informacji (o tym dalej), nigdy nie 
udało mi się namierzyć czegoś dokładniejszego o tych osiągnięciach. Sprawia to raczej 

wrażenia tworzenia szumu informacyjnego mającego zbałamucić potencjalnych odbiorców. 
W Polsce celuje w tym niezastąpiony T.Szulc z Techniki Wojskowej. Problem (technicznie) 
polega na tym, że odlewanie stali (a w taki sposób produkuje się do tej pory w Rosji czołgi 
&#8211; w tym i wieże) nijak nie nadaje się tworzenia skomplikowanych przekładańców z 
materiałów o różnych właściwościach. Można co prawda spróbować uformować wewnątrz 

odlewu puste komory, które następnie się czymś się wypełnia. I tutaj jest ta jedyna konkretna 
informacja &#8211; któraś z odmian T-72 ma/miała takie komory w pancerzu wieży, które 
zasypywano piaskiem. Tyle, że jakość takiego &#8222;ceramicznego&#8221; pancerza jest 
raczej wątpliwa. Inny sposób to obkładanie takiej wieży pancerzem z zewnątrz &#8211; tak 

ja jest to zrobione w Merkawie. Ale wszelkie widzialne (tzn. bez fantomów typu Czarny 
Orzeł) czołgi sowieckie mają jak na razie wyłącznie kostki pancerza reaktywnego. 2./// Za 
podsumowanie projektu &#8222;Leopardyzacji&#8221; opisanego w ostatnim Raporcie 

wystarcza w zasadzie przewidywana masa (50 t) &#8211; to jest o ok. 25 % więcej niż ważą 
T-72/PT-91. Technicznie oznacza to wymianę wszystkich zespołów etc. (już o tym kiedyś 

pisałem w tonie minorowym).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 18-Sep-01 
 

to wyżej to moje  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 18-Sep-01 

 
Witam kolegę po dłuższej przerwie. W kwestii pancerzy ceramicznych w sowieckich 

czołgach. Pierwsze informacje o rzekomo niezwykłych właściwościach pancerzy T-72 (o T-
64 mało kto wiedział) słyszałem już w końcu lat 70-tych. I tak słyszy się o tym do dzisiaj ale 

komu tylko uda się taki czołg ustrzelić to się okazuje że ma on zwykłą odlewaną wieżę i 
normalny tyle że mocno nachylony pancerz przedni. Być może ceramika u sowietów (a 
obecnie Rosjan) nie jest li tylko legendą ale w każdym razie jest wyjątkiem. I ostatni 

argument ceramika zajmuje strasznie dużo miejsca (przedni warstwowy pancerz wieży 
Leoparda ma ok. 0, 5 m grubości) w wieżach T-72 tego miejsca zwyczajnie nie ma. P.S. 

Bibka nie musi się ograniczać do dwóch uczestników :-) P.P.S Jesteśmy jeszcze dłużni ZhT 
temat - śmigłowce dla polskiej armii, ale już nie dziś.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 
Data: 19-Sep-01 

 
***Wystarczy że atakami lotnictwa i rakietami, zniszczywszy uprzednio radiolokację (...)** _ 
_ _ Thor, a po co mają niszczyć radiolokację, nawet założywszy, że jeszcze taką mamy, skoro 

na przykład w Nadarzynie pod Warszawą, gdzie kiedyś stacjonował dywizjon rakiet 
przeciwlotniczych, teraz kwaterują emigranci? ;-(((  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: wojas 



Data: 19-Sep-01 
 

W kwestii samolotów. Nie wiem czy ktoś poruszył już ten argument. Uważam , że 
powinniśmy koniecznie kupować na razie stare F-16 (tymczasówka), a w przyszłości JSF. 

Należy wiązać się maksymalnie z amerykanami. Tam jest najnowocześniejsza technologia i 
jest to jedyny kraj, który może nam zapewnić bezpieczeństwo. W sprawie takich drobiazgów 

jak rakiety ppanc, haubice itp, to można się zastanawiać, ale w kwestii lotnictwa powinni 
istnieć dla nas tylko amerykanie. Chciałbym, abyśmy nawiązali z nimi w tej dziedzinie 

współpracę. Kiedy Szwedzi skonstruują coś na kształt JSF, F-22, czy mogą pomóc nam w 
zorganizowaniu parasola antyrakietowego? Inna sprawa, że należy w końcu zacząć wydawać 

pieniądze na modernizacje naszej armii. A na razie zaczął bym od zdyscyplinowania tej 
pijackiej hołoty (pomijam parę wyjątków) i pogonić te dywizje pułkowników.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 19-Sep-01 

 
Ad. Wojas - zwracam uwagę na liczne wcześniejsze głosy w sprawie samolotów na tej liście. 

JSF będą gotowe (jeśli cały program się nie załamie) NAJWCZEŚNIEJ w 2015 roku. 
Dostawy przy maksymalnym finansowaniu jeszcze później. Stare F-16 za 5 lat będą 

zabytkami (już są). O jakiej tymczasowości tu mowa. Gripen pod wieloma względami jest 
bardziej nowocześniejszy od nowych F-16, i jest o kilkanaście lat nowszą konstrukcją. 

Oczywiście szesnastki (nowe) też mają swoje niezaprzeczelane zalety i ten spór nie jest tak 
łatwo roztrzygalny ale pisanie o jakiejś znaczącej przewadze technologicznej USA w tej 

kategorii samolotów to gruba przesada. P.S. O F-22 to możemy tylko pomarzyć.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: wojas 
Data: 19-Sep-01 

 
Nie przeczę, że Grippeny są fajnymi samolocikami, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 

technika i technologia na najwyższym poziomie jest po stronie USA. Wydaje mi się że 
jesteśmy w trudnej sytuacji, bo samoloty poprzedniej generacji po mału odchodzą do lamusa, 

a nowych jeszcze nie ma. Wobec tego inwestowanie grubych pieniędzy w szybko 
dekapitalizujący się interes wydaje mi się błędem. Najlepiej właśnie przeczekać ten okres i 

zainwestować w coś naprawdę dobrego. I dlaczego nie F-22, lepiej mieć mniej za to lepszych. 
Na razie trzeba utrzymać sprawność bojową naszego lotnictwa, kupując używane samoloty F-
16, F18 od USA (tak aby wytrzymały do czasu wymiany sprzętu na w pełni spełniający nasze 
oczekiwania -JSF i F-22 jest chyba takim marzeniem). Samoloty te (F-16, F-18) należałoby 
oczywiście porządnie zmodernizować. Chyba nie zaprzeczysz Zgredku, że jak postawimy na 

Szwedów, to będziemy na nich skazani, a tego chciałbym uniknąć. P.S. Marzy mi się rola 
Polski jako jednego z najbliższych przyjaciół ameryki.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 19-Sep-01 

 
Obecne zakupy muszą zapewnić nowoczesny sprzęt na co najmniej 20 lat. Uwzględniając 

planowane modernizacje Gripen spełnia ten warunek, stare F-16 nie - ich potencjał 
modernizacyjny wyczerpie się znacznie szybciej. Zakup starych samolotów nie daje nam 



korzyści wynikających z możliwego przeniesienia części produkcji do Polski, a to bardzo 
istotny element. Co będzie potrafił JSF tak na prawdę nie wiadomo bo tak na prawdę to 

jeszcze nie istnieje. F-22 nie kupimy bo: są zdecydowanie za drogie; USA jeśli zdecydują się 
na ich sprzedaż to w wersji zubożonej; są to jednak (mimo ostatnich modyfikacji) 

wyspecjalizowane samoloty przechwytujące, a my potrzebujemy samolotu uniwersalnego. 
Oczywiście zakup konkretnego typu na wspomniane 20 lat roztrzyga kierunek współpracy ale 
i tak JSF szybciej nie będzie dostępny, tak więc nie zamyka to dalszej współpracy z USA. Nie 
chcę powiedzieć że MUSIMY kupować Grippeny ale twierdzę, że należy kupować samoloty 
nowe. P.S. Nie da się kupić mniej ale lepszych samolotów bo i tak kupujemy najmniej jak się 

da.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 19-Sep-01 
 

Wojasie - bycie przyjacielem Ameryki w oparciu o zakupy sprzętu to raczej naiwność, bo /a/ 
ile tego sprzętu kupimy? Nigdy nie przelicytujemy takiej np Saudi /b/ powszechnie za 

najbliższego sojusznika USA uważa się UK, które samolotów w USA nie kupuje, ergo nie w 
tym rzecz. Gdybyśmy np jutro obiecali USA, że wyślemy do Afganistanu nasz Grom plus 

kilka uderzeniowych jednostek np czerwonych beretów, to byłaby insza inszość. ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: wojas 
Data: 19-Sep-01 

 
Prosze sprostować jeśli sie mylę. JSF jest w fazie prób w locie (np. startów i lądowań 
pionowych). Do prdukcji wejdzie za 20 lat? To jest kwestia zasadnicza. Jesli tak, to 

rzeczywiście trzeba by kupić trochę nowych samolotów. Optuje za F-16, wzmocnione przez 
najnowsze, nieco większe F-18. Uważam, że samoloty przechwytujące też by się nam 

przydały. Na obronności moim zdaniem nie powinno się oszczędzać (na pułkownikach i 
byłych SB-kach owszem). Trzeba pamiętac, że mamy szansę być krajem frontowym.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 
Data: 19-Sep-01 

 
***Trzeba pamiętac, że mamy szansę być krajem frontowym.*** _ Śliczne, powiedz mi o 
czym marzysz, a powiem Ci kim jesteś. ;-((( _ _ _ Ps. Wojas jeżeli z tą "szansą" to nie jest 

przejęzyczenie, to już raczej nie musisz mi nic mówić :-(((  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: wojas 
Data: 19-Sep-01 

 
Gruby, jak każdy pożądny prawicowiec, reakcjonista marzę o tym, że w wyniku wojny 

odzyskamy utracone ziemie i znów bedziemy krajem od morza do morza.:-).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 
Data: 19-Sep-01 



 
Wojas, przecie pisałem, że jeżeli to nie było przejęzyczenie, to nie musisz nic więcej dodawać 
;-((( Czy wszyscy prawicowcy marzą o tym, aby przez Polskę znowu przewalały się fronty? :-

(((  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 19-Sep-01 
 

ad. Wojas:/// 1. Temat samolotów był wałkowany parę miesięcy temu. Abstrahując od kwestii 
strategicznych (tzn. kto jest najlepszym sojusznikiem i nie odetnie nam dostaw w najgorszym 

momencie), to produkty Made in USA wcale nie są takie rewelacyjne, zwłaszcza jeśli 
uwzględnimy wymagania NASZEGO wojska. Najlepszy ostatnio przykład to nasz flagowy 

(chyba) okręt tj. OPR Pułaski. I nie chodzi o poziom nowoczesności wyposażenia, a o 
założenia konstrukcyjne (ja znowu do ulubionego tematu). Te fregaty były konstruowane do 

zabezpieczenia konwojów atlantyckich z zaopatrzeniem dla NATO - czyli główne ich zadanie 
to zwalczanie okrętów podwodnych na DUŻYCH i GŁĘBOKICH akwenach. Zadanie 

drugoplanowe - obrona plot w takich samych warunkach (czyli np. nawet dużo samolotów i 
rakiet, ale łatwych do zlokalizowania na dużych dystansach). I do tych zadań to są nadal 

całkiem fajne okręty. Tyle, że na Bałtyku to są one raczej największymi celami pływającymi, 
bo ich wyposażenie nie radzi sobie w tych warunkach. A jeśli chodzi o zakupy samolotów to: 
1a. JSF nie wiadomo czy będzie, a jeśli dla nas za min. 15-20 lat. 1b efektywność bojowa JSF 

nie będzie dużo wyższa od F-16, bo cała para w gwizdek idzie przy ich konstrukcji w 
zapewnienie własności pionowego startu i lądowania i stealth. A nam te własności na 

gwizdek. Dla wyjaśnienia: dla skuteczności działań samolotów stealth ich misje muszą być 
obudowane odpowiednią osłoną radioelektroniczną na którą nas bardzo długo nie będzie stać. 

A bez tego ich niewidzialność nie jest wcale tak wielka i na wiele się nie zdaje. 1c. stare 
wersje F-16 to obecnie wyłącznie latadełka dla pilotów, ślicznie wyglądające na defiladach i 

papierze. Nie warto wydawać pieniędzy, bo ich efektywność jako środków bojowych jest 
zbliżona do żelazek czy Migów 21 (tzn. jak spadnie z dużą prędkością w odpowiednie 

miejsce to może narobić szkód). 1d. Najważniejsze przy zakupie samolotów jest to, że są one 
skuteczne jako broń wyłącznie w ramach SYSTEMU (tzn. samoloty - uzbrojenie - osłona 

elektroniczna - systemy rozpoznania - systemy dowodzenia - wyszkolenie personelu - 
logistyka). Brak jakiejkolwiek części powoduje rzeź niewiniątek. A jak na razie to nasi 

wojacy chcą sobie kupić wyłącznie jeden kawałek, więc.. ad Wojas i Gruby//2 Rakiety ppanc 
i inne drobiazgi to jest to, co wywaliło Ruskich z Afganistanu, więc nie tak szybko.. W 

naszych warunkach lotnictwo to broń strategiczna, w co w przypadku choćby emigrantów 
Grubego, którzy wyciągają kałasze i pacyfikują parę budynków w Warszawie? Przy dobrym 
układzie to wystarczy, by rozwalić wszystkie ośrodki decyzyjne i samolotom nie będzie kto 

miał wydać rozkazu o ataku. Już raz (w latach '30) podjęto decyzję o skupieniu się wyłącznie 
na części wyposażenia. Było za mało pieniędzy, więc wpadli na pomysł, że należy się skupić 
na wyposażeniu batalionu piechoty. W efekcie mieliśmy sporo nieźle wyposażonej (i dobrze 
się bijącej) piechoty, która była masakrowana z dużych odległości przez artylerię i lotnictwo. 
A kontr -broni zbyt wiele nie było... Myślą przewodnia mojego zbyt długiego wywodu jest, iż 
nie można koncentrować się na części układanki. To samo, co przy nowych samolotach. Jeśli 

brak Ci fragmentu, to całość się rozsypie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 
Data: 19-Sep-01 



 
Jasiol, ja przecież tylko wskazałem na ogólną bryndzę naszej armi wyposażanej głownie w 

coraz bardziej operetkowe akcesoria do mundurów. . W Afganistanie to zasłużyły si e raczej 
rakiety przeciwlotnicze, a nie ppanc. Wcześniej, po doświadczeniach wietnamskich, na 

naszych czołgach ponownie zaczęto montować km 12, 7 mm, a we wspomnianym 
Nadarzynie, do osłony rakiet pojawiły się wysłużone działka 37 mm. Co do opinii o 

drogocennym darze jeszcze pływającym i podobno nadal latającym pustynnym złomie, 
zgadzam się z Tobą. Proponuję Ci przypomnieć kolegom, że F-16 powstał, jako przeciwwaga 
dla pewnego Miga, którego nie ma już nawet w naszej bidnej armii. Zgadzam się też z Twoim 
poglądem na konieczność kompleksowego rozwiązania problemu, ale dodałbym jeszcze jeden 

element. Gdy popatrzysz na tych wypierdków noszących dumną nazwę kawalerzystów 
powietrznych, to się pewnie domyślisz, o co mi chodzi.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 19-Sep-01 

 
To co obecnie lata jako JSF to tzw. "demonstratory technologii" prezentowane przez dwie 

konkurencyjne firmy. Dopiero po wyborze jednej z nich zacznie się konstruowanie 
prawdziwego prototypu i dopiero wtedy będzie jasne co ten samolot może. Przykład F-22, 

który jako demontrator latał już wiele lat temu, a jeszcze nie wszedł tak na prawdę do 
produkcji seryjnej, jest wymowny. Losy programu (JSF) ciągle są jednak niepewne. 

"samoloty przechwytujące też by się nam przydały" i Gripen, F-16 czy 18 zupełnie dobrze się 
w tej roli sprawdzą, jeśli tylko reszta systemu (tak jak to pisał jasiol) będzie działać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 19-Sep-01 

 
To już było, ale sądzę, że jednak warto powtórzyć -'Grippen' ma tą podstawową zaletę jak na 

polskie warunki, że potrafi startować z byle drogi, co podobno mają dobrze opanowane 
polscy lotnicy. Tak więc w przypadku bardzo prawdopodobnego zniszczenia lotnisk w 
pierwszych godzinach ewentualnego konfliktu, zawsze ma się rezerwy poupychane w 

krzaczorach. CO jeszcze - Amerykanie trąbią że 'Grippen', w przeciwieństwie do do F-16/F-
18, nie ma możliwości tankowania w powietrzu. Prawda, tyle tylko, że taka specyficzna 

możliwość przydaje się przy głównie przy b. długich przelotach (np. do Libii i z powrotem) 
albo w dalekich lotach nad oceanem. Tymczasem u nas odległości niewielkie, wspomniane 

samoloty mają służyć głównie do ochrony własnego nieba i niedalekich okolic, więc na 
grzyba nam takie 'dodatki'? A admiratormom 'amerykańskiej techniki' (wcale nie sądzę, że 

jest ona zła, ale inni też nie są gorsi, zobacz np. na najnowsze ruskie 'Suki' i 'Migi'), 
propagującym F-16, co to się 'nad Zatoką Perską świtnie sprawdziły' przypominam, że od 
tego czasu jednak już minęła cała dekada, a w wojskowości i militariach, szczególnie tych 

High-Tech, to cała epoka, jak nie kilka. Swego czasu Spitefire'y' też były dobre. PS: Najlepiej 
byłoby kupić/dostać/wypożyczyć trochę tego (F-16, F-18), trochę tamtego (Grippen), żeby to 

była i różnorodność, i żeby Ros..., ewentualny przeciwnik nie wiedział, z czym mu 
wystartujemy. Pozdrowienia  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 19-Sep-01 



 
ad cały Wojas, MOr i kupowanie samolotów, aby już temat zakończyć: /////1. Pomysł 
kupowania paru typów na raz jest absurdalny z powodów ekonomicznych (czyli ilości 

wydanych pieniędzy w stosunku do osiągniętego efektu) i logistycznych (rozumianych jako 
zaopatrywanie na czas we wszystkie potrzebne materiały). Cena samego samolotu (tj. 

latadełka stojącego na lotnisku) to może 1/3 &#8211; 1/4 ceny kompleksu bojowego czyli 
systemu zapewniającego zrzucenie czegoś na przeciwnika. Przy czym ta reszta - 2/3 do 3/4 

całości - to wydatek jednorazowy i całościowy. Składają się na to takie duperele jak końcówki 
węży do uzupełniania paliwa i takie inwestycje jak zakład remontu silników czy elektroniki 
&#8211; oraz amunicja, szkolenie obsługi etc.. Granicę opłacalności &#8211; minimum dla 

jednego typu - stanowi tak na oko ok. 60 samolotów. A tyle to my mamy kupić przez 
następne 15 lat. Jeśli rozbić to na 2 różne typy, to będzie nas stać może na 20 - 30 szt. //// 2. 
Ponieważ typ ma być jeden, to nie można kupować specjalizowanych myśliwców, bo może 
się okazać, że głównym celem ich istnienia będzie bombardowanie prących na Warszawę 
kolumn pancernych. Stąd postulat samolotu uniwersalnego. Przy tym zróżnicowanie zadań 
może występować choćby na poziomie personelu, szkolonego do wykonywania różnych 

zadań. //// 3. Nasze zobowiązania sojusznicze + śmierć techniczna obecnego sprzętu skazują 
nas na dokonanie znaczących zakupów jeszcze w tym 10-leciu. A to oznaczało wybór 

spomiędzy dostępnych OBECNIE: F-16, F-18, Grippen, Mirage 2000. (tak w ogóle za 10-15 
lat rozpadną się ostatnie nasze Su-22, i o ile dobrze rozumiem przymiarki WL, to wtedy 

będzie można ew. zacząć rozważać JSF &#8211; ale nie Eurofightera czy F-22 &#8211; patrz 
punkt 2) //// 4. Mirage i F-18 okazały się być zbyt drogie dla naszego państwa, mimo ich 

WYŻSZCH własności bojowych. Inaczej: 60 Mirage 2000 ma znacznie lepsze możliwości 
bojowe niż 60 F-16, ale za np. 5 mld USD większą siłę uderzeniową uzyska się kupując F-16 

niż Mirage. Stąd na placu boju pozostały Grippen i F-16. //// 5. Najważniejszą cechą 
współczesnego samolotu bojowego jest jego podatność na modernizacje. Po prostu systemy 

walki elektronicznej, radary, etc. starzeją się znacznie szybciej niż opakowanie, więc trzeba je 
coraz częściej wymieniać. A Grippen ma te możliwości modernizacji wbudowaną w 

założenia konstrukcyjne, w przeciwieństwie do F-16. //// 6. Aczkolwiek OBECNE wersje obu 
powyższych mają porównywalne możliwości bojowe, to Grippen był robiony nieco inaczej 

od F-16. Grippen był robiony jako jedyny samolot w systemie (szwedzkim), a F-16 jako 
uzupełnienie myśliwskiego F-15. W efekcie Grippen jest jest bardziej uniwersalny i bliższy 

naszym potrzebom dzięki stosowi różnych niby dupereli, które znacząco pomagają w 
codziennym życiu.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Lipa 
Data: 20-Sep-01 

 
Tez mi zmartwienie jakies Grippeny, Mirage, F-18, Migi ?. A po co to wszystko , co to 

"Rudy" i Szarik kraju nie obronia ?.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 20-Sep-01 
 

Od zawsze byłem fanemb Gripena, dzięki Jasiolowi za podbudowę racjonalną. Przy okazji, ad 
zaprzeszłego postu wojasa odnośnie sojuszu z USA, przyszło mi na myśl, że wszak z USA 
sojusz (NATO) już mamy, natomiast jeżeli bliska współpraca sprzętowa zbliżyłaby nas do 
sojuszu ze Szwedami, to jestem za. Bo przecież w wielu aspektach szwedzkie podejście do 



zbrojeń nadaje się "jak znalazł" dla nas - np flota; broń ppanc; własna nie tylko samolotów ale 
i noszonych przez nie pocisków; niezłe zaawansowanie elektroniczne, itp etc. Zdaje się, że 
ich doktryna zakłada coś podobnego do tego, co powiina zakładać nasza - /a/ na początku 

konfliktu z wrogiem (Rosją) musimy powstrzymać ich na jakiś czas /b/ modląc sie 
intensywnie żeby /c/ świat (=NATO) dostatecznie szybko nam pomógł. Ale może fantazjuję? 

ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: wojas 
Data: 20-Sep-01 

 
Na razie z pokorą przyjmuje głosy krytyczne wobec mnie, ale zainteresuje sie sprawą, bo 

widze że mam tyły. Wiedza moja stała się nieaktualna i uleciała nieco.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 20-Sep-01 

 
Ad. ZhT - w sprawie dawno już wywoływanych śmigłowców. Na czym w Polsce będzie się 
latać - tego nikt nie wie. W tej chwili ponoć trwa przetarg na modernizację Mi-24 (skończy 
się pewnie tak jak wszystkie inne) idea jako taka doskonała... ale 10 lat temu, teraz to już 

nieco musztarda po obiedzie. Z dostępnych na rynku śmigłowców bojowych mimo wszystko 
najwyżej oceniam Apache w wersji D z radiolokatorem. Ale to nie nasza kategoria cenowa, 

podobnie jak francusko-niemieckie Tigery. Zresztą do tych ostanich nie mogę się jakoś 
przekonać, mimo że mają niezaprzeczalne zalety. Zostają amerykańskie Cobry i wspomniane 
przez Waści Mangusty. Mając taki wybór stawiał bym na Mangusty - Cobry mają znacznie 

gorszą przeżywalność załogi razie upadku (ze względu na specyficzne podwozie), dodatkowo 
Mangusty występują w wersji z systemem kierownia na maszcie ponad wirnikiem czego w 

Cobrach nie uświadczysz. Tyle tytułem zagajenia.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 21-Sep-01 
 

No, samoloty po raz piąty obskoczyliście beze mnie... Śmigłowce - są jeszcze przynajmniej 
teoretyczznie konstrukcje rosyjskie ( Ka-50/52 i Mi-28 ) południowoafrykański Rooivalk. 

Przypominam, że w ostatnim konkursie na śmigłowiec bojowy w Turcji wygrała 
zupgrade'owana Cobra z podwoziem kołowym przed Kamowem. Brak radiolokatora czy 
systemu kierowania w Cobrze - możnaby dokupić OH-58 D. Anyway - do 2006 będą w 
najlepszym razie zmodyfikowane Mi-24 a do nich dokupią 12 używanych śmigłowców, 

największe szanse mają chyba A-129 w starej wersji, ewentualnie trochę zmodyfikowane.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 21-Sep-01 
 

Zaszłość pod adresem Zgredka - w miarę wiarygodne parametry przestrzenne Sea Sparrowa 
to 22 km zasięgu i 15, 2 km pułapu. ESSM nie powinien być gorszy, czyli nie jest źle.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 21-Sep-01 

 
Tylko że orginalne Sparrowy są naprowadzane w radiolokacyjne wiązce prowadzącej, źle to 

wróży celności i manewrowości tych pocisków, szczególnie na większych odległościach. 
Szczerze mówiąc trafienie wrogiego pocisku rakietowego na dystansie powyżej kilkunastu 

km będzie prawdziwym fuksem. Chyba że ESSM ma inny system naprowadzania?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-Sep-01 
 

SS mają zdaje się naprowadzanie półaktywne ( nie wiem, czy na całym torze lotu ). W ESSM 
nie powinno być inaczej z wyjątkiem oczywiście lepszych radarów i elektroniki.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 23-Sep-01 

 
Chyba masz rację. Z drugiej strony naprowadzanie półaktywne jest zdaje się mało odporne na 

radioelektroniczne systemy mylące i zakłócające.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 24-Sep-01 
 

No, ale nie ma lekko. Systemy nieradiolokacyjne nie nadają się za bardzo do rakiet o zas. 
ponad 15 km, a aktywne radiolokacyjne są za drogie...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 24-Sep-01 

 
Jeszcze słówko o wiropłatach - w jakimś niedawnym numerze Raportu była wzmianka o 

przymiarkach do instalacji na Cobrze Longbowa, inna sprawa, że nie na maszcie nad 
wirnikiem a w dziobie, co znakomicie zredukowałoby zalety systemu. Może wynikać to z 
faktu, że Cobra mimo wszystkich upgrade'ów jest jednak trochę mała i starawa, być może 

wibracji nie udało się na tyle wytłumić. Dla orientacji - AH-64 D Longbow Apache to 
kwestia ok. 25 mln $ za "suchy" śmigłowiec - tzn. bez uzbrojenia i zaplecza. Tiger chodzi 

chyba po 30 mln ( w ogóle wszystkie europejskie konstrukcje z Eurofighterem na czele są za 
drogie jak na swoje możliwości bojowe, ale to wynika z niewielkiej w porównaniu z 

amerykańską produkcji ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 24-Sep-01 

 
Dla porównania - Gripen też 30 mln.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał:  

Data: 25-Sep-01 
 

Czy któryś z was ma jakieś bliższe informacje o 'Petit Duc' i zasadach na jakich ma on być 
powiązany z 'Rafale'?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Sep-01 

 
Bliższych chyba nie mam. Petit Duc to plon progamu AVE, kompozytowe, 35-kilowe 

maleństwo ( 2 m długości, 2, 4 m rozpiętości ), wyglądające bardzo "stealth". Na razie ( 
pierwszy raz wzleciał chyba rok temu ) jest to chyba demonstrator technologii, może służyć 
do sprawdzania czułości radarów czy głowic pocisków ; Dassault przebąkuje coś o Grand 
Duc-u, który miałby być UCAV-em. O sposobie powiązania z Rafale nic nie wiem, może 
chodzić o przekazywanie informacji/dowodzenie za pomocą systemów transmisji danych. 

Amerykanie z kolei, poza próbami podwieszania pod Predatora Hellfire'ów czy nawet 
Sidewinderów mówili kiedyś o perspektywie bezpilotowego wariantu JSF-a sterowanego z F-

22.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mirek 
Data: 25-Sep-01 

 
Gdy laik wchodzi do jaskini to tylko po to by poserzyc swą mizerna wiedzę. Tak jest i ze 

mną: kiedyś w jakims "tygrysie" czytałem nastepująca historię: Rzecz działa sie w czasie II 
WŚ na Morzu Śódziemnym. Niemiecka łódź podwodna po zatopieniu angielskiego statku 
wynurzyła sie i wyłowiła rozbitków (angielskich marynarzy, polskich żołnierzy i włoskich 
jeńców). ponieważ jednak było ich dośc dużo niemiecki kapitan podjął decyzje, że będą 
szalupy z rozbitkami ciągneli za sobą. Oczywiście, w rezultacie łodź straciła zdolnośc 

bojową. Jednak pomimo wywieszenia odpowiedniej flagi została zbombardowana przez 
amerykańskie samoloty. Podobno ten incydent stał sie przyczyną wydania przez niemieckie 
dowództwo zakazu wyławiania rozbitków z zatopionych statków. Czy historia ta wydarzyła 

sie naprawdę, czy też jest wytworem czyjejs wyobraźni?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Sep-01 

 
To chyba prawdziwa historia, tak mi się coś kołacze, tyle że u wybrzeży Afryki Południowej i 
dotyczyła włoskich jeńców którzy zostali trafienie na brytyjskim statku. Kapitan u-bota wziął 

na hol kilka szalup ale został zbombardowany przez południowoafrykański (czyli 
brytyjski)samolot. Mimo uszkodzeń u-bot przetrwał. Okręty podwodne z zasady nie są w 
stanie wyławiać rozbitków (gdzie ich pomieszczą) czasami decydowano się na wzięcie do 

niewoli kapitana zatopionej jednostki ale to wyjątki.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 26-Sep-01 



 
Historia jak najbardziej prawdziwa, samolot był chyba amerykański, z lotniskowca. Jak wam 

zależy, w domu sięgnę do źródeł. Nb ów rozkaz został chyba wyciągnięty jako zarzut w 
procesie Doenitza.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Mirek 
Data: 26-Sep-01 

 
dzieki za odpowiedź. Tez słyszałem, że był to jeden z zarzutów wobec Doenitza.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 26-Sep-01 

 
Nie inaczej - chodziło o słynny "Laconia befehl", bo tak nazywał się feralny statek ( swoją 
drogą Niemcy mają pecha związanego z torpedowaniem jednostek na "L." ). Incydent miał 

miejsce w okolicach Wyspy Wniebowstąpienia, "Laconia" została storpedowana 12.09.1942 a 
holujący łodzie z rozbitkami U-156 został zbombardowany przez amerykańskiego Liberatora 

z W.W. 16.09. Rozkaz Doenitza brzmiał mniej więcej tak "zakazuje się wszelkich prób 
ratowania załóg zatopionych statków. Zakaz ten obejmuje wyławianie osób z wody i 
umieszczanie ich na łodziach ratunkowych, podnoszenie wywróconych szalup oraz 

podawanie rozbitkom jedzenia i wody. Akcja ratunkowa sprzeczna jest z elementarnymi 
zasadami prowadzenia wojny na morzu, której celem jest niszczenie nieprzyjacielskich 

statków i ich załóg. Należy być twardym i pamiętać o tym, że nieprzyjaciel podczas 
lotniczych ataków bombowych na miasta niemieckie nie oszczędza kobiet i dzieci." Sprawa 

była jednym z głównych zarzutów wobec D., który dostał w Norymberdze 10 lat. Tyle 
obiecanych szczegółów, nie musiałem nawet do domu wracać :) Nawiasem mówiąc na 

Pacyfiku Amerykanie prowadzili przeciw żegludze japońskiej zupełnie nieograniczoną wojnę 
podwodną, nie obiło mi się o uszy że pomagali rozbitkom. Co ciekawe - Japońcy w zasadzie 

nie atakowali jednostek handlowych czy transportowych, głupki zupełne. A mieli piękne, 
gigantyczne - po 4000 ton krążowniki podwodne o ogromnym zasięgu, idealne do działań w 
bezkresach Pacyfiku. Wiadomo jak wielkie kłopoty sprawiły Amerykanom w latach 1941-42 

U-Booty operujące na M. Karaibskim, w Zatoce Meksykańskiej czy wręcz bezczelnie u 
wybrzeży Stanów.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 27-Sep-01 

 
Znowu polski Mig - 21 gwałtownie zakończył lot. Niech się chłopaki decydują albo kupują 

nowe samoloty albo likwidują całe to lotnictwo.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Harkonnen 

Data: 27-Sep-01 
 

Nie martw się Zgredku, polscy decydenci polityczni wzięli sobie do serca mołdawski model 
rozbudowy armii, w szczególności dotyczy to lotnictwa. Już powstają plany szkolenia 

polskich pilotów nowej generacji wzorowane na rozwiazaniach niemieckich z początku lat 



dwudziestych ubiegłego stulecia. A teraz z innej beczki: czy wypad do Warszawy w 
przyszłym tygodniu bardziej ci odpowiada, czy też ze względów swiatopoglądowych takze i 

ten termin (jak i każdy inny) nie wchodzi w rachubę? :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 27-Sep-01 
 

Doświadczenie ostatnich lat każe sądzić, że drugie wyjście jest bardziej realne. Ale można ( 
było ) sobie od biedy poradzić bez zakupu nowego, zachodniego samolotu wzdn. W końcu 
Su-22 można radykalnie zmodernizować i przy okazji przedłużyć resurs. MiG-21 - nie jest 

perspektywiczny, ale jak się nie ma co się lubi to się upgrade'uje do wariantu -93 ( izraelski, 
w Rumunii Lancer ) albo -2000 ( rosyjski, Indie ) przez modyfikację awioniki i nowe 

uzbrojenie. Można też było w połowie lat 90-tych nabyć w krajach postsowieckich za psie 
pieniadze prawie nowe Mig-i 29 ( Mołdawia opchnęła chyba ze 30 po jakieś 2 mln $ za 
sztukę ) i też je "zwesternizować"... U nas dyskusja o nowym samolocie jest świetnym 

pretekstem do utrącania wszelkich prób modyfikacji istniejącego sprzętu. Nic dziwnego, że 
spada jak gruszki.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 27-Sep-01 

 
Światopoglądowych? Nowy termin jest już bardziej realny i kto wie, może za tydzień uda mi 

się katapultować do naszej kochanej stolicy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Harkonnen 

Data: 27-Sep-01 
 

Zgredku twoja postawa jest godna militarysty!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 27-Sep-01 
 

Obecność Harkonnena tutaj każe mi wspomnieć w kontexcie katastrof o wiekopomnym 
Lockheedzie F-104 G Starfighter, którego ok. 200 sztuk spadło podczas służby w Luftwaffe 

na ziemię niemiecką ( okres ok. 10 lat, przełom 60/70 ). Co ciekawe w innych ( wielu ) 
krajach ten typ latał bez wielkich problemów. Tłumaczono to tym, że niemieccy piloci 

szkolili się nad słonecznymi bezkresami Arizony, i trafiwszy na chmurne niebo Germanii 
gubili się. Ale naprawdę to pewnie był żydowski sabotaż. Anyway - samolocik zwano 
banalnie "latającą trumną" i zartowano, że jeśli kupi się kawał ziemi i poczeka trochę, 

Starfighter na pewno na nią spadnie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 01-Oct-01 
 

W kontekście działań terrorystów w USA i zapowiedzi bioterroryzmu, zapytuję co należy 



rozumieć pod pojęciem broni chemicznej? Przede wszystkim jednak czy można się przed tym 
świństwem jakoś zabezpieczyć, czy też bronić? To że wiele krajów eksperymentuje z taką 
bronią jest chyba faktem, ale powstaje pytanie co kilku nawiedzeńców może z tym zrobić? 

Zatruć źródła wody pitnej, skazić żywność, czy po prostu rozpylać jakieś trujące gazy? Prosił 
bym o komentarz speców od broni konwencjonalnej na temat broni niekonwencjonalnej. 

Podrawiam.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 01-Oct-01 
 

Bioterroryzm i terroryzm chemiczny to jednak dwie różne rzeczy. Z bojowymi środkami 
trującymi nie tyle się eksperymentuje, co wiele krajów ma potężne zapasy gazów bojowych ( 

sarin, VX, tabun, soman, iperyty i inne ). M.in. Stany, które nie ratyfikowały o ile wiem 
umów nakazujących zniszczenie zapasów broni chemicznej. Najwyższa Prawda w Tokio 
użyła sarinu zsyntetyzowanego w podziemnych laboratoriach przez zdolnych chemików, 

kraje w rodzaju Iraku czy Libii też produkują różne świństwa - czyli wykorzystanie ich jest 
zupełnie możliwe. Co do ochrony/zabezpieczenia... BST mają różne działanie - atakują 

system nerwowy ( paralityczno-drgawkowe w rodzaju sarinu czy VX ) albo trują ale też parzą 
jak iperyt. Zabezpieczyć się można - armie wyposażają swoich żołnierzy bazując na 

doświadczeniach I Wojny w maski gazowe, płaszcze przeciwiperytowe, rozwijają jednostki 
przeciwchemiczne. Gorzej oczywiście z ludnością cywilną, dobrze przeprowadzony atak 

spowodowałby wielkie ofiary. Zaatakowany teren mógłby zostać jednak szybko odkażony, 
skutki zatrucia dotyczyłyby tylko bezpośrednio zaatakowanych. Broń biologiczna - tu 

doświadczenia z użycia są mniejsze - właściwie tylko niemiecki atak przy użyciu wąglika w 
Rumunii w 1916 i eksperymenty w obozach w Japonii i trochę w Niemczech. Szczepy 

różnych paskudnych bakterii i wirusów są hodowane ( wąglik i różne choróbska jak ospa itp., 
jest teraz xiążka "Biohazard" o ruskich pracach ). Broń biologiczna jest oczywiście o tyle 
wredna, że skutki dyskretnego ataku mogłyby się ujawnić po paru dniach, no i oczywiście 

zachodzi ewentualność rozwleczenia epidemii. W ogóle możliwość zabezpieczenia się 
ośrodków cywilnych przed skutkami ataków bio-chem jest nieduża, można tylko później 

minimalizować skutki. Jednak wykonawcy musieliby się liczyć z brutalną kontrakcją przeciw 
społecznościom z których się wywodzą.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 01-Oct-01 

 
Aha, ŻUKowi chodziło też o metodę ataku. No więc gazy bojowe i wirusy/bakterie w 

dzisiejszych czasach armie rozprowadzałyby za pomocą pocisków artyleryjskich, głowic 
rakietowych albo bomb. Terrorizerzy bawią się we współczesny wariant ataków falowych, 

chociaż w zasadzie punktowych - chamskie rozpylanie jak w Tokio. Podobnie jest w 
wypadku zarazków. Skażanie żywności - nie wiem, to mogłoby mieć mały zasięg. Woda jest 

jakoś zawsze obrabiana, choć przetrwalniki mogłyby to przeżyć. Można sobie wyobrazić 
użycie do ataku samolotu - niekoniecznie rolniczego, można w jakimś warsztacie przerobić 

zwykłą awionetkę. Ktoś mógłby sklecić prymitywny moździerz albo inne działo i strzelać zeń 
w miasto ( IRA raz użyła moździerza ). Można też po prostu wpakować do smochodu parę 
zbiorników z "gazem" i wysadzić wszystko aby się rozpyliło. Albo nawet jak ma się czegoś 

dużo - zrobić podobny numer ze statkiem.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 01-Oct-01 

 
Ergo - znacznie taniej i prościej zrobić to samo z ciężarówką trotylu (ofiar będzie nie mniej, a 

wykonać łatwiej) - broń chemiczna jest zdecydowanie "przereklamowana". Nieco gorzej 
wygląda sprawa broni biologicznej to niestety są duże możliwości rozwoju.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 01-Oct-01 

 
Zdecydowanie nie zgadzam sie ze bron chemiczna jest przereklamowana, atak, o ktorym 

wspomina Thor nie dotyczy srodowiska silnie zurbanizowanego, a szczegolnie biurowca. W 
tym przypadku wystarczy umiescic w przewodach wentylacyjnych/klimatyzacji pojemniki z 
gazem bojowym i mechanizmem zegarowym do ich uruchomienia, i w efekcie ofiar byloby 

prawdopodabnie duzo wiecej niz w przypadku uzycia samolotu/ciezarowki.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 01-Oct-01 
 

"Wystarczy"... Ładnie powiedziane. Stopień trudnosci i ryzyko dekonspiracji przy takiej akcji 
byłyby niebotyczne, w końcu byle komu nie wolno grzebać w instalacjach. Prosciej już 

porwać samolot i walnąć w biurowiec.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 02-Oct-01 
 

Czyli "wystarczy" przekupic/zastraszyc ludzi ktorzy to robia, zadnych kamer, sprawdzania 
przed wejsciem itp. nie potrzeba fanatycznych samobojcow, tylko kilku fachowcow od 

manipulowania ludzmi, a tych w panstwach nam osciennych niestety nie brakuje. Po robocie 
zabijasz tych co to zrobili i slad sie urywa, pozostaja tylko domniemania.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Oct-01 

 
Nie tak łatwo. Nie można liczyć na to że przewody wentylacyjne w dużym biurowcu są 

scentralizowane. W efekcie atak będzie ograniczony do piętra lub niewielkiej części budynku. 
Broń chemiczna jest stosunkowo łatwo wykrywalna, trudna w transporcie, a jej efekty bojowe 

są (biorąc pod uwagę wysiłek konieczny do jej rozprowadzenia) mniejsze od banalnego 
trotylu. Niska skłonność do używania broni chemicznej w ciągu ostatnich 80 lat nie wynika z 

samoograniczenia ale właśnie ze stosunkowo niewielkiej efektywności. W Japonii 
terrorystyczny atak za pomocą sarinu przeprowadzony na masową skalę w zatłoczonych 

korytarzach metra spowodował śmierć 5 osób (tysiące było dotkniętych jego skutkami o ile 
wiem jednak bez trwałych konsekwencji).  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS  

Data: 02-Oct-01 
 

Nie jestem ekspertem od biurowcow, wiec rezygnuje z dalszej polemiki, gdyz musial bym 
zmyslac lub uzywac gdybologii, co w rzeczowej dyskusji jest rzecza smieszna. Pragne 
przypomniec tylko ze obecnie mozna wyprodukowac srodki trujace w "domowych" 

warunkach ( atak w Tokio sarin wyprodukowany w nielegalnym laboratorium, zrobionym z 
czesci legalnie kupionych ), a podobno mozna w ten sposob zrobic labolatorium produkujace 
wirusy czy bakterie. Bron chemiczna byla uzyta przez Irak minimum 2 razy: wioski Kurdow, 
wojna w Zatoce, co do skutecznosci mozna rozmawiac. Zaleta broni chemicznej nie jest jej 

skutecznosc, ale wspolczynnik "cena/ilosc zabitych" i prostota produkcji.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 02-Oct-01 
 

Dziękuję za odpowiedź i komentarz. Rozumiem że maskę przeciwgazową jednak lepiej 
kupić?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-Oct-01 

 
Jedna drobna uwaga : sarin czy inne fosforoorganiczne BST nie są gazami w scisłym tego 

słowa znaczeniu - tylko cieczami w temperaturze pokojowej. W pocisku czy głowicy 
eksplozja materiału wybuchowego powoduje rozpylenie srodka trującego i utworzenie 

aerozolu. Gazami nadającycmi się do zwykłego "rozpylania" są chlor czy fosgen, dużo mniej 
trujące. Maska p/gaz mogłaby być przydatna, ale musiałbys ją stale nosić przy sobie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 03-Oct-01 

 
Właśnie zaczynam gospodarować miejsce w teczce kosztem parasola. Swoją drogą czy 
mógłbyś mi polecić jakiś twarzowy(hi, hi) model maski? Jeszcze jedna kwestia już na 

poważnie. Czytałem bodaj w Rzepie komentarz jakiegoś ex komandosa na temat Afganistanu 
i walk tam prowadzonych. Z jego słów wynikało że w celu odniesienia zwycięstwa z bin 
Ladenem i Talibami tzreba by tam posłać co najmniej terminatorów. Zwracał uwagę na 

przygotowanie kondycyjne, warunki pogodowe etc. Czy to przedsięwzięcie nie skończy się 
drugim Wietnamem dla Wujka Sama?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 03-Oct-01 

 
Właśnie zaczynam gospodarować miejsce w teczce kosztem parasola. Swoją drogą czy 
mógłbyś mi polecić jakiś twarzowy(hi, hi) model maski? Jeszcze jedna kwestia już na 

poważnie. Czytałem bodaj w Rzepie komentarz jakiegoś ex komandosa na temat Afganistanu 
i walk tam prowadzonych. Z jego słów wynikało że w celu odniesienia zwycięstwa z bin 



Ladenem i Talibami tzreba by tam posłać co najmniej terminatorów. Zwracał uwagę na 
przygotowanie kondycyjne, warunki pogodowe etc. Czy to przedsięwzięcie nie skończy się 

drugim Wietnamem dla Wujka Sama?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 03-Oct-01 
 

Na innej liście coś na ten temat naskrobałem, ale dla porządku : talibowie mają trochę 
postsowieckiego sprzętu odziedziczonego po armii Nadżibullaha a potem rządu Rabbaniego. 
Massud chyba zdążył ewakuować sporo do Panczsziru i talibom zostało ze 20 odrzutowców 

bojowych ( MiG-21 i Su-22 ), kilka Albatrosów, pewnie trochę śmigłowców z Mi-24 
włącznie, ze 200 czołgów starych typów ( T-55, T-62 ), parę setek BWP. Mają stare rosyjskie 

rakiety plot i Stingery oraz Strieły. Oraz artylerię, Grady i Elbrusy/Scudy. W sumie nic 
wielkiego, Amerykanie powinni większość zneutralizować w czasie pierwszego uderzenia. 
Zostaną oddziały fanatycznych okrutnych ( jest anegdota z czasów interwencji sowieckiej - 

rozbili posterunek , złapanych Rosjan zamęczyli, poodcinali gdy jeszcze żyli wiadome 
narządy, po czym wsadzili je do ust obciętych łbów ) górali z kałachami, moździerzami i 

Stingerami. Afganistan jest oczywiście nieprzyjemny do prowadzenia działań wojennych - 
góry, jaskinie, pustynie, w lecie gorąco i sucho, w zimie cholernie zimno, no i ciężko o 

kobity. Ekstrapoluje się jak wiemy doświadczenia Anglików z XIX w. ( ale wtedy dostawali 
też w d... od Zulusów i Burów ) i średnio wyszkolonych i zdemoralizowanych Sowietów. Z 

drugiej strony prymitywna armia chińska poradziła sobie w podobnych warunkach z 
Tybetańczykami. Chłopcy z Zielonych Beretów czy SAS są szkoleni w ekstremalnych 

warunkach, od pustynnych po arktyczne i powinni wytrzymać. Gorzej, gdyby kampania miała 
się przedłużać. W każdym razie trudno postawić jakiś horoskop. Niektórzy uważali, że klęska 

Amerykanów w wojnie z Irakiem będzie nieunikniona, Mirage z Exocetami potopią 
lotniskowce - i co ? Z drugiej niby Somalia, ale tam była inna sytuacja.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Mecenas 
Data: 03-Oct-01 

 
Zolnierze!!!.Bacznosc!!!.CHuje zbolale. ZUK:kurwo przestan sie psuc.To jest wojsko!!!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 03-Oct-01 

 
Ad Żuk: kupno maski jest niewskazane. Pomijam tu już taki szczegół jak to, że spora część 
gazów bojowych to środki parzące, przed którymi maska pgaz nie chroni &#8211; trzeba 

błyskawicznie wdziać podgumowane ubranko na wszystkie części ciała, bo inaczej jeno się 
dłużej będziesz męczył. Znacznie bardziej opłacalny wg mnie byłby zakup kamizelki 

kuloodpornej &#8211; biorąc pod uwagę wypadki na polskich ulicach - lub zamieszkiwanie 
rejonów oddalonych od zakładów chemicznych (farmaceutycznych, filtrów miejskich, etc.) 
&#8211; biorąc pod uwagę stan bezpieczeństwa w tychże. Bronie BC byłyby strasznie fajne 

do celów terrorystycznych, ale jest jeden drobny szczegół. Całość trzeba dostarczyć w sposób 
tajny we wskazane miejsce, co jawi się jako upiornie trudne zadanie (bo chemiczne do 

skutecznego działania wymagają potężnych ilości a biologiczne wymagają bardzo starannej 



opieki przed użyciem). Ilość kłopotów jest parę poziomów wyższa niż użycie B757 lub 
ciężarówki wyładowanej mieszaniną ropy i saletry.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 03-Oct-01 

 
Mam poważne wątpliwości w sprawie Stingerów posiadanych ponoć przez talibów. Myślę że 
można przeyjąć iż amerykańskie dostawy skończyły się najpóźniej w roku 90, ergo najnowsze 

egzemplarze miały by po nad 10 lat. W afgańskich warunkach oznacza to, że mogą służyć 
jako maczugi. Wątpię zresztą żeby nie zużyto tego sprzętu w walkach lat 90-tych. Z punktu 

widzenia Amerykanów kasacja ciężkiego sprzętu to sama przyjemność, łatwo wykryć - łatwo 
zniszczyć. Tym bardziej że talibowie muszą mieć problemy z obsługą i serwisem. Pytanie za 
1000 punktów, czy oddziałom specjalnym uda się w krótkim czasie zlokalizować i wystrzelać 
najważniejsze, najlepiej ostrzelane i wyszkolone oddziały talibów? W sprawie okrucieństwa 
afgańców - warto mimo wszystko dodać iż wyczyny sowietów nie dają w tej materii wielu 

szans na przewodnictwo, nie mam nadzieji że zachowanie tych ostatnich w afganistanie było 
zasadniczo odmienne od zwykłaj praktyki.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 03-Oct-01 

 
Sądzę, że w amerykańskiej kampanii w Afganistanie sam bin Laden będzie mało istotny. 
Zresztą jak go znaleść? Wyobrażacie sobie rozkaz dla chłopaków Navy Seals: 'Szykajcie 

brodatego faceta w turbanie, dla ułatwienia przypominamy, że może mieć przy sobie broń'? 
Toż to cały Afganistan i Paklistan trzeba by wstępnie zaaresztowc i przesłuchać jednego po 
drugim - jednym słowem raczej niewykonalne. W Afganistanie USA najprawdopodobiej 
ograniczy się do rozwalenia głównych punktu oporu Talibów, a potem będzie wspomagać 

miejscowych z Sojuszu Północnego w oczyszczeniu i odbudowie kraju. Sądzę, że byłoby to i 
wykonalne, i dość rozsądne na miejscu Amerykanów. To oczywiście są gdybania, ale po 

prostu zobaczymy. Pozdrowienia PS: A z tybetańską partyzantką chińscy komuniści użerali 
się gdzieś do lat siedemdziesiątych, więc też nie było raz-ciach i po wszystkim.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 03-Oct-01 

 
Masz pewnie rację co do tego sprzętu, w końcu kultura techniczna w Afganistanie stoi na 

srednim poziomie. Tak naprawdę nikt nie wie co naprawdę mają talibowie, wszystko opiera 
się na szacunkach, ekstrapolacjach i podobnych duperelach. Mniemam jednak, że jakis sprzęt 

dpoływał tam w latach 90-tych, choćby z republik postsowieckich, może Korei Ludowej i 
pospolitego czarnego rynku, w końcu mają kasę z narkotyków albo od arabskich sponsorów. 
Pakistan pewnie też służył arsenałami, zresztą nie jest jasna kwestia rzekomego wspierania 
talibów przez Amerykanów w połowie dekady. Stingery, Mistrale albo podobne również 
mogły nadejsć. Wystrzelanie elitarnych oddziałów talibsko-binladeńskich - można tylko 
stwierdzić, że diabli wiedzą. Z Aididem się nie udało, ale akurat teraz Amerykanie mogą 

olewać tzw. względy humanitarne i używać wszystkich sposobów i broni. W końcu telewizji 
tam nie będzie...  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Oct-01 
 

A skoro mówimy o walkach w górkach wspomnijmy o Gurkhach, z których złożone oddziały 
są wciąż w służbie angielskiej. Im trudne warunki niestraszne a wrodzona wojowniczość 

tudzież śliczne noże kukri sprawiają, że w konfrontacji wymiękają największe chojraki. W 
dodatku to hinduiści, więc są odporni na propagandę mułłów. Co do wspierania Sojuszu 

Północnego - obecnie robi to głównie Rosja. I trudno ją z tego dzieła wyrugować z prostego 
powodu - Afgańcy opanowali posługiwanie się prostym ruskim uzbrojeniem nie 

wymagającym wielkich kwalifikacji i znoszącym niską kulturę obsługi. Zapoznanie się ze 
sprzętem ze Stanów i wyszkolenie zajęłoby cenny czas. Są też inne prozaiczne względy - po 
całym kraju walają się wraki, z których można wymontowywać części , amerykańskie czołgi 

są zapewne za ciężkie na afgańskie warunki drogowe, mosty i park transportowy itp. No i 
transport - Ruscy przerzucają sprzęt z pobliskich baz, Amerykanie musieliby rozwiązać 

ciężkie problemy logistyczne. Toteż chyba poza aparaturą łączności wiele nie będą 
dostarczać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 08-Oct-01 

 
Najlepsza "Gazeta" świata zilustrowała na swoich internetowych stronach atak na Afganistan 

zdjęciami... trzech lecących w szyku Viggen-ów z wymalawanymi jak byk szwedzkimi 
koronami na pierwszym planie. Pełen profesjonalizm.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 
Data: 08-Oct-01 

 
Smutne, ale takich przykładów można na pęczki. Na pewno ogladałeś w róznych filmach 
"dokumentalnych" migawki z ataku polskiej kawalerii na niemieckie czołgi. Dopiro stop 
klatka pozwalała zauważyć, że "polscy ułani" są w niemieckich hełmach. To wprawdzie 

trochę co innego, ale gdy przed wielu laty obejrzałem film produkcji USA pt. "Żołnierze", z 
którego czarno na białym wynikało, że Monte Cassino zdobyli kowboje, przestałem się 

dziwić takim kawałkom. Dlatego czytając "Historię Związku Radzieckiego do wieku XVII" 
(sic!!!) wcale sie nie dziwiłem, że pod Grunwaldem Krzyżaków zwyciężyli... Rusini, do 

których dołączyli się Litwini i Polacy ;-))))  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: pchor. rez. 

Data: 08-Oct-01 
 

Panowie, kicha, właśnie dostałem wezwanie do wojska w celu wydania karty przydziału 
mobilizacyjnego. Czyżby do Kabulu?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 08-Oct-01 

 



Jako żywa torpeda, przed odpaleniem dopiszą Ci na krawacie "Za WTC". Mnie jako 
szeregowemu przysługuje jedynie zrzucenie w charakterze pocisku niekierowanego.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 08-Oct-01 

 
Afganistan Afganistanem, ale cieszy, że ktoś u nas poszedł po rozum do głowy i zaczęto 

rozważać modernizację starych Skotów, których jednak trochę zostało, do standardu "Ryś" z 
silnikiem IVECO, głowicą optoelektroniczną i innymi bajerami. Szkoda jak w przypadku 

ciągle nie mogącej ruszyć modernizacji Mi-24, że nie zrobiono tego z 5 lat wcześniej. Co do 
Azji Środkowej - oczywiście charakter działań wyklucza jakikolwiek udział polskich 

jednostek. GROM im na ch... się zda, lotnictwo polskie mogłoby służyć jako dostawca celów 
pozornych powodujących wystrzelanie się talibów z rakiet. Ale na Bałkany mają wysyłać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: kasia 
Data: 09-Oct-01 

 
Dawno nie bylam na stronach forum i jakies dziwne rzeczy sie na nich dzieja. Ale Jaskinia 

Militarystów jest dalej znakomita. Tak trzymac, Panowie!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: pchor.rez. 

Data: 09-Oct-01 
 

Wszystkich zaniepokojonych chciałbym uspokoić. Dostałem normalny przydział do obrony 
terytorialnej, na stanowisko dowódcy plutonu rozpoznania. Polscy chłopcy nie będą ginąć za 

NY!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 09-Oct-01 
 

tak, tak, my juz znamy to rozpoznanie. Rozpoznanie walka polega na wyslaniu kilku 
kamikadze na teren wroga, zeby po odglosach i sprawnosci w likwidacji rozpoznania 

zidentyfikowac co ten wrog ma.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał:  

Data: 09-Oct-01 
 

To o czym piszesz - to rozpoznanie bojem (w przypadku OT jedyny znany rodzaj 
rozpoznania:) Ale są i inne np. radioelektroniczne (czyli gdzie talibowie słuchają "Głosu 

Szarijatu")...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 09-Oct-01 
 



I co ? Wychodzi, że Amerykanie używają na tym etapie głównie bombowców dalekiego 
zasięgu - B-52, B-1, B-2. Tych ostatnich głównie dla testowania w warunkach bojowych. 
Imponuje żywotność B-52, te same samoloty bombardowały Wietnam - ale w końcu się 
wykruszą ( z drugiej strony trzonem ruskich sił strategicznych są równie stare Tu-95 ). 

Mówiło się niedawno o wprowadzeniu taniej ( 0.5 mld $ ) wersji B-2. Ciekawe są informacje 
o coraz dalej idacym zmniejszaniu przewidywanej produkcji F-22 ( ostatnio do bodaj 327 

sztuk ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 09-Oct-01 

 
Obawiam się, że bombowce dalekiego zasięgu to wymuszona sytuacja. Jedyna droga dla 

samolotów bojowych to Pakistan, który z pewnością nie pali się do widoku licznych 
samolotów USAF w swoim obszarze. Czytałem prognozy, iż ostatnie B-52 zostaną wycofane 

100 lat po oblocie prototypu! Nie dokońca jednak rozumiem dlaczego nie wyprodukowali 
więcej B-1, ale widać wyraźnie że jankesi nie pałają sympatią do tej maszyny, gdy mowa o 
redukcjach lotnictwa strategicznego to właśnie B-1 wraca na tapetę. Jak zejdą z ceną B-2 
poniżej 0, 5 mld to chyba sam sobie kupię. P.S. Sprawdź proszę pocztę bo Harkonnen się 

niecierpliwi.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 09-Oct-01 

 
Pośpieszyłem się z tym P.S.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 09-Oct-01 

 
B-1 w ogóle jest biedny, miał ciężki poród, wersja B ma tzw. możliwości przestrzenne daleko 

gorsze od pierwotnej A ( prędkość od biedy 1.25 Macha wobec 2 z czymś ). Mniemam, że 
niechęć wobec B-1 może mieć coś wspólnego z płatem o zmiennej geometrii, który jest w 

końcu trudny i drogi w eksploatacji - i dlatego przeszedł do historii ( ciekawe też, że MiG-i 23 
zwykle wychodzą z eksploatacji przed modelem 21 ). B-2 będą pewnie musieli dorobić, tanie 
czy drogie. Ciekawe swoją drogą, czy przy okazji penetrują skrycie przestrzenie powietrzne 

państw nie zezwalających Amerykanom na loty.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 09-Oct-01 
 

1. zmienna geometria skrzydeł jest OK, jeśli ktoś wie jak to robić. MiG-23 dlatego zwykle 
wypadają z eksploatacji przed -21, że są mocno spapraną konstrukcją - przy czym po 

rozlicznych modyfikacjach i zmianach ostatnie wersje podobno były całkiem nizłe. Natomiast 
wersje wczesne cierpiały na skrzydłozę (jak się za mocno pociągnęło za drążek to skrzydła 

odpadały) plus multum innych problemów, a wyposażenie niespecjalnie przewyższało MiGi-
21, stąd i wczesne kasacje. Inne samoloty ze zmienną geometrią zbierały jak do tej pory 

bardzo pozytywne recenzje - utrzymanie przez Australię w służbie F-111 do roku min. 2010 



jest jednoznaczną recenzją. 2. B-1 cierpi na przypadłość typową dla zbyt wyrafinowanego 
uzbrojenia - zestarzenie moralne. W bezpośrednich atakach na dobrze przygotowanego 

przeciwnika B-2 jest nie do pobicia, w kosztach eksploatacji i ładowności przegrywa z B-52. 
Obecnie są, bo muszą, bo czego innego nie ma, a na wymianę USAF nie stać: wymiana na B-
2, to obecnie ponad 1 mld USD/szt., o wersji oszczędnej pisze Thor. Wymiana na coś a'la B-
52 (czyli transportowiec do przenoszenia odpalanych w powietrzu rakiet manewrujących) to 

może być np. przeróbka B-747 (gdzieś kedyś widziałem nawt taką makietę): ok. 150 mln 
USD za cywilny samolocik + pewnie drugie tyle za uwojskowienie (elektronika, 

elektronika...). W sumie drogo nawet jak na USA.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 09-Oct-01 
 

Może by ktoś łaskawie zauważył, że B-52 jest bombowcem strategicznym, a B-2 
taktycznym? To tak jakby porównywać wielką ciężarówkę klasy TIR z miejskim 

samochodem dostawczym do przewozu skrzynki tulipanów  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-Oct-01 

 
Mor - litości.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 10-Oct-01 

 
We wczorajszych "Wiadomościach" TVP 19:30 podano : F-18A najnowocześniejszy samolot 
SZTURMOWY plus ktoś mówi o B-2 a wtle startuje F-117. A zmienna geomertia np. F-14 

działa dobrze do dzisiaj.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 10-Oct-01 
 

Zgredek, twoi krajanie szykują się do najazdu na stolicę, a Ty?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 10-Oct-01 
 

Witaj Kasiu, pozdrowka.P.S. podaj adres to przedmucham ci rurę.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-Oct-01 

 
Ja gryzę palce u nóg z rozpaczy, że Was nie zobaczę (chyba).  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 10-Oct-01 
 

Lepsze chyba niż na pewno, wszelkie szczegóły techniczne są u Harkonnena.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: koalicja RdP 

Data: 10-Oct-01 
 

Zgredku, wpadnij, bo jak nie to my wpadniemy do ciebie z mydłem. I będzie z nami nasz 
naczelny, a z nim nie ma żartów.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 10-Oct-01 

 
bardzo przepraszam, nie mam nic co powiedzenia...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 10-Oct-01 

 
...ale bardzo bym chcial miec....  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 10-Oct-01 

 
...wpis Nr 500 w temacie "Jaskinia militarystów"!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 10-Oct-01 

 
losie, ty skurwielu ja też chciałem mieć 500 wpis, jak mogłes. Wyszedłem do sracza, by 

obciągnąć sobie druta , a ty mnie uprzedziłeś.Pierdzielę cię.Nie pokazuj się na zjeździe, bo ci 
wsadzę chuja w dupsko.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 10-Oct-01 

 
sorry Chris, ale te 3 poprzednie wpisy to nie moje, ale lubię młodych chłopców więc czekam 

z niecierpliwością. A ty jesteś sukinsynem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris(prawdziwy) 

Data: 10-Oct-01 



 
Popierdoliło Was podszywacze do reszty.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris(prawdziwy) 
Data: 10-Oct-01 

 
Od tej pory będę się tylko tak podpisywał. Wszelkie wpisy pochodzące od Chrisa nie będą od 

Chrisa prawdziwego.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris(prawdziwy) 

Data: 10-Oct-01 
 

Od tej pory będę się tylko tak podpisywał. Wszelkie wpisy pochodzące od Chrisa nie będą od 
Chrisa prawdziwego.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał:  
Data: 10-Oct-01 

 

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Kasia 
Data: 10-Oct-01 

 
Chrisie, co to znaczy przedmuchać rurę.Czy to jakiś militarny termin, bo jak tak to podam ci 

adres, bo lubię wojaków.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał:  

Data: 10-Oct-01 
 

REDAKCJO: HASŁA, HASŁA, HASŁA!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Adam k 
Data: 10-Oct-01 

 
REDAKCJA nie wprowadzi haseł (id komputerów, same hasła nic nie dadzą), bo utrudniło by 
jej to prowadzenie takich akcji jak przeciwko mnie, z dużym udziałem fana Świńskiego brata 
Chrisa (dupek wyjątkowy), jakiegoś Michnikowca Naphty i pewno innych o specyficznym 
poczuciu humoru, a napewno bez poczucia honoru. No , ale bez cichego poparcia zwykłych 
forumowiczów (tchórzostwo?) byłoby to niemożliwe, więc wart pac pałaca. Mimo wszystko 

nie żałuje że od razu odpowiadałem na wpisy nowych forumowiczów, starając się z 
powodzeniem zresztą by na forum wypowiadało się jak najszersze grono, a nie tylko paru 

przytakiwaczy nazywających siebie towarzystwem wzajemnej adoracji./// P.S. Po 27 września 
wpisałem się tylko 1 (jeden) raz komentując wyniku PBS w dziale Michtrix. Inne wpisy, 

łącznie z "przywiduje" to podszywki./// I jeszcze do Zombiego:nie obchodzi mnie 



narodowość Kuronia.Myślałęm, że jest Żydem bo tak się mówiło. I myślałem tak 10 lat temu 
gdy oddałem na niego głos. A potem nie zraziła mnie jego rzekoma narodowość tylko 

działalność jego grupy politycznej. Termin koszerny używają sami Żydzi i nie jest to żadna 
obelga oznacza tylko coś żydowskiego, wg nich lepszego. Obejrzyj np. Keeping the faith, 

reżyser i scenarzysta jak w większości filmów made in USA to Żydzi, film jest o rabinie, to 
się przekonasz.Wyborcza swoją działalnością zasłużyła na to miano aż do bólu, a ostatni 

wybór przez jej rzekomych czytelników paszkwila Grossa na książkę roku tylko to 
potwierdza.I dzięki za twoją obronę mej skromnej osoby przed paranoikami, zwłaszcza, że 

udzieliłeś ją "antysemicie" w twoim mniemaniu.///Na końcu ulżę sobie, choć w życiu 
pozawirtualnym do którego wracam w pełni nigdy nie klnę: Chris to wyjątkowa gnida, a 

kolekcja numerów NP posłuży jako kibelek dla starego kota teściowej, bo jeno do tego się 
nadaje.Bez odbioru.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 10-Oct-01 

 
Adamie K, odpisałem Ci już wczesniej, ale spróbuje raz jeszcze dotrzeć do Cię. W wolnych 

chwilach przejrzyj dużo wczesniejsze wpisy (takie sprzed pół roku) to zauważysz mało 
dyplomatyczną wymianę zdań miedzy MOrem a prawie wszystkimi. Zwracam tez uwagę na 
epitety kierowane przeze mnie do MOra i odwrotnie. Ale nikomu nie przyszło do głowy, by 
się obrażać i stroic fochy. I chociaż Jarosław Kaczyński uważa, że koty są the best, to ja ich 

szczególnie nie kocham (kotów) i NP życia nie będę im umilał.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 10-Oct-01 
 

.... i Nowym Państwem zycia nie będę im umilał.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 10-Oct-01 
 

Podszywaczom śmierć w męczarniach, redakcji i webmasterowi dyby za umożliwienie ich 
działalności. Pozwolę sobie mimo powyższego na wpis adremowy. 1 ) Zmienna geometria - 
moglibyście jeszcze dorzucić Tornado, Su-22 i 24, Tu-160, ale nie zmieni to faktu, że żadna 
nowo projektowana konstrukcja nie posiada tego systemu. Była to moda lat 70-tych, mająca 

kilka immanentnych wad - np. mało miejsca na zbiorniki paliwa. Wady chyba przeważyły nad 
zaletami - i odeszła od lamusa. Mechanizm zmiany geometrii ewidentnie stanie się 

nadmiernie awaryjny ze starzeniem się maszyn, taka jest natura skomplikowanych elementów 
ruchomych. A służba australijskich F-111 to mimo wszystko raczej wynik niedostatku 

funduszów, amerykańskie już dawno poszły na złom, który niedługo czeka F-14. 2 ) B-2 etc. 
Gdybym miał obstawiać, która maszyna nie-od-urodzenia-bombowa zastąpi B-52 - to raczej 
C-17. Brytyjczycy nota bene napomknęli niegdyś o dostosowaniu części tych, które kupią do 

przenoszenia pocisków manewrujących. MOr, niektórzy mają słabe serca. Jeśli uważasz 
maszynę ważącą sporo ponad 100 ton za taktyczną - hmmm... Naprawdę, jest to bombowiec 

strategiczny par excellence. 3 ) Adam K i wrogowie - błagam(y), nie tutaj.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Ruch dla Polski 

Data: 10-Oct-01 
 

śmierć podszywaczowi - wpis wyżej oczywiście nie jest nasz (uważaj synku, niedawno 
mieliśmy tylko 12 gniewnych, teraz wszyscyśmy gniewni. rozbójnicy i samuraje też...) /// 
sorry że nie mamy nic do powiedzienia nt. militaryzmu. podniecaliśmy sie za młodu, teraz 

"jaskinia" to cierń w świadomosci - przypomina jakim sie jest starym ramolem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-Oct-01 

 
Amerykanie swego czasu żałowali złomowania F-111, i ja też bo to zupełnie przyzwoite 
maszyny były, z unikalnym systemem ratowniczym - zamiast katapultować fotele załogi 

odstrzeliwano całą kabinę.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 11-Oct-01 
 

A propos Thorowego postu: istotnie zniknie za niedługo F 14, co właściwie przewiduje usn w 
zmian? Bo Hornety to przecież zupełnie inna bajka. A o innych pokładowcach nowych 

generacji niewiele mi wiadomo. ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Oct-01 

 
Właśnie Hornety, nie mają innego wyjścia. Zresztą w wersji E/F są to ciekawe samoloty. Co 

prawda czas patrolowania osłony myśliwskiej lotniskowców nieco spadnie, a zasięg 
AMRAAM-ów jest znacznie mniejszy od zasięgu Phoenix-ów, ale główny przeciwnik F-14 - 
pociski przeciwokrętowe dalekiego zasięgu stały się wraz z upadkiem CCCP mniej groźne.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 11-Oct-01 

 
Thorze Wspaniały, wielkie dzięki, że na temat. A teraz ad rem: Zmienna geometria wypadła z 

użycia raczej nie ze względu na awaryjność czy ilość miejsca na paliwo, a zmianę 
priorytetów. Podstawową zaletą tego układu jest potężna rozpiętość możliwych do osiągania 

w prędkości - nie do osiągnięcia poprzez inne rozwiązania. Ma to znaczenie w przypadku 
chęci uzyskiwania kombinacji: niskie prędkości startu (i skończone długości pasa 

startowego)/wysokie prędkości przelotowe dla bardzo zmiennych wielkości masy samolotu. 
Są to jak znalazł wymagania na samolot uderzeniowy/bombowy. Stąd powodzenie tego 

rozwiązania (F-111, Tornado, Su-24, B-1, Tu-160 &#8211; w praktyce wszystkie samoloty w 
tych klasach projektowane przez dobre 15 lat). Natomiast już na przełomie lat &#8216;60-
&#8217;70 okazało się, że jeśli robi się myśliwce, to i tak trzeba im bardzo rozbudować 

mechanizację płata (bo manewrowość), która musi w dodatku działać przy wysokich 
przeciążeniach. Jeśli dodać do tego nieustannie rosnący nadmiar ciągu plus parę sztuczek 



aerodynamicznych (skrzydła pasmowe), to okazało się, że można załatwić sprawę rozsądnego 
startu w konwencjonalny sposób. Natomiast podstawową wadą z obecnego punktu widzenia 

jest brak możliwości skutecznego sterowania skuteczną powierzchnią odbicia. F-117, B-2 czy 
też inne wynalazki mają bardzo starannie dobieraną geometrię całej bryły samolotu, a użycie 

zmiennego skosu wszystkie te starania by niweczyło.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mecenas  
Data: 11-Oct-01 

 
Ja sie kurwa tak nie bawie. Nikt sie nie podszywa pod Mecenasa. Co jest do chuja.Czyzbym 

byl jedyny w sobie?. Odchodze....... do innej rubryki &gt;:&lt;  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 11-Oct-01 
 

Zgredku, ależ Phoenixy miały też niewątpliwy urok rozwalania wrażych płatowców daaaleko 
poza zasięgiem wzroku. Zatem ich zniknięcie mocno skróci promień aktywnej obrony 

powietrznej carrierow. A skoro o lootniskowcach: po grzyba brytole wysłały Invincibla? 
Chyba tylko jako bazę śmigłowców (choć lądowe i tak na nich nie stają...)? Bo użycia 

Harrierów nad Afganistanem przecież nie przewidują? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-Oct-01 
 

1 ) Zmiana priorytetów swoją drogą, poza tym nikt się ostatnio z braku kasy nie rozdrabnia i 
żeby uzyskać samolot uderzeniowy przerabia się ciężki myśliwiec wielozadaniowy - F-15 E 

czy Su-30 albo 34 - z b. dobrym efektem. Jednakowoż zgodni jesteśmy, że zmienna geometria 
to już historia, ostatni raz słyszałem o niej przy okazji rozważań o morskiej wersji YF-22/23, 

na początku lat 90-tych. Rzeczywiście kiedyś był to w miarę rozsądny środek uzyskania 
szerokiego zakresu prędkości eksploatacyjnych, ale np. Ruscy już na wstępnym etapie 

projektowania MiG-a 31 ( lata szybko na małych i dużych wysokościach )odrzucili taką 
konfigurację, motywując to właśnie małym zapasem paliwa, niskim resursem i kłopotami 

eksploatacyjnymi. Projekty bombowców przyszłości, tak sub jak i hipersonicznych również 
mają stałe skrzydła, ale tu chyba rzeczywiście waży wymóg niskiej wykrywalności. 2 ) Co do 

F-111 - chyba nie była to taka dobra maszyna. Silniki TF-30 nie były przynajmniej 
początkowo dopracowane, co owocowało dość licznymi katastrofami. Mechanizacja płata 

również nastręczała problemów, na błędach ludzi z General Dynamics uczyli się m.in. 
projektanci Tornada, gdzie aby uniknąć niektórych problemów stosowano o ile pamiętam 

teflonowane łożyska. Sprytną, wyrzucaną w całości kabinę miał zdaje się mieć tylko FB-111, 
substytut zarzuconego B-1 A, który jednak skończył na etapie prototypu. 3 ) Tomcata miał 

zastąpić Super Tomcat, ale ostatecznie stanęło jak wspomnieli koledzy wyżej na Super 
Hornecie, który wszedł też w miejsce stealth-szturmowca A-12 i nie-stealth A-6.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 11-Oct-01 

 



Hrabio, Phoenixy były jednak zoptymalizowane do strącania ruskich pocisków 
przeciwlotniskowcowych, dość dużych i powolnych, miotanych przez bombowce ( Tu-16, 

Tu-95, Tu-22 ) albo okręty podwodne. Płatowce owe jednak wyrzucały je z paruset 
kilometrów, czyli granicy zasięgu Phoenixów. Teraz Ruscy mają Antieje ( Kurski ) z 

superszybkimi Granitami, którym P. chyba zbyt wiele by nie zrobiły. Z kolei na to, czym 
mógłby dysponować ruski lotniskowiec - Kuźniecow - czyli Su-33 AMRAAMY od biedy 

wystarczą.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-Oct-01 
 

Jak już się rozpisałem, to trudno... Owe Hornety z AMRAAM-ami w zupełności wystarczą na 
wszystko nie-ruskie. Potencjalną morską konkurencją dla nich byłyby jeszcze tylko Rafale z 
"Charlesa de Gaulle'a" i MiG-i-29 K z hinduskiego "Admirała Goroszkowa" - nie wiem, jak 
go nazwą, ale to za ładnych parę lat. To samo tyczy się sił powietrznych państw mających 
dostęp do mórz, mało kto ma samoloty choćby porównywalne z F-18 E/F - a jak ma to z 

wyjątkiem Rosji, Chin i Indii jest sojusznikiem USA. Anglicy działają z kolei na zasadzie " 
jak się nie ma co się lubi ". Skąpi labourzyści ( ech, te socjały wstrętne : )) w latach 60-tych 
poutrącali programy budowy dużych lotniskowców, klasę "Ark Royal", z której od biedy 

mogły operować duże samoloty w rodzaju Phantomów wycofano w latach 70-tych - i Royal 
Navy musi się kontentować substytutami lotniskowców z substytutami samolotów na 

pokładach. Wystarcza to na Argentynę, ewentualnie do operacji przeciw wojskom lądowym, 
kiedy Amerykanie wywalczą już panowanie w powietrzu. Przy końcu dekady RN powinna 

jednak dysponować lotniskowcami z prawdziwego zdarzenia, po 50 000+ ton, zabierającymi 
JSF-y ( a krążą co jakiś czas słuchy o Sea Typhoonach ) w liczbie sztuk 2.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 11-Oct-01 

 
Thor - oni chcą mieć tylko 2 Sea Typhoony na lotniskowiec o wyporności ponad 50 000 ton ? 

Masz rację ci Angole to straszne skąpiradła.;-) A poważnie to walkę z pociskami 
przeciwokrętowymi przejęły obecnie rakiety z wyrzutni pokładowych i systemy "ostatniej 

szansy", więc rola F-14 spadła a reszta argumentów została zaprezentowana powyżej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Oct-01 

 
To nie tak - rakiety z wyrzutni pokładowych i systemy "ostatniej szansy" istniały także 

przedtem. Rzecz w tym że ataki rakietowe sowieckiego lotnictwa dalekiego zasięgu i okrętów 
podwodnych miały być zmasowane. Dlatego F-14 miały patrolować daleko od zespołów 

lotniskowców i starać się przechwycić co się da, jak najdalej od okrętów. To co się 
przedostanie miała brać na siebie obrona okrętów. Zresztą w obronie przed pociskami 

nuklernymi, a o takich w tym przypadku dyskutujemy systemy "ostatniej szansy" są bez 
szans. Eksplozja kilometr od burty okrętu i tak załatwi lotniskowiec.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 



Data: 11-Oct-01 
 

Przepraszam za brak precyzji, moja uwaga była słuszna tylko przy uwzględnieniu wpisu 
Thora, tz. nie dotyczy to zmasowanych ataków i broni atomowej, czyli wystarczy do 
prowadzenia działań w konfliktach typu wojna z Irakiem czy atak na Awganistan.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 11-Oct-01 

 
Re ostatni wpis Thora: oprócz min Chin. No właśnie - przecież doktryna usn MUSI 

obejmowac scenariusz anty kitajski. Ponadto - po 11.IX aktualni sojusznicy usa to pojęcie 
coraz mocniej przelotne. Moze okazac sie za niedlugo, że arsenał np Saudi jest w rekach 

niekoniecznie przyjaznych, a wtedy daleki sweep znowu stanie sie potrzebą chwili, no bo coż 
może być bardziej efektowne od WTC, jak nie zatopienie któregoś z nimitzów? Teraz o RN - 

uzycie Harrierow do atakow naziemnych w Afganistanie chyba nie wchodzi w gre, nie te 
parametry... Na Falklandach nie bylo wyboru (za daleko sojuzne bazy). Wychodzi ze 
Invincek jest hulkiem, gdzie zaokrętowani mogą byc rn commandos; może jakimis 

helikopterami ich doleca i dyla zurick nad morze? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-Oct-01 
 

1 )Chińce na razie straszliwymi nie są, odsyłam do charakterystyki, która dałem w temacie 
"Chiny jako zagrożenie" sprzed tygodnia z kawałkiem. Posiadają Su-27/30 - ale nie lotn. 
morskie, niezbyt nowoczesne J-8 i JH-7, cieniaskie pociski, z wyjątkiem Moskitów na 

niszczycielach proj. 956 i w perspektywie Jachontów, marne okrety podwodne. Na M. i J. 
Phoenixy bronią nie są, radzić sobie z nimi muszą okrętowe systemy rakietowe i art. - 

Standardy, Sparrowy/ESSM, RAM-y, ewentualnie Phalanxy. Araby Saudyjskie z kolei zależą 
mocno od dostaw z USA i W. Brytanii, zresztą w razie czego US Army stoi w bazach tamże. 

Z rakiet mają najwyżej Harpoony i Exocety(?). Nimitza ustrzelić nimi niełatwo. Rakiet 
powietrze-powietrze o superdługim zasięgu ( dużo ponad 100 km )chwilowo raczej się nie 

projektuje, z wyjątkiem Rosji - ale tam biega raczej o MiG-i-31, mające strzec przed 
pociskami manewrującymi bezkresów Północy. Choć 40-50 km AMRAAMa to faktycznie 

małowato. Ale cóż - mizeria budżetu i stąd też tylko Super Hornet miast jakichś cudeniek. 2 ) 
Invicible poza przenoszeniem śmigłowców strzec może na wszelki wypadek zespołów 

okrętów, a nuż ktoś łódkę albo pasażerską maszynę porwie - a w takim razie lepiej Harriera 
do intruza posłać i nie ryzykować strzelania pociskiem bez pełnej identyfikacji ( powtórka 

czegoś w rodzaju irańskiego Airbusa strąconego w 1988 chyba byłaby politycznie szkodliwa 
niezwykle ). Na Afganistan raczej nie polecą, zasięg za mały.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 11-Oct-01 

 
Spadaj mecenasie, ty kutasie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 



Data: 15-Oct-01 
 

Przeczytałem artykuł o broni superkawitacyjnej, i mam pytania czy broń ta ( rakietotorpedy 
"Szkwał" ) jest faktycznie tak znakomita, co wynikało z artykułu, czy w zasadzie z powodu 
niedopracowania, jest dopiero interesującym uzbrojeniem, które wymaga jeszcze dużo pracy 
zanim będzie można je zastosować ? Wpadł mi do głowy jeszcze jeden problem, czy obecnie 

tankowce i platformy są pod szczególną ochroną ?, bo co się stało po awarii "EXXSON 
WALDES" chyba jeszcze pamiętacie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 15-Oct-01 

 
1 )Nie wiem, ani ja ani ktokolwiek inny nie używał tego sprzętu w realnym boju - a dopiero 

wtedy można ostatecznie ocenić jego przydatność. W wypadku broni rosyjskich należy 
zwykle dla uzyskania prawdziwego obrazu korygować in minus doniesienia o ich 

parametrach taktyczno-technicznych. 2 ) Tankowiec/platformę jest zaiste dość łatwo 
uszkodzić/zniszczyć. Dobrą metodą byłaby powtórka ataku na USS Clarke - szybka 

motorówka, wypełniona materiałem wybuchowym, sterowana przez samobójców. Niby 
zupełnie swobodnie to Osamowcy mogliby stosować takie coś przy swoich brzegach, ale 
wtedy skaziliby nie wiedzieć po co własne wody. Trudność można jednak ominąć na dwa 

sposoby. a ) Porwać tankowiec i płynąć gdzieś z załogą jako zakładnikami. b ) Zrobić coś w 
rodzaju krążownika pomocniczego - statek pod tanią banderą, obsadzony wierną załogą, 

będący bazą dla łódek kamikaze, pływający po wodach międzynarodowych. I tak w końcu by 
go zabordażowano lub zatopiono, ale mógłby coś zdziałać. Bo do ochrony statku czy 

platformy trzebaby mieć dobrze wyszkolonych ludzi najlepiej z wielkokalibrową bronią 
maszynową a nawet lekkimi rakietami. A jak jest - wiemy, dowiadując się o wyczynach 

piratów w Indonezji np.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ŻUK 

Data: 16-Oct-01 
 

Od jakiegoś czasu czytając to co pojawia się na forum po prostu nie chce mi się czegokolwiek 
wpisywać. Poziom rynsztoka i tyle. Zajrzałem do jaskini i chociaż tu jest prawie po staremu 

(no prawie bo i jaskinię próbowano zainfekować). Dzięki chłopaki że Wam się chce. 
postulowanie czegokolwiek rekakcyji zakończyłem gdzieś 6 miesięcy temu ale i tak się 
dziwię że na takie szmaciarstwo pozwalają. W dzisiejszej Rzepie jest artykuł o czeskim 

zamówieniu samolotu wielozadaniowego. Strona A7 "grippen czy F16". Polecam i 
pozdrawiam.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 16-Oct-01 

 
ZUKu, czy zauwazyles, ze robisz dokladnie to czego chca smieciarze w rodzaju Grubej Lipy? 

Przez chamskie wpisy chca forum zniszczyc. A przeciez sa oni zupelnie niegrozni. Styl to 
czlowiek, wiec po nim mozemy sie poznawac ignorujac wulgaryzmy i falszywki. Chamstwu 

trzeba sie przeciwstawiac silom i godnosciom osobistom.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-Oct-01 
 

"Jaskinia" ma do siebie to, że jest długa i wolno się wgrywa. Zawsze jakaś zapora. Kwestia 
myśliwca wielozadaniowego wraca jak bumerang. W naszym regionie kupować go będą 

chciały w tej dekadzie jeszcze Węgry i Słowacja, wszędzie praktycznie konkurentami bedą 
Gripen ( BAe i SAAB zainwestowały np. w produkcję u Madziarów elementów do JAS-a ) i 

F-16 - stary, zmodernizowany A/B Block 15 i najnowszy C/D Block 50-60. Gra idzie w 
sumie o jakieś 100-120 samolotów za do 7-8 mld $. Teoretycznie najlepiej byłoby, gdyby 
Wyszehradka dogadała się i kupiła 1 typ w 1 przetargu - wiadomo, wymagania te same, a 

koszt byłby niższy, później łatwiejszy serwis, tworzenie wspólnych jednostek itp. Tak właśnie 
Belgia, Holandia, Dania i Norwegia kupiły w latach 70-tych F-16 A/B. Pewnie jednak 

pojawiłyby się niesnaski przy podziale offsetu. W ogóle brak współpracy w grupie 
nowych/aspirujących członków NATO używających postsowieckiego sprzętu sprawia, że 

permanentnie przekraczane są granice idiotyzmu. T-72 jest modyfikowany oddzielnie przez 
Polaków, Słowaków i Czechów. BRDM 2 - my i knedle. Mi-24 - jeżeli w ogóle - każdy 

osobno. MiG-29 też. Prace są dublowane, koszty takoż. Jeżeli opracowuje się nowe 
konstrukcje - tak samo. Na zachodzie - F-16 A/B do standardu MLU modyfikują wszyscy 
użytkownicy. Kołowy transporter opancerzony opracowują do spółki Niemcy, Holendrzy i 

Anglicy. Podobnie pocisk Trigat. No, ale oni są biedni, a my mamy kasy po uszy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: my 

Data: 16-Oct-01 
 

rozwalimy i jaskinię  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 16-Oct-01 
 

Ktoś może się podzielić wiedzą o 'supernowoczesnych, mających olbrzymią siłę rażenia' AC-
130? PS: Też jestem za 'silom i godnosciom osobistom'! Pozdrowienia  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 17-Oct-01 

 
A propos A-130 dzisiejsza Rzepa strona A-6 "Latające czołgi nad Afganistanem". Los, może i 

jest tak jak piszesz, ale dla mnie zastanawianie się kto co wpisał kiedy się podszył a kiedy 
sam sobie odpowiedział jest deprymujące. Niecenzuralne słowa można lekceważyć ale 

wymieniać poglądy tak jak dawniej jest trudno. Jeszcze trochę to znowu "odpalę" BB bo też 
ma dużo wpisów to może ten temat też sobie odpuszczą.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 17-Oct-01 

 
Gdyby ktoś nie miał Rzepy - służę. W Afganistanie mamy do czynienia z samolotem AC-130 



U Spectre. Jest to uzbrojony wariant szeroko użytkowanego 4-silnikowego transportowca C-
130, przystosowany do bliskiego, precyzyjnego wsparcia ogniowego wojsk ( gł. komandosów 

), zbrojnego rozpoznania i udziału w misjach CSAR w warunkach przewagi powietrznej. 
Poprzednia wersja AC-130 H była szeroko używana - w Wietnamie ( ponoć kilkanaście 
maszyn zniszczyło 10 000 pojazdów i niezliczonych żółtków ), przy ratowaniu porwanej 

przez Czerwonych Khmerów załogi pewnego statku, w Panamie, Somalii, Bośni. Samolocik 
ma strzelające w bok ( zamontowane w drzwiach i otworach ) działa - 105 mm haubicę, 40 

mm działko automatyczne i 25 mm 6-lufowe. Rakiet o ile wiem nie miota, choć ponoć 
próbowano zeń strzelać Hellfire'ami. Ma wyposażenie pozwalające działać w każdych 

warunkach pogodowych i w nocy - radar kontroli ognia i systemy obserwacji w podczerwieni. 
Tudzież zaawansowane systemy ostrzegawcze, emisji zakłóceń elektronicznych i łączności. 

W służbie jest ok. 15 sztuk.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 17-Oct-01 
 

W Rzepie jest błędnie podana klasyfikacja AC-130 jako samolotu szturmowego, a jest to 
samolot wsparcia ogniowego, spotkałem się też z zakwalifikowaniem go jako samolotu do 

zwalczania partyzatki.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 17-Oct-01 
 

Jak zwał, tak zwał... Ale fakt, że szturmowiec to raczej klasa A-10 czy Su-25.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 17-Oct-01 

 
Dlaczego nie szturmowiec? Misje które wykonuje mają w istocie taki charakter. Warto dodać, 
że jankesi próbowali użyć tych samolotów w czasie wojny w zatoce, ale pierwszy który został 
wysłany stracili z całą załogą (kilkanaście ludzi), innych już nie próbowali. Myślałem że po 
tych przykrych doświadczeniach odpuścili sobie te samoloty, a tu proszę. Inna rzecz, że one 

są jakby stworzone na tą wojnę - brak realnej obrony plot. i wiele nieopancerzonych celów do 
zniszczenia. Ponieważ te samoloty całe swoje uzbrojenie mają skierowane w jeden bok muszą 

strzelać jak żaglowce "burtą", taktyka ich użycia polega więc na krążeniu dookoła celu i 
pokrywaniu go ciągłym ogniem. W Wietnamie dodawano do tego oślepiające przeciwnika 
reflektory. (Samoloty tego rodzaju działają praktycznie wyłącznie w nocy.) Dotychczasowe 
doświadczenia pokazywały, że taki ciągły nocny, ogień oddziaływuje z olbrzymią siłą na 

psyche przeciwnika. ///// AD platformy i tankowce - platformy wiertnicze są od dzisięcioleci 
specjalnie chronione, od dawna też używane są do tego jednostki specjalne np. brytyjski SAS 

- trudno się dziwić - to żyła złota.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 18-Oct-01 
 

Nie mieszajmy typów, zastosowanie samolotu szturmowego jest inne i w tej roli AC-130 by 



się kompletnie nie sprawdził, a jak słusznie zauważył Thor jedyne samoloty szturmowe 
obecnie to A-10 i SU-25 i od biedy parę A-6 z nową elektoniką. Zgredek - a może coś więcej 

na temat tej ochrony ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-Oct-01 
 

Dysputancja trochę bezprzedmiotowa. "A" w A-10 i AC-130 stoi za to samo. Przeznaczenie 
jest ewidentnie inne - Spectre raczej nie nadaje się do użycia nad klasycznym polem walki do 

zwalczenia czołgów. Pytanie czy nadaje się Su-25 albo 10-tka. Są w stanie pzeżyć ogień z 
ziemi, ale nawet MiG-17 byłby w stanie sobie z nimi poradzić. Amerykanie mają jeszcze 

pewną ilość A-10 na stanie, ciekawe czy już są/będą użyte w Afganistanie. 7-lufowa 30-tka, 
słuszny udźwig, odporność na ostrzał, parametry lotu dobre do współpracy ziemiołazami 

mogłyby się przydać.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-Oct-01 
 

Zdrajcy pouciekali, pozostaje mi samemu trwać na posterunku. Otóż chodzą słuchy, że 
Rumunia sposobi się do przejęcia za frajer plus koszty remontu 1-2 brytyjskich fregat Type 

22 Batch 2, wycofanych przez RN i trzymanych w rezerwie. W porównaniu z naszym 
"Pułaskim" są one słabowicie uzbrojone - brak im chyba rakiet przeciwokrętowych, 

przeciwlotnicze to Sea Wolfy, 2x6. Ale są większe i łatwiejsze do dozbrojenia/modernizacji - 
i przede wszystkim nowsze, bo z roku 1988. A OHP-y budowano minimalizując koszty - i 20-
latki się rozłażą. Czy przy "pozyskiwaniu" rozważono wszystkie możliwości ? Tym bardziej, 
że b. fajne fregaty wycofywali Holendrzy i za psie pieniądze oddali je Grekom. Odpowiedź 

na pytanie brzmi zapewne "nie". Zresztą Onyszkiewiczowi to by "Constitution" jako 
atomowy okręt podwodny wepchnięto.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: j.w. 
Data: 22-Oct-01 

 
Errata : Type 22 mają 4 Exocety.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 22-Oct-01 

 
Thorze wzięło Cię na retorykę ? pytanie z gatunku retorycznych i na dodatek 2 odpowiedzi, ja 

uważam że z punktu widzenia dobra Polskiej Armii koalicja AWS-UW trwała o 2 lata za 
długo, ale to nie ten temat. Ciekawszym pytaniem jest po co nam okręt tej klasy co "Pułaski", 

gdy nie posiadamy osłony dla mniego w postaci lotnictwa morskiego ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 22-Oct-01 

 



Walka trwa Thorze, choć wrogowie pod okopy podchodzą, a ładownice puste. Informacja o 
przejęciu Type 22, jeśli jest prawdziwa, stawia rzecz jasna w dziwnym świetle fasowanie 
fregat typu Perry, nigdy mi się zresztą ta operacja nie podobała. Co więcej wydaje mi, że 

Type 22 jest wyposażony w Exocety, a i na Falklandach sprawdził się dość dobrze. Czytałeś 
pewnie ostatni Raport, wygląda na to że czeka nas powtórka z NT-D. Stara ekipa i stare 

pociski, jeśli specyfikację przetargu ułożono tak jak to się jawi w prasie to już wiadomo kto 
wygrał. Czyżby czekała nas powtórka z dyskusji o rakietach na sznurku?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 22-Oct-01 

 
Errata - pisałem tekst nim się pojawiła errata.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 22-Oct-01 

 
1 )Info o ruchach na linii Rumunia-Type 22 przynosi ostatni numer "MSiO". Sprawdziłem na 

odpowiedniej stronie - chyba nie 88 ale 86, ale i tak młodsze od "Gen. K. Puł.". Na 
Falklandach musiał być Batch 1, służący teraz zdaje się w Brazylii, ale nic to, bo 2 musi być 
lepszy. 2 ) Posiadanie 1-2 okrętów klasy 5000 ton można jakoś uzasadniać - następstwo po 
"Warszawie", prestiż, szkolenie kadr, proporcjonalnie większe możliwości bojowe ( choćby 

rakiety w-p średniego zasięgu, śmigłowiec, radary ). Szwedzi zresztą chyba uznali wycofanie 
się z dużych jednostek za błąd i na bazie "Visby'ego" mają projektować takowe, acz koło 
2000 t. prawdopodobnie. Słabość lotnictwa morskiego u nas to bardziej efekt bezwładu, 

wystarczyłyby Bryzy w większej ilości i 2 eskadry przejętych od WLiOP Su-22, które od 
biedy można przystosować nawet do zwalczania celów powietrznych. 3 ) Za długo to był 

ministrem Onyszkiewicz. O 3 lata. 4 ) W "Raporcie" to najbardziej intrygują mnie wstępniaki. 
Np. ostatni, o prywatyzacji PZL Rzeszów. Czy to redakcja jest zboczona, czy rząd Buzka był 
zgrają zdrajców/kretynów ? 5 ) NT-D to owe max. 200 ciężkich pocisków... Cóż, byłoby to 
jednak coś, zdolnego w pewnych warunkach rozwalić nowoczesny czołg. Obecny sprzęt nie 
zrobi tego w żadnych. Są nota bene pomysły modernizacji Malutkich, np. przez zabudowę 

głowicy Milana.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 23-Oct-01 
 

Fregata/korweta na bazie "Visby'ego" będzie okrętem o ograniczonej emisji pól fizycznych, 
czego o "Pulaskim" nie da się powiedziec. Jezeli chodzi o obronę to prestiżem ciężko się 

walczy, więc jedynym argumentem jest szkolenie kadr i ewentualny udział w akcjach NATO. 
Mam tylko pytanie czy zamiast wykładać pieniądze na taki okręt nie lepiej wejść okręty typu 

"Visby".  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 23-Oct-01 
 

Melduję posłusznie, że MW zamiaruje zbudować w ciągu najbliższych lat 7 korwet 



Proj.621/Gawron/MEKO 100. Póki co kończy się na intencjach. Przejęcie jakiejś 
jednostki(ek) ma o tyle sens, że obecnie siła naszej floty jest bliska zeru - "Warszawa" to 

złom, jedyna Tarantula w czynnej służbie ma antyczne uzbrojenie. "Visby" to jednak póki co 
tylko prototyp, zresztą "Orkany" po modernizacji będą jakoś tam zbliżone , z wyjątkiem 

stealthu oczywiście. Szwedzka lekka fregata będzie dostępna koło 2010. Jednak nie ma co się 
czarować - okręty klasy 2 000 ton ( tym bardziej 600 jak "Visby" oryginalny ) są za małe dla 
zapewnienia efektywnej strefowej obrony plot - nigdzie nie umieszcza się na nich pocisków 

większych niż Sea Sparrowy ( 20 km ). Aby ustawić, najlepiej pionowe, wyrzutnie poc. klasy 
Standard MR/Uragan i upchnąć konkretny system kontroli przestrzeni, dowodzenia i walki ( 

może nie od razu AEGIS... ), buduje się wszędzie jednostki po 4-5 tys ton. Już to 
przerabialiśmy wyżej, ale wydaje mi się, że zamiast 7 korwet ( abstrahuję od wykonywalnosci 

tego planu ) przerośniętego typu MEKO 100 lepiej byłoby za podobne pieniądze zrobić 2 
fregaty MEKO 200, może początkowo ze zubożonym wyposażeniem jak te dla RPA i 4 

korwety "zminimalizowane", po 1500 ton.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 23-Oct-01 

 
Nie zgadzam się, zamiast potężnych jednostek z systemami plot średniego zasięgu lepiej mieć 

na Bałtyku mniejsze korwety z rakietami plot o zasięgu 15-20 km + przyzwoite lotnictwo 
morskie. Wirtualne na razie korwety typu Gawron są pewno trochę za małe nie powiększał 

bym ich jednak do wspomnianych 4-5 tyś ton. W naszej sadzawce to jednak za dużo.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 23-Oct-01 
 

1 )Gawron miał będzie ponad 2000 ton ts max. Większej jednostki w oparciu o MEKO-100 
chyba nie zrobisz, musiałaby być b. długa w stosunku do szerokości. 2 )MEKO 200 wypiera 
gdzieś 3500 ton, więc nie jest tak, że kiedy rufę mamy w Gdyni to dziób w Sztokholmie :) 

Nie przesadajmy z tym egzorcyzmowaniem wielkości okrętów, echo czy zdolności 
manewrowe średniej fregaty nie są aż tak radykalnie większe/mniejsze od sporej korwety. Z 

kolei większa dzielność morska przydałaby się przy przechodzeniu w rejony różnych 
dziwnych operacji internacjonalnych czy we flocie rządu na uchodźctwie. Ewidentnie za 

wielkie to byłyby Arlegh Burke'i.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 23-Oct-01 

 
Na Bałtyku problemem bywa zanurzenie, a naszym głównym problemem są koszty (naszym 

czyli bywalców Jaskini, bo tych od MON-u to nie bardzo). Myślę o jednostkach trochę 
większych niż Gawrony bo uważam, że śmigłowce bazujące na okrętach powinny być 

ujednolicone z śmigłowcami lądowymi POP. W takich warunkach jak na Bałtyku najlepiej 
sprawdziły by się ciężkie maszyny w rodzaju EH 101 (14 ton), dla nich warto by nawet 
zrezygnować z hangaru. No i armata powinna być moim zdaniem większego kalibru.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 



Data: 24-Oct-01 
 

No, bracia Rusowie mają w Kaliningradzie niszczyciele typu "Sowriemiennyj" ( 2 ), po 8000 
ton... Działały na naszym bajorku kiedyś pancerniki Hochseflotte i rosyjskie, w Gdyni były 
"Bismarck" i "Prinz Eugen", a potem "Gneisenau" i "Lutzow". "Gawrony" wydają mi się 

niezbyt fortunnym kompromisem między okrętem bałtyckim a pełnomorskim, bo niektórzy 
fachmani twierdzą, że na Bałtyk najlepsze byłyby jednostki do 800 ton ( możnaby kosztem 
zasięgu i autonomiczności upchać uzbrojenie prawie na poziomie "Gawronów" ). Obawiam 
się, że "G" nie będą miały wielkiej podatności modernizacyjnej - jak na tak mały okręt noszą 

maksymalny zestaw uzbrojenia, zmiany pogorszyłyby pewnie zdecydowanie dzielność 
morską. Choćby możliwa wymiana RBS-ów na jakieś rakiety naddźwiękowe, które siłą 

rzeczy będą musiały być ze 2 ( albo i więcej )razy cięższe... Na fregacie klasy 3500-4000 ts 
możnaby to było spokojnie zrobić. Do tego armata... Kadłub fregatki ma dostatecznie duże 
rozmiary, aby wsadzić nań np. 5-calówkę OTO miotającą pociski na ponad 50 km, a nawet 

155-kę. Nic z tego chyba nie umieścisz na nawet powiększonym "Gawronie" bez 
gwarantowanych problemów ze statecznością.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 24-Oct-01 

 
Przemyślałem to co napisałem ( cha cha cha ) i muszę złożyć samokrytykę, jeżeli zakładamy 
że nasza MW ma składać się z 2 części: 1 - mającej bronić wybrzeża i zabezpieczać naszą 

strefę ekonomiczną, 2 - brać udział w akcjach NATO bez względu na akwen działań, to wtedy 
"Pulaski" dobrze nadaje się jako zaczyn tej 2 części a "Gawrony" gdy już okaże się co z nich 

się wykluło, jako siły części pierwszej. Dodatkowo gdy Polska wznowiła połowy 
dalekomorskie np. na morzu Beringa to "Pulaski" świetnie by się nadawał do "moralnego" 

wsparcia naszych dzielnych rybaków.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 24-Oct-01 
 

Osobiście nie radziłbym wypuszczać "Pułaskiego" z Bałtyku. Jak już przeszedł Atlantyk, to 
chwała Bogu - i lepiej Go nie wystawiać na próbę.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 24-Oct-01 

 
Osobiście nie radziłbym wypuszczać "Pułaskiego" z Bałtyku. Jak już przeszedł Atlantyk, to 

chwała Bogu - i lepiej Go nie wystawiać na próbę.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 25-Oct-01 
 

Thor - dlaczego ?  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Oct-01 
 

Kolega sobie ironizuje - ale cóż... Jak wiemy upłynęło 20 lat od wejścia "Pułaskiego" do 
służby w US Navy, którą zakończył w 1999. Okręcik w tym czasie naorał się oceanów. Nie 
dziwota, że teraz występują np. pęknięcia elementów konstrukcyjnych kadłuba, siłownia też 
jest zużyta, choć co prawda w trakcie przechodzenia przez Atlantyk potrafiła zapewnić nawet 

26 w. Fregaty OHP były budowane jako jednostki low-cost, których w razie wojny można 
robić dziesiątki a straty są przykre ale niezbyt bolesne. Wątpię aby żywotność całości 

znacznie przekraczała 25 lat - toteż remonty i modyfikacje z wyjątkiem doraźnego łatania są 
niezbyt opłacalne. Oczywiście, taki Bangladesz utrzymuje w służbie brytyjskie fregaty z lat 

60-tych, w Egipcie jeszcze w końcu lat 80-tych pływał niszczyciel klasy "Z" ( WBr, lata 40. ). 
Może to są wzorce naszych politycznych macherów ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Kloss 
Data: 25-Oct-01 

 
napalm kupię  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 25-Oct-01 

 
Thor - w pytaniu nie było ironii, niestety bitwę o zagospodarowanie wolnej przestrzeni w 
domu przegrałem z żoną i w rezultacie znacznej redukcji uległy moje zbiory materiałów 
dotyczących militariów. A wracając do tematu czy widzisz jakąś możliwość że za 5 lat 
zastąpimy "Pulaskiego" czymś nowszym i jeżeli tak to czym? Na mnie 2 część Twoich 

wywodów zrobiła dość przygnębiające wrażenie, zupełnie jak ponure memento, że za parę lat 
usłyszę "Po co nam nowy b.drogi okręt przecież niedawno dostaliśmy okręt i jeszcze ile on 

nas kosztował".  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Oct-01 
 

Diabli wiedzą. 25 lat nie oznacza, że "Pułaski" się za 5 rozpadnie, pewnie teoretycznie przy 
dużych wysiłkach może pociągnąć jeszcze z 15, jednak ewidentnie nie bedzie użyteczną 
jednostką bojową. Mówi się, że MW bliska jest przejęcia bliźniaka, a ponadto nawet, o 

zgrozo, jeszcze 2 jednostek ( ale to już raczej mgliste ). Teoretycznie "P." miałby zostać z 
nawiązką zastapiony przez owe nieszczęsne "Gawrony", które wykluć się nie mogą - i nie 

wiadomo czy uczynią to kiedykolwiek i w jakiej liczbie. Deliberować o nowych fregatach na 
tym tle to można sobie a muzom. Ale nie bój nic, w US Navy pływają nieco zmodyfikowani 

bracia "P." z końca lat 80-tych, za 10 lat będą jak znalazł.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Oct-01 

 



26 węzłów, toż to rewelacja! Prędkość maksymalna tych fregat w latach ich młodości 
wynosiła 27 węzłów. Tak czy inaczej jest to jednak mniej niż powinien osiągać okręt tej 

klasy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Oct-01 
 

No, OHP-y na mili pomiarowej wyciągały podobno po 29 w - i taka wartość stoi w 
specyfikacjach. Inna sprawa, że obecnie budowane fregatki nie są specjalnie szybkie, w 

zasadzie mało który typ osiąga 30 w, większość 28-29...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 25-Oct-01 
 

Do MS: to gdzie ty trzymasz teraz CKM-y - na balkonie?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS  

Data: 26-Oct-01 
 

MOr - Zostało mi tylko kilka granatów, bo wiadomo sąd sądem ale sprawiedliwość musi być 
po naszej stronie  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 26-Oct-01 

 
A wracając co już tu było zaznaczone, może mi ktoś przypomni zalety rakiety NT-D i 

przewagi GRIPPEN'a nad innymi samolotami (cha cha, śmiech przez łzy). Dla mnie to jest 
fenomenalne jak przez 4 lata nie udało się podpisać kontraktów, ciekawe kto za to odpowiada 

Onyszkiewicz czy Szeremietjew ? Podobno na rynku broni jest już określenie "polski 
kontrakt" i wcale nie ma ono pozytywnego znaczenia, dziwne.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 26-Oct-01 

 
Jeśli chodzi o NT-D to ja wolę na temat wad. O zaletach i wadach Gripena już było tutaj 

sporo (O NT-D zresztą też).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 26-Oct-01 
 

Faktycznie, było, prosimy poczytać wyżej, ale jak sobie kolega będzie życzył - można 
zrekapitulować. Jednakowoż sprawa jest o tyle subtelna, że nawet gdyby wyposażyć naszą 
armię w najlepszy sprzęt - ma ona szanse pozostać nieefektywną. Ładnie opisał to facet w 

najświeższym "Raporcie". Nie mamy w naszym pięknym bantustanie osoby w sposób 



umożliwiający rozliczenie odpowiedzialnej za armię i jej infrastrukturę - jest prezydent, 
minister obrony, pęta się też premier i minister skarbu - ale wychodzi z tego wielka 

delokalizacja, brak konkretnego ośrodka decyzyjnego. W czasie wojny byłoby jeszcze gorzej 
- gdzie jest Naczelny Wódz ? Gdzie dopracowane zasady mobilizacji gospodarki ? Do tego 
problemy z transportem - LOT fruwa wyleasingowanymi samolotami, bedącymi własnością 

banków zagranicznych, flota pływa pod tanimi banderami, strach mysleć co będzie jak w 
sprytny sposób sprywatyzowana zostanie PKP... Określone problemy stwarza taka a nie inna 

struktura sektora bankowego ( finansowanie programów, tajnych operacji ). Z bazą 
przemysłową jest jak wiemy źle i będzie jeszcze gorzej, bo akurat tu zarzuty o pozwolenie na 
degradację i niezbyt sensowną wyprzedaż strategicznych zakładów są dość uzasadnione ( no i 

problem braku zamówień, offsetu itp. ). Jak jeszcze dołożymy rozpieprzanie przez 
SLDUPków służb specjalnych - obraz będzie pełny. W razie wojenki na naszym terytorium 

grozi nam paraliż decyzyjny, rozpad armii i emigracja rządu. Może NATO powinno przysłać 
Generalnego Gubernatora ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 26-Oct-01 

 
Powiało Mrożkiem... Może szczypta optymizmu na początek łykendu: drodzy Thorze i 
Zgredku oraz reszta jaskiniowców, załóżmy, że św Mikołaj wkłada do budżetu MON, 

powiedzmy 15mld (20?) zielonych, z zastrzeżeniem - na sprzęt. Na co byście to wydali? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 26-Oct-01 
 

Jak to gdzie jest Naczelny Wódz? A Wałęsa?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 26-Oct-01 
 

Jakiś spadek, Comte ? I czy wrzuci raz czy częściej ? I czy można na rozwój własnych 
konstrukcji wydawać ? No, ale popuśćmy wodze fantazji i wejdźmy do supermarketu. Od 

dołu : dla piechocińców HK G-36 ( licencja ), na czołgi Panzerfausty 3. Koniecznie rakiety 
ppanc - z lekkich to Javeliny albo Spike'i, z cięższych raczej Hellfire'y. Artyleria - niech będą 
moździerze 98 mm i Kraby plus MLRSy. Oraz BSL-e. Miliard - półtora wystarczy. Dalej - 

sprzęt pancerny. KTO - chyba Piranie IV, włącznie z wersją z 105-ką ( suma - 1500 sztuk, po 
chyba 2, 5 mlna $ ). Czołgi - niech będzie Leopard 2A6, po 6 mln, nie za dużo - 4 brygady, 
450 sztuk ( no i transportery dla nich... ). Rakiety/zestawy plot - Gromy, Loary, skoro już 

robią. Dalszy zasięg - Patrioty PAC 3, kilkadziesiąt zestawów. Radary u nas robią, potrzeba 
kilka amerykańskich kontroli przestrzeni pow. Śmigłowce - modernizujemy Mi-24, kupujemy 
AH-64 D, po 25 mln za sztukę, niech będzie ich 48. Do transportowania wojaków - EH-101 
albo czekamy na S-92 Sikorsky'ego. Ok. 50 sztuk. I kilka-kilkanaście z radarami obserwacji 

bocznej. Samoloty. Modernizujemy MiG-i 29 i Su-22. Coś nowego - może jednak 
zamawiamy Eurofightery ? Mało kasy zostało. Niech będzie 5 eskadr ( 80 sztuk ). Z 

uzbrojeniem ( Meteory, Taurusy i inne takie ) wyjdzie po 100 mln za sztukę. Mało mi zostało 
- 12 Herculesów C-130 J i 24 C-27 J Spartany. Zakup ze dwu niby-AWACSów - np. na bazie 

B-737. I tak już chyba przekroczyłem limit. Za dodatkowe 2 mldy dla marynarki 



zrealizowałbym mój programik - 2 fregaty, MEKO A200 z pionowymi wyrzutniami Mk 13, 8 
małych ( 800 ton )ale silnie uzbrojonych korwet ( RBS-y, ESSM ). I 4 UBooty U-212. 

Śmigłowce - jak dla WL. Patrolowce - Bryzy, samoloty - Su-22. Oczywiście wszystko kupuję 
pod rygorystycznymi warunkami - gdzie się da - licencje, jak nie - współprodukcja i offset.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Oct-01 

 
Ciekawe pytanie, ale trzeba się poważniej zastanowić. Postaram się przygotować stosowny 

program zakupów.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-Oct-01 
 

Widać, że 20 mld na sprzęt to ewidentnie za mało. Same potrzeby lotnictwa - 
prawdopodobnie 10 eskadr ( 160 sam ) to za mało, zupełnym mimimum niezbędnym do 
wypełnienia zakładanych zadań byłoby 12 esk. ( 192 sam ). Nawet gdyby postawić na 

Gripeny ( zmodyfikowane Su-22 i tak wykruszyłyby się po 2010 ) - wyjdzie 12 mld. A w 
zasadzie każdy rodzaj sił zbrojnych wymaga wymiany sprzetu, względnie znacznego 
uzupełnienia nowym - tyle, że w procesie rozłożonym na jakieś 10 lat. Tak w ogóle to 

publikatory doniosły, że USAF, USN, USMC, RAF i RN w konkursie na JSF postawiły na 
Lockheeda X-35. Wygląda, że Boeing po zakończeniu dostaw F-18 wyleci z rynku sam. 

bojowych, choć nie znam szczegółów kontraktu i bardzo niewykluczone, że będzie 
współproducentem.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Oct-01 

 
Pracuje nad budżetem na 15 mld proszę nie zmieniać warunków :-) P.S. Mam nadzieję, że te 

informacje o Lockheedzie się potwierdzą, samolot Beoninga jest koszmarnie brzydki.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Oct-01 

 
Muszę podzielić zamówienie na części bo w całości jest zbyt pracochłonne. Przede wszystkim 

trzeba ustalić priorytety. Sprawa numer jeden to obrona przeciwpancerna i pasywizacja 
sprzętu pancernego. Ergo konieczne będą zakupy: 1-broni przeciwpancernej piechoty (ja bym 

stawiał raczej na francuskie Eryxy niż na Panzerfausty 3), 2-rakietowych pocisków 
przeciwpacernych (tu zalecał bym jednak Trigat MR (licencja)- Spiki (zakupy) jedynie dla 
jednostek specjalnych)), 3-nowoczesnej amunicji dla T-72 oraz 4-kasetowych pocisków 

artyleryjskich. W przypadku pasywizacji należyło by wymienić wszystkie aktywne przyrządy 
obserwacyjne w (nie zmodernizowanych) T-72, we wszystkich BWP, Goździkach i BRDM-

ach. Trudno dokładnie oszacować koszty ale powinniśmy się z tym zmieścić w granicach 1-1, 
5 mld.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 30-Oct-01 
 

Zgredek gra nie fair, bo układa po nocach program a ja swój wyciągnąłem z czapy w 15 min 
:) Dla wyrównania szans pozwolę sobie na doprecyzowanie. Oczywiście każdy zakup 

poprzedzamy konkursem w którym stosując rygorystyczne kryteria porównujemy 
konkurujące typy sprzętu. To a propos rakiet ppanc ( A ten Trigat to w ogóle będzie 

produkowany ? :). Tych o zasięgu 2.5-4 km potrzebujemy nawet 12 000. MLRSy oczywiście 
z możliwością odpalania ATACMSów ( zasięg pod 200 km, głowica kasetowa ), minimum 5 

dywizjonów ( 90 zestawów ). Jako wsparcie dla art. wszelkiego rodzaju - Topazy. Sprzęt 
pancerny - propozycje zakupów podtrzymuję, oczywiście równolegle pozornie drobne 

modyfikacje T-72 i BWP ( pasywizacja optyki, amunicja ). Rakiety takoż, Loar powiedzmy 
po ok. 100 zestawów art. i rak., poważnie rozważyłbym wyposażenie rak. w ESSMy ( włoskie 

Aspide'y walczą też na lądzie ). Patrioty PAC-2/3 - powinno być koło 10 baterii 8-
zestawowych, każda ok. 130-150 mln $. A Niemcy i tak mają 2x tyle. I oczywiście Łowcze 3 
dla obrony plot. Dalsza część powyżej jest w miarę szczegółowa, samolotów i tak będzie za 
mało ( możnaby kupując Eurofightery wycyganić od Szwabów ich MiG-i 29 i ewentualnie 

dokupić kilka na Wszchodzie aby mieć 3 pełne eskadry tych po modernizacji awioniki i 
uzbrojenia całkiem niezłych maszyn; a może sięgnąć po nie aż tak stare Tornada - gdyby byli 
skłonni dać?! ). W sumie z 4ma eskadrami zmodyfikowanych Su-22 ( reszta - 2 eskadry do 
MW ) uzyskałbym te 12 eskadr we WLiOP. Do Eurofighterów zażyczyłbym sobie jeszcze 

integrację szybującego zasobnika rozpoznawczego z Gripena. I BSLe rozpoznawcze - może 
Global Hawki :) albo współpraca z RPAńcami przy odrzutowych. Zapomniałem o treningu - 
ale skoro już Eurofighter, to doń DASA Mako ( nie od razu, bo trzeba go dopiero wdrożyć ), 
który może robić za rezerwowy myśliwiec ( 24 min. ) i patrzymy na Bielika ( i finansujemy 

trochę ). A nuż ? Marynarzom dorzucam średni okręt logistyczny z lądowiskiem dla 
śmigłowców, ok. 8000 t, podobny do singapurskich "Endurance". A jak Hrabia dorzuci 

trochę, bo ewidentnie narobiłem zakupów na 25 mld, to nawet dwa.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 13-Nov-01 

 
I kto tu gra nie fair. Dyscyplina budżetowa to pies! Skoro ZhT zaordynował 15 milionów to 
trzeba się tego trzymać. Ad meritum - Trigat będzie produkowany jak się go zakupi, a ja nie 

wierzę za bardzo w rakiety z głowicami atakującymi pancerz górny (przynajmniej w roli 
pocisków podstawowych). Wracając do priorytetów w zakupach po broni ppanc i pasywizacji 
sprzętu, kolejna sprawa to łączność oraz systemy rozpoznania - ok. 2, 5 mld wg intuicyjnych 

niestety szacunków. Tak więc należy zakupić kilkanaście zestawów z BSL-ami (to taki 
bezzałogowy samolocik rozpoznawczy) i przerobić ok. 50-70 BWP-1 na wozy rozpoznawcze. 

Reszta propozycji później.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Prezes Ohucki  

Data: 13-Nov-01 
 

Przepraszam, ze wlazlem bez przepustki ale samiscie sobie winni bo nikt zadnych przepustek 
nie sprawdza. Mam wiadomosc dla wszystkich militarysow. Otoz we Francji postepowe 

czynniki planuja zorganizowanie w szkolach akcji "jete ton arme" czyli rzuc bron. Ma ona 



polegac na tym, ze dzieci dobrowolnie i ochoczo zniosa do szkol wszystkie zabawki w 
rodzaju oprzyrzadowania bojowego jak karabiny, pistolety, czolgi etc. Zabawki, ktore dzieci 
jak mniemam pomimo energicznych protestow dostaly od reakcyjnych rodzicow, maja zostac 
sprasowane i zatopione w pacyfistycznych, pleksiglasowych brylach - pomnikach. Mysle, ze 
ta informacja moze sie szanownym militarystom przydac. Mozecie sprobowac przejac sprzet 
przed zatopieniem go w pleksi. Kusi tez inwestycja w handel scyzorykami, ktorych jak mozna 
sie spodziewac dzieciaki po akcji beda bardzo potrzebowaly. Pozdrawiam i prosze o odrobine 

poczucia humoru. PS. Czy ktos z eminentnych dyskutantow tego watku pamieta kiedy 
rozpoczal sie remont francuskiego lotniskowca "Charles de Gaulle"? Moze jakies prognozy 

ile czasu to moze jeszcze potrwac?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 13-Nov-01 
 

1 )Przepustek nikt nie sprawdza, bo jest pole minowe. Ale rzeczywiście sami jesteśmy winni, 
bo zamiast porządnego towaru kupiło się przez sknerstwo chińskie g... 2 ) Ponure 

postępactwo ponoć i u nas patrzy krzywym okiem np. na zloty starych pojazdów wojskowych 
- wiadomo : Achtung ! Nazis ! USA to jednak piękny kraj... 3 ) Charles de G. popływał sobie 
2 dni w czerwcu 1999 i ujawnił problemy z napędem. O ile wiem od tej pory stoi w stoczni, z 
której wyjdzie w 2002. Niestety można się obawiać, że kłopoty będą go nękać cały żywot, w 
końcu to dla Francuzów jednostka pionierska. Drugi nowoczesny okręt tej samej klasy jest 

nieozowny. 4 )Zgredku - popolemizujemy sobie chyba dopiero jak ujawnisz cały plan - czyli 
koło Wielkanocy :)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 13-Nov-01 

 
Francuzi byli zrezygnowali ostatnio z budowy drugiego lotniskowca klasy Charlesa de 

Gaulle'a. Tzn oficjalnie - odłożyli decyzję o rozpoczęciu budowy na okres po 2008 roku. 
Swego czasu krążyła plotka, że żabojady cuś sknocili w konstrukcji reaktora (który oprócz 

Charlesa jest używany w ich ostatnich op) ale ile w tym prawdy - nie wiem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 13-Nov-01 
 

Chciałby wrócić do sprawy Grippenka - jak się orientuję, to zarówno Węgry, jak i Czechy 
wybiorą go zamiast chłamerykańskich 'F'? Jakieś newsy. No i podobno Polska dostała b. user-
friendly propozycję od Szwecji - 16 Grippenków do urzywania + 16 do kupienia (+ offset)? 

Czyli może jednak od dawna proponowana opcja fifty-fitfty? Ktoś coś wie?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOOr 
Data: 13-Nov-01 

 
'używki', bratku  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: obszczyMOOr 

Data: 13-Nov-01 
 

nie bądź taki cwaniak  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 13-Nov-01 

 
Wielkiej Nocy! Aż tyle wolnego czasu to ja (niestety) nie mam. Ale na najbliższą rocznicę 

odzyskania niepodległości powinienem zdążyć.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 14-Nov-01 
 

W NTW z Listopada podają w informacji pod tytułem "B-2 bombardują Awganistan" że 6 B-
2, które wzięło udział w atakach działało ok 70 h bez przerwy i nie było w nich żadnej awarii. 

Dziwne prawda, nic się nie zepsuło, naprawdę :-)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 15-Nov-01 
 

Po kolei : 1 ) Z tym "Charlesem de G." to nakłamałem, bo w tym i ubiegłym roku troszkę 
pływał, teraz jest chyba na półrocznym remoncie i chyba wymianie prętów paliwowych. Że 
reaktor im nie do końca wyszedł to nic dziwnego bo "Ch" ma 2 o łącznej mocy 83000 koni ( 
OP typu "Le Triomphant" 1 taki ) - a o ile się nie mylę to do tej pory największe żabojadzkie 

reaktory były na OP "L'Inflexible" i miały po zaledwie 16000 koni. Przejście na większą skalę 
łączy się oczywiście z problemami technicznymi. W ogółe to "Ch." będzie zdolny do akcji w 

II połowie dekady, kiedy osiągnie gotowość bojową jego grupa lotnicza wyposażona w 
Rafale. Obecnie posiadane Super Etendardy acz b. zasłużone nie byłyby już w stanie wiele 

zwojować. Drugi lotniskowiec jest niezbędny bo "Ch." co 7-8 lat ma się udawać do stoczni na 
15-miesięczny remont reaktora - i dupa blada, w razie kryzysu marynarka będzie musiała 
działać bez przykrycia z powietrza - inna rzecz że nie zawsze robi się to co niezbędne. W 

powyższej sytuacji największą w Europie możliwość projekcji siły będzie miała Royal Navy 
jesli w końcu zbuduje te 2 lotniskowce po 50000+ ton. Chyba, że Helmuty wydobędą z dna 

koło Kaliningradu to co zostało z "Grafa Zeppelina" i wreszcie go ukończą. 2 ) Gripen wraca 
jak bumerang - pożyjemy, zobaczymy. Ale nie zdziwię się, jeśli akurat Polska kupi wała a nie 

nowe myśliwce. Gripen jest prawdopodobnie murowanym sukcesorem wcześniejszych 
SAAB-ów, Drakenów w Austrii ( jakieś 24 sztuki ). Jeszcze jedno - SAAB mógłby mieć 

trudności ze skonsumowaniem ewemtualnego sukcesu - gdyby cały Wyszehrad kupił 
Gripeny, musieliby ogołocić szwedzkie lotnictwo ze sprzętu na leasingi. No i offset... Aha - 

Gripeny do leasingu są zupełnie nowe, nie to co F-16 A z pustyni. 3 ) B 2 kosztuje 2 miliardy 
$. I ma się jeszcze psuć ? A gdyby nawet - nie powiedzą. 4 ) Zgredku, może się na Yom 

Kippur wyrobisz ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los (purysta językowy) 



Data: 15-Nov-01 
 

Jom Kipur  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 15-Nov-01 
 

To graf leży w Królewcu? Wydawało mi się, że w Stettinie. Może skoro Zgredek taki 
zalatany obciąć budżet? Do Thora -załóżmy, że zrobiliśmy wielkie zakupy wg Waścinego 

planu. Jaka doktryna, maestro?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 15-Nov-01 
 

1 )"Grafa" jedynie lekko uszkodzonego Kacapy wypchali zdobycznymi dobrami i 
wyexpediowali ze Szczecina do Leningradu. O ile pamietam to gdzieś po drodze wlazł na 

minę i chyba został osadzony na mieliźnie a później traktowano go jako cel do 1947. Gdzie i 
jak dokładnie muszę w domu sprawdzić. My mieliśmy wrak "Gneisenaua" w Gdyni... 2 ) 

Doktryna - no cóż... Moje zakupy choć kosztowne po diable nie pozwoliłyby na nic innego 
niż doktrynę obronną z pewną możliwością lokalnych kontrudzerzeń i dokonywania 

ograniczonych akcji odwetowych ( Eurofightery niosące Taurusy, ewentualnie okręty 
podwodne i kutry/korwety wyrzucające pociski typu SLAM, np. Harpoony ) - w wypadku 
starcia z armią rosyjską. Nie da się wiele wykombinować - wroga należałoby zatrzymać we 

wschodnim pasie przygranicznym, w okolicach Suwalsko-puszczańskich. Załóżmy, że 
lotnictwo i MLRS-y za pomocą ATACMSów zarzuca przeciwpancerną subamunicją w miarę 

dokładnie zlokalizowane zgrupowania sił panc. wroga, ewakuowaną ziemię niczyją, 
zaminowaną i najlepiej spaloną przemierzają oddziały specjalne z rakietami plot i ppanc 
szarpiąc Kacapów. W międzyczasie lotnictwo próbuje atakować węzły komunikacyjne, 

składy itp. na zapleczu frontu, ewentualnie obiekty cywilne w sposób maksymalnie 
terrorystyczny ( a flota podgryza Kaliningrad ). Oddziałom, miejmy nadzieję osłabionym, 
które przechodzą ziemię niczyją, przeciwstawiamy Apache i brygady panc. z Leopardami i 
wypasionymi na maxa T-72. Można próbować wciągnąć wroga w krwawe walki miejskie. 
Cały czas czekamy na Dzielnych Amerykańskich Chłopców, bo sami możemy najwyżej 
cudem osiągnąć rozejm a la Finlandia w marcu 1940. Z Niemcami byłoby dużo łatwiej w 

razie czego. Jeżeli wykluczamy konflikt pełnoskalowy - moja armia jest dzięki niemałej ilości 
środków transportu lotniczego stosunkowo aeromobilna, ma niezłe okręty ( w tym 

logistyczno-dalekotransportowo-desantowe ! ) i samoloty - wystarczy żeby robić swoje w 
orszaku Suwerena, byle nie za frajer.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 16-Nov-01 

 
A co z tz."ludnością cywilną", nie planujesz użycia jej w walkach obronnych ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ZhT 
Data: 16-Nov-01 



 
Cny Thorze, zatrzymanie kolumn w dobie zmasowanych ataków helikopterowych (zatoka)? 

Jeśli zaproponowany przez Ciebie arsenał nie powstrzyma ruskich, to może doprecyzuję 
pytanie budżetowe - jakie siły zbrojne, aby ruskich pobić? U siebie ale i w bliskiej zagranicy 

(np pomocna dłoń Kijowowi)? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-Nov-01 
 

1 ) "Graf Zeppelin" najprawdopodobniej ( informacje są sprzeczne ) zatonął w okolicach 
Leningradu i być może został wydobyty i pocięty. 2 ) Czy owa "ludność cywilna" byłaby w 
stanie zaszkodzić np. nowoczesnemu czołgowi albo śmigłowcowi ? Polacy nie Czeczeni ani 

Afganowie. Ewentualnej długotrwałej wojny partyzanckiej za wszelką cenę należy unikać. 3 ) 
Zatoka to była trochę inna sytuacja, Irak dysponował jednak dość przestarzałym sprzętem 

obsługiwanym przez marne załogi. Oczywiście moja zupełnie uboga ( aby mówić naprawdę 
sensownie trzeba kilka-kilkanaście lat studiować taktykę i strategię w odpowiednich 

akademiach ) wizja oparta jest na założeniu, że posiadamy tzw. przewagę informacyjną, 
dokładnie lokalizujemy wroga, nasze jednostki są spięte w miarę możliwości w sieć, co 
pozwala np. używać przenośnych rakiet plot na granicy zasięgu a nie tylko wzrokowej 

identyfikacji itp. Moją armię budowałem starając się jakoś trzymać narzuconego budżetu, np. 
samolotów przydałoby się co najmniej o połowę więcej ( np. układ 12 eskadr Gripenów ( 192 

) + 6 esk. Eurofighterów ), wspartych siecią bunkrohangarów i lotnisk drogowych. Nie 
czarujmy się - przeciwstawienie się sprawnie dowodzonym Rosjanom byłoby niezwykle 

trudne, choćby z tego względu, że w zasadzie całe terytorium Polski znajduje się w zasięgu 
oddziaływania taktycznego lotnictwa bombowego ( Su-24, 34 ), mogącego dezorganizować 

transport czy mobilizację w całym kraju - a nasza riposta sięgałaby w zasadzie Kaliningradu i 
Białorusi, ewentualnie Petersburga, a reszta mogłaby z oczywistych przyczyn przestrzennych 
spać spokojnie. Bez potężnego i chętnego do pomocy alianta - ani rusz. Oczywiście zakadam, 

że Rusowie w żadnej skali nie użyją broni atomowej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 16-Nov-01 
 

Czyli bez nukleranych ubootów/B2 nie mamy szans? ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-Nov-01 
 

Mniemam że w pojedynkę - raczej nie. W sojuszu - tak czy inaczej poniesiemy potężne straty, 
w najlepszym razie zniszczenie pasa przygranicznego plus nieunikniona dewastacja dużej 

części infrastruktury na reszcie terytorium ( jak byśmy się nie bronili - zawsze część 
pocisków doleci ) a w najgorszym - przetoczenie się po całości w obie strony walca wojny 

albo okupacja. Dlatego najfajniej byłoby użyć jako bufora Bałtów, Ukraińców i Białorusinów. 
Bat'ka Piłsudski naprawdę miał łeb.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 



Data: 20-Nov-01 
 

A wracając do realiów, z budżetem rzędu 3 mld $ rocznie... Otóż jeśli wierzyć najnowszemu 
"Raportowi" - kierownictwo Marynarki Wojennej w cieniu awantur choćby o myśliwiec 

wielozadaniowy robi dobrą robotę. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać położona stępka pod 
pierwszą korwetę typu "Gawron". Zaawansowane mają być rozmowy o przejęciu czterech 

norweskich małych okretów podwodnych typu "Kobben" - 3 w służbie + 1 do kanibalizacji, 
dla zastąpienia bezwartościowych "Wilka" i "Dzika". Owe "Kobbeny" są niewielkie ( 524 

tony ) i przez to dobrze dostosowane do operacji na Bałtyku. To okręciki niby zupełnie 
archaiczne, bo zbudowano je około 1967. roku, ale przeszły głębokie modernizacje i są 
podobno znakomicie utrzymane ( nie wiem jakie są perspektywy zakupu w następnej 

dekadzie okrętów mających być plonem futurystycznego nordyckiego projektu "Viking", 
który Polska "obserwuje" ). "Orkany" mają do 2003. otrzymać RBS-y. Modernizuje się b. 

ważne trałowce, artylerzyści mają otrzymać nowoczesną szwajcarską amunicję. Czynione są 
starania w celu zachowania bojowego, wielozadaniowego komponentu Lotnictwa MW. 

Gdyby te wszystkie zamierzenia udało się zrealizować - będziemy mieli powtórkę z 
międzywojnia, kiedy to Marynarka była najnowocześniejszą i najsprawniejszą częścią sił 

zbrojnych.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 20-Nov-01 
 

Wybacz Thorze, ale marynarka międzywojenna wcale nie była &lt;najnowocześniejszą i 
najsprawniejszą częścią sił zbrojnych&gt;. Za to była uzbrojona w okręty które spokojnie 

mogły pływać w konwojach przez Atlantyk przez 6 lat, ale na Bałtyku nie miały co szukać, 
bo były za duże/źle uzbrojone/żle wyposażone. Najnowocześniejsze to były Łosie, ale 

jednocześnie była to najkosztowniejsza pomyłka przedwojenna, natomiast - jak dla mnie - 
najsprawniejszą częscią armii była kawaleria.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 20-Nov-01 

 
Thor może wybaczy ale ja nie. Marynarka międzywojenna nie składała się wyłącznie z 

samych konstrukcyjnych hitów ale z pewnością była najnowocześniejszą częścią armii. Burza 
i Wicher to nie były żadne rewelacje ale nie odbiegały wcale od ówczesnej przeciętnej. Z 

ilością i jakością uzbrojenia plot. włącznie. Błyskawica i Grom to już były jak na owe czasy 
bardzo dobre jednostki, zbudowane specjalnie do operowania na ograniczonych akwenach w 
rodzaju Bałtyku. Ze względu na zasięg i stateczność do pływania w konwojach atlantyckich 
się nie nadawały. Chybionym pomysłem był Gryf. Nie da się jednak zaprzeczyć że była to 
jednostka nowoczesna. Z okrętów podwodnych Orzeł i Sęp były jednostkami najwyższej 

klasy i bardzo nowoczesnymi. Ich wielkość mogła choć wcale nie musiała być przeszkodą na 
Bałtyku. Orzeł operował dłuższy czas na Bałtyku bez większych przeszkód. Ryś i jego bracia 

nie błyszczały nowością ale nie były wcale stare i zostały zbudowane wg. poprawnej 
koncepcji, tego czego potrzebowały to solidnego remontu i modernizacji. Oczywiście warto 
było zbudować więcej sił lekkich (kutrów torpedowych) i zorganizować lotnictwo morskie z 

prawdziwego zdarzenia (Łoś jak znalazł) np. kosztem Gryfa. Zasadniczym problem 
marynarki były jednak fatalne błędy w dowodzeniu i planowaniu operacji, z takimi kuriosami 
jak minowanie Zatoki Gdańskiej za pomocą okrętów podwodnych czy rozlokowania w niej 



tych jednostek na czas wojny. Dodajmy do tego niesławną panikę na Gryfie w wyniku której 
pierwszego dnia wojny pozbyto się całego zapasu min. Jestem przekonany, że przy lepszym 
dowodzeniu i planowaniu wojna na Bałtyku mogła Niemców kosztować znacznie więcej.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 21-Nov-01 

 
Co więcej w przededniu wybuchu wojny zakupiono włoskie torpedowe wodnosamoloty, z 

których 1 nawet dotarł do Polski. Brak było koncepcji operacji lotniczo-morskich oraz 
samolotów do zabezpieczenia działań floty. Choć z drugiej strony to 1939 roku wystarczyłaby 
odpowiednia ilość PZL-11. Wielkość "Orła" i"Sępa" w chwili wybuchu wojny nie stanowiła 
żadnego problemu, gdyż środki zwalczania OP były bardzo kiepskie, a Bałtyk jest trudnym 

akwenem do zwalczania OP nawet obecnie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 21-Nov-01 
 

Do litanii Zgredka trudno wiele dodać, można popolemizować n/t klasy "Wilk". Te okręty 
były jednak marne. Oczywiście że marynarka była w 39. najnowocześniejsza - który inny 

rodzaj sił zbrojnych miał taki udział sprzętu odpowiadającego wymaganiom ówczesnego pola 
walki ? Oczywiście, że kutry torp. by się przydały, ale i poczyniono kroki w tym kierunku. 

Inna sprawa to bliskość zaplecza lądowego do granic niemieckich i niemal pewność odcięcia 
pierwszym uderzeniem lądowym. Ale tak można kwestionować sens posiadania jakiejkolwiek 
floty. Jeszcze inna - fatalne dowodzenie. Jednak mit Września "zrobiono, co było można" nie 
do końca ma pokrycie w realiach. Lotnictwo floty - owe wodnosamoloty MS-a to Cant-y Z-
506, kupione w liczbie 6. "11-tki" też nad morzem niewiele by wskórały, a przydatność do 

zwalczania okretów zerowa praktycznie. Ja zamiast bombowców horyzontalnych stawiałbym 
na skuteczniejsze jak się okazało nurkujące ( oczywiście japońscy czy niemieccy artyści 
dokonywali i na horyzontalnych wielkich rzeczy ), można było od biedy rozwijać w tym 
kierunku nieszczęsnego PZL-38 "Wilka". Jeszcze "wielkość" okrętów - bez przesady... 

Uważa się, że dla Bałtyku granicą dla OP jest 2500 ton w zan. Szwedzi spokojnie używają 
okrętów po 1000-1500 ton. Nawet nasze antyczne, po 2500 ton, "Wilki" są ponoć trudne do 

wykrycia nawet przez wspólczesne środki obserwacji. A co dopiero "Orły" w 1939... 
Nawodne - cóż, można się kłócić, ale przypominam rosyjskie bałtyckie panc. "Gangut" po 
25000 ton, plany "Borodino" po 32000, działalność eskadr Hochseeflotte w WW I, w II - 
"Bismarck", "Lutzow", "Prinz Eugen", "Schleswig"... Co dopiero "Błyskawica", bardziej 

jednak od kutrów torp. uniwersalna i lepsza przy wyższych stanach morza. P.S. A 
nowoczesna i sprawna kawaleria to panc.-mot., z 10. Brygady Maczka ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: dzien dobry 
Data: 21-Nov-01 

 
Wszystkiego najlepszegoz okazji 600 postu sklada troglodyta-pacyfista. Mimo ze nie 

rozumiem ani jezyka ani problematyki podziwiam upor no i ..rekord.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 



Data: 22-Nov-01 
 

Thorze, Jasiol pisał o najsprawniejszej, a nie o nowoczesnej kawalerii wrześniowej. Pewnie, 
że najsprawniejszej, bo to przecież była (wg nomenklatury bryt) nasza gwardia. Esprit de 
corps to podstawa. Katar Zaw dworuje sobie ostatnio w NCz z armii judejskiej, ergo nie 

samym sprzętem (Włosi). Pacyfiści do Pacyfiku. Kanonenfutter ZhT  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 22-Nov-01 
 

Wczoraj nie mogłem dostać się odezwać, ale dziś odpowiadam. ///// ad Zgredek i Thor: OK. - 
Grom i Błyskawica były znakomicie przystosowane do walk na Bałtyku, a Sęp i Orzeł bardzo 

nowoczesne, tylko co dalej? Uzbrojenie ma się sprawdzić przeciw konkretnemu 
przeciwnikowi (-om), a nie działać ku radości dowództwa. A jak by wyglądała działalność 

nawet najlepiej dowodzonej floty przy braku możliwości dokonywania jakichkolwiek 
uzupełnień i napraw? To nie jest tak Thorze, że tak można zakwestionować sens posiadania 

jakiejkolwiek floty. Natomiast można sens posiadania jej w takiej formie w II 
Rzeczpospolitej. Polska miała w 1939 tylko jedną bazę morską, która została wyłączona z 
użytkowania w ciągu tygodnia od rozpoczęcia wojny. W dodatku możliwe alternatywne 

rozwinięcia sił musiały zakładać jeszcze słabszą (w ogóle brak?) obrony Wybrzeża. 
Natomiast średnia autonomiczność naszych okrętów podwodnych, których głównym zajęciem 

było wymykanie się Niemcom wyniosła nieco ponad 20 dni. Gdyby działały bardziej 
agresywnie, to pewnie już po 10 dniach musiałyby gdzieś zawinąć. Dokąd? Nie ma sensu 
budować okrętów w celu jednorazowego wyjścia w morze! Tak naprawdę, jedynie Sęp i 

Orzeł były w stanie działać sprawnie przez dłuższy czas. I co z tego? Jakie efekty? W 
przypadku znacznie łatwiejszych do wykrycia okrętów nawodnych koniec byłby jeszcze 
szybszy. /////ad MS i Thor: jedynym efektem dostarczenia większej ilości Cantów byłyby 

większe polskie straty. Przecież na Wybrzeżu Niemcy mieli absolutną przewagę w powietrzu! 
A jeśli chodzi o odpowiednią ilość P-11, to ich brakowało w miejscach, gdzie decydowały się 

losy wojny, więc tym bardziej nie mogło być ich na drugorzędnym (bez obrażania 
kogokolwiek) froncie. //////ad Thor, Zgredek i MS: Podstawowy problem z marynarką we 
wrześniu &#8217;39 roku polegał na tym, że nie była ona do niczego potrzebna i nikt nie 

miał pomysłu jak jej użyć. Walczyła więc w warunkach do których nie była przygotowana, i 
stosunkowo wysoki poziom nowoczesności części okrętów nie miał tutaj żadnego odniesienia 
(to coś jak obecne dyskusje nad Pułaskim: niby najnowocześniejszy w MW, ale czy tu i teraz 
nie będzie tylko tarczą strzelniczą?). A tak w ogóle to: najsprawniejsza (Thor) czy też fatalne 

błędy w dowodzeniu i planowaniu operacji (Zgredek) ;)?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 22-Nov-01 
 

Ad Thor: pod połączonym określeniem: nowoczesna i sprawna rozumiem formację 
dostosowaną do działań w miejscu i czasie gdzie walczy. A właśnie kawaleria tak 

dostosowana była. Zasadnicze cechy to: wysoki poziom wyszkolenia, silna (niestety 
względnie) artyleria i mobilność. Przy czym mobilność zawdzięczali właśnie koniom! Czyli 
systemowi transportowemu: łatwemu do uzupełnienia w przypadku strat i nie wymagającego 
zaopatrzenia. W przeciwieństwie do transportu mechanicznego. Przecież stacja benzynowa w 
II Rzeczpospolitej to była rzadkość &#8211; nie mówiąc już o ropie do 7TP, a zaopatrzenie 



łagodnie mówiąc trudne. Więc we Wrześniu znacznie lepiej dostosowane do działań były 
jednostki konne niż mechaniczne..  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 22-Nov-01 

 
jasiol - o ile kawaleria w działaniach obronnych w 1939 jeszcze się nadawała, o tyle do 
działań zaczepnych, poza paroma specyficznymi zastosowaniami, nadawała się już dużo 

gorzej. AD MW - Zasadnicza różnica w stwierdzeniu "nie była ona do niczego potrzebna" a 
jego 2 częścią "nikt nie miał pomysłu jak jej użyć" powoduje że nie potrafię się do niego 

odnieść, gdybyś zechciał się zdecydować czy nie była potrzebna czy nie umiano jej użyć to 
możemy podyskutować  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 22-Nov-01 

 
Więc, jasiolu ( choć pewnie znikniesz na dwa miesiące ): 1 ) Jaka marynarka byłaby 

adekwatna do skrawka wybrzeża AD 1939 ? Jeżeli piszesz o autonomiczności, to zgoda, ale 
zważ, że okręty mniejsze niż istniejące podówczas traciłyby ją jeszcze szybciej, większe czyli 
bardziej autonomiczne były absolutnie nieosiągalne przez wzgląd na mizerię finansową. BTW 

- śmieszą mnie trochę przytaczane gdzieniegdzie przedwojenne deliberacje dot. siły floty. 
Pomijam nawet nierealne zupełnie rozważania o krążownikach ciężkich, ale rzeczy w guście : 
do wojny z Niemcami albo Rosją osobno wystarczą 4 niszczyciele, z oboma przeciwnikami - 

6 albo 8... Choć akurat flota w kształcie z Września mogłaby się Ruskim z powodzeniem 
przeciwstawić ( przy neutralności Niemców ). Ale konfrontację z Kriegsmarine przy danych 
warunkach przestrzennych musiałaby przerżnąć flota w każdej możliwej postaci... No, chyba 
że ta z rojeń Churchilla z 1939/40 - 2-3 pancerniki t. "Royal Sovereign", z uzbrojeniem 

zredukowanym do 4x381mm, ale za to z bąblami i przez to odporne na działanie min czy U-
Bootów i potężnym pancerzem pionowym chroniącym przed Stukasami - plus niszczyciele, 

jednostki zaopatrzeniowe w wielkiej liczbie itp. 2 ) Kawaleria... Masz sporo racji, ale co 
pieszo-konna armia, jak rozumiem ze zredukowanym do myśliwców lotnictwem ( Łoś - 

pomyłka ) była w stanie przeciwstawić Niemcom ? Gdyby kawalerzystów wyposażyć hojnie 
w pmy, odpowiednią ilość kmów, rusznice ppanc, moździerze, artylerię ppanc - Boforsy 37 
mm a potem 47-ki, jakieś nowoczesne lekkie armaty ( do 75 mm ) i haubice ( do 105 mm ) i 

sprzęt plot ( choćby FK 20mm ) - byliby pewnie dość skuteczni w obronie zachowując 
mobilność. I co z tego ? Zdolność ofensywna w zasadzie żadna, jak MS zauważył. Łosie to z 
kolei przykład brzytwy danej małpie a nie "pomyłki", gdyby użyć ich do ataków na zaplecze, 

choćby lotniska koło Breslau, mogły trochę namieszać. W ogóle dochodzimy do pytania o 
armię we Wrześniu - czy można było ją zbudować i użyć lepiej ? Moim skromnym zdaniem - 

tylko trochę, bez wpływu na wynik rozgrywki. Załóżmy że mamy super-kawalerię miast 7 
TP, zamiast Łosi - dodatkowe 200-300 myśliwców klasy Jastrzębia jakim miał być ( 500 
km/h ). I co ? Przy najlepszym dowodzeniu umiarkowana porażka w bitwie granicznej z 
ustabilizowaniem frontu już w głębi kraju. Przejście do chwilowej wojny pozycyjnej ( 

Wehrmacht może się bawić artylerią jak w WW I, my nie ), wiosną 1940 zabójcza ofensywa 
niemiecka i finał. Wejście Ruskich - żadnej różnicy z wyjątkiem większych strat Niemców.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał:  



Data: 22-Nov-01 
 

P.S. Przed Stukasami to chroni oczywiście pancerz poziomy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: ZhT 

Data: 22-Nov-01 
 

Jednakowoż Thorze do wiosny alianci mogliby się ruszyć, nie koniecznie bezowocnie, bo 
gros Wehrmachtu i Luftwaffe byłaby związana u nas. Pewnie że z Niemcami w 39/40 sami 

przegralibyśmy, ale dotyczy to zdaje się całej ówczesnej Europy?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 22-Nov-01 
 

A Rosja widząc ruszających zachodnich aliantów, zastanowiłaby się troche przed 
przyłączeniem do zabawy...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 22-Nov-01 

 
Oto jest pytanie ! Przypominam jednak, że Anglo-Francuzi dupsk tłustych skutecznie nie 

ruszyli gdy w kwietniu 1940. Niemcy zajmowali Danię i Norwegię. Hitler żeby mieć sprawę 
z czymś większym niż liche siły expedycyjne musiał pofatygować się do Belgii, Holandii i 
przede wszystkim Francji miesiąc później. Armia żabojadzka, acz potężna pancernie, jakieś 

2500 w miarę nowoczesnych czołgów ( lepszych często niż hitlerskie ) nie miała 
dopracowanej taktyki ofensywnej, zresztą tanki z wyjątkiem 3+1 dywizji panc. ( jedna 

dowodzona nawet przez de Gaulle'a ) były rozproszone po jednostkach piechoty i używane na 
obraz i podobieństwo WW I, czyli zupełnie nieefektywnie. Lotnictwo właśnie się przezbrajało 

na m.in. amerykański sprzęt. Anglicy na lądzie byli za słabi, w powietrzu zresztą też, 
przynajmniej ofensywnie. No i dochodzi sprawa chęci polityków, ale to sprawa na osobną 

gadułę w innym temacie, któren kiedyś chciałem zapoczątkować, ale poniechałem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 22-Nov-01 
 

ZhT - Przepraszam a gdzie ci alianci mieliby się ruszyć ? Chyba na nowe Monachium, aby 
zmusić tych ksenofobicznych katolickich Polaków do podpisania "rozejmu" z tym 

wspaniałym cywilizowanym Hitlerem, a poza tym przecież to Polacy zaatakowali jako 
pierwsi w Gliwicach + opinia postępowej części społeczeństwa aby armia czerwona mogła 

ukraść zegarki, przepraszam wyzwolić Kresy Wschodnie, przepraszam ziemie etnicznie 
rosyjskie (propozycja Angoli po I WW) okupowane przez Polaków. Więc mogłoby dojść do 

sytuacji gdzie Wehrmacht ponosi mniejsze straty.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał:  

Data: 22-Nov-01 



 
Spróbuję nie zniknąć na 2 miesiące, ale ja się przy Was Szanowni Panowie nie wyrabiam. 

Zanim zdążę przemyśleć odpowiedź, to pojawia się pięć następnych wpisów... a teraz: ad MS 
i Marynarka Wojenna w 1939 roku: Pomiędzy stwierdzeniami "nie była ona do niczego 

potrzebna" a "nikt nie miał pomysłu jak jej użyć" nie ma sprzeczności. Owóż, mogę 
wyobrazić sobie w miarę rozsądne zastosowanie floty w przypadku wojny z Sowietami, czy 

też swego rodzaju "utarczek przygranicznych" (blokowanie Gdyni, przechwytywanie statków, 
etc.) z Niemcami. Polegałoby ono na zapewnieniu w miarę sprawnego transportu na linii 
Cieśniny Duńskie - Gdynia. Natomiast w przypadku wojny z nimi na pełną skalę z góry 
wiadomo było, że korytarz pomorski i Wybrzeże są stracone, główne bitwy rozegrają się 
gdzieś w centralnej Polsce, a niemiecka blokada Bałtyku przecina wszelaką komunikację 

przezeń (przecież nawet dostawy Moranów w 39 roku &#8211; wysyłane w lecie - szły przez 
Morze Śródziemne/Czarne, bo tamtędy przepłynąć się dało). Ergo flota traci swoje 

podstawowe zadanie (nie jest do niczego potrzebna). W tym miejscu punkt drugi "nikt nie 
miał pomysłu jak jej użyć". Nawet taką "niepotrzebną" flotę można próbować zatrudnić w 

celu zaangażowania przeciwnika, przysporzenia mu strat, zrobienia zamieszana, ew. 
spróbować odwrotu na z góry upatrzone pozycje (czyli do Francji lub Wielkiej Brytanii). 
Zamiast tego była szamotanina cały czas w płyciutkich okolicach Zatoki Gdańskiej. Jeśli 
wiadomo było, że obrona nic nie da, to czemu ponad połowa floty została w Zatoce? Jeśli 

istniała szansa obrony, to czemu 3 niszczyciele wyprawiono do Anglii? Czemu prawie nic nie 
wyszło z minowania, jeśli ponad połowa jednostek miny stawiać potrafiła? Dla mnie 

odpowiedź jest taka, że ówcześni wodzowie potracili się zupełnie &#8211; nie byli właśnie w 
stanie wypracować żadnej rozsądnej koncepcji użycia tej floty.////2 ad Thor i autonomiczność 

okrętów: teoretyczna autonomiczność Orła i Sępa liczona była bodajże na 90 dni, co 
przełożyło się realnie na ok. 30 dni działań i możliwość ucieczki do Anglii. Więc tutaj 
przesadziłem z narzekaniem na "za duże". Tyle, że przepraszam bardzo, ale co to dało? 

Natomiast jeśli chodzi o możliwy &#8211; hipotetyczny skład floty (oczywiście w ramach 
rozsądku i ówczesnych możliwości finansowych), to może jednak kolejne niszczyciele 

&#8211; na tyle duże, żeby spokojnie mogły zwiać do Anglii. ////PS w ramach 
nowoczesności. Obiło mi się o uszy, że żaden z naszych OP nie miał choćby prymitywnych 

hydroforów dostępnych już w owych czasach. Wyczytałem to bodajże w wspomnieniach, ale 
nie pomnę kogo i kiedy. Czy ktoś wie więcej na ten temat?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał:  
Data: 22-Nov-01 

 
Ad SZANSE KW: Polskie plany kampanii wrześniowej opierały się na założeniu, iż walka 

przeciw Niemcom toczona będzie 2 - 3 tygodnie. Zdawano sobie sprawę, iż dłużej nie da rady 
powstrzymać sił niemieckich. Potem miał ruszyc Zachód. Nie ruszył, ale trudno za to 

obwiniać polskie władze. Czy wiara w akcję zbrojną aliantów w 1939 była naiwna, być może, 
lecz trzeba pamiętać, iz nie było innej alternatywy niż sojusz z demokracjami Zachodu. Bo 
co: alians z Hitlerem przeciw Anglii i Francji? Sojusz z Rosją sowiecką? Nie było wyjścia. 

PS: kiedyś mój znajomy przedstawił własną koncepcję polskiej taktyki w okresie KW. 
Przekonywał, iż należało użyć oddziałów polskiej kawalerii do przeniknęcia na tyły wojsk 

niemieckich, w celu odcięcia linii zaopatrzenia (miały one głównie opanować mosty). 
Działałyby jak obecne grupy sił specjalnych. Wg niego pozbawione zaplecza pancerne 

dywizje niemieckie, po wyczerpania zasobów paliwa, stałyby się łatwym łupem polskich 
wojsk. Przyznam byłem pod wrażeniem bogactwa wyobrazni kolegi.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Kato 

Data: 22-Nov-01 
 

Ad SZANSE KW: Polskie plany kampanii wrześniowej opierały się na założeniu, iż walka 
przeciw Niemcom toczona będzie 2 - 3 tygodnie. Zdawano sobie sprawę, iż dłużej nie da rady 

powstrzymać sił niemieckich. Potem miał ruszyc Zachód. Nie ruszył, ale trudno za to 
obwiniać polskie władze. Czy wiara w akcję zbrojną aliantów w 1939 była naiwna, być może, 

lecz trzeba pamiętać, iz nie było innej alternatywy niż sojusz z demokracjami Zachodu. Bo 
co: alians z Hitlerem przeciw Anglii i Francji? Sojusz z Rosją sowiecką? Nie było wyjścia. 

PS: kiedyś mój znajomy przedstawił własną koncepcję polskiej taktyki w okresie KW. 
Przekonywał, iż należało użyć oddziałów polskiej kawalerii do przeniknęcia na tyły wojsk 

niemieckich, w celu odcięcia linii zaopatrzenia (miały one głównie opanować mosty). 
Działałyby jak obecne grupy sił specjalnych. Wg niego pozbawione zaplecza pancerne 

dywizje niemieckie, po wyczerpania zasobów paliwa, stałyby się łatwym łupem polskich 
wojsk. Przyznam byłem pod wrażeniem bogactwa wyobrazni kolegi.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 23-Nov-01 

 
jasiol - z Twojej wypowiedzi wnioskuję że to Ty, czyli marynarka była potrzebna (przykład 

wojny z sowietami), a z tym że nie było spójnych planów jej użycia w wojnie przeciwko 
Hitlerowi całkowicie się zgadzam.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gideon 
Data: 23-Nov-01 

 
A może ktoś zacznie organizować lokalne Milicje wzorem obywateli USA? Większym 

wrogiem od Rosji i Talibów może stac się nasz własny rząd. Chętni z Wrocławia i okolic 
dajcie znać:-)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 23-Nov-01 

 
1 )Ad Kato - czy nie było jakiejś winy polskich władz w tym, że Zachód nie ruszył - to 

naprawdę temat na odrębną dyskusję. Przypominam, tylko, że od wiosny 1939, kiedy Polska 
zwróciła się ku sojuszowi z Anglią i Francją ( gdyby ktoś się oburzał - a czego swiadectwem 

był wcześniejszy współudział we rozbiorze Czechosłowacji a później akcja "Łom" ? ) do 
września nie dokonano uzgodnienia nazego planu wojny ( jeżeli w ogóle był taki... ) z 

sojuszniczym. A w perspektywie kilku tygodni - miesiąca samodzielnego oporu każdy dzień 
się liczy, i nie można odkładać sprawy na jakieś "później"... Gdyby okazało się, że Zachód 
nie jest w stanie przyjść z pomocą - trzeba było szukać innego wyjścia. Powtórzę - to, że 
wojna musiała się zacząć akurat w Polsce i akurat w 9.1939 nie jest takie oczywiste. 2 ) Z 

jasiolem wypada się zgodzić. 3 ) Gideon. Milicje - jak najbardziej ! A masz dojście do 
kałachów i mat. wybuchowych w rozsądnych cenach - do zwalczania Millero-Belkowego 

rządu okupacyjnego mogą się przydać :)  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 24-Nov-01 
 

Przepraszam, ale się ostatnio nie podpisałem.///ad ostatni MS: napisałem, że marynarka nie 
była potrzebna do niczego potrzebna we Wrześniu, i jak na razie sprzeciwów specjalnych nie 

widzę.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 25-Nov-01 
 

Jasiol - no to ja się nie zgadzam, uważam że nie było sensownych planów jej użycia, a nie że 
była niepotrzebna.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 25-Nov-01 

 
ad MS - no dobra, ale może jakieś argumenty za swoją tezą? Ja swoje starałem się wyłożyć 
we wpisach z 22.XI. ad Thor, MS i pieszo-konna armia wrześniowa. Wstęp: nie widać tego 

zbyt wyraźnie po moich wpisach, ale zawsze gdzieś w podkładzie są rozważania o 
współczynniku cena/efekt (zboczenie zawodowe?). //// Dygresja, czyli Łoś. To był całkiem 

dobry samolot &#8211; na tyle udany, że ostatnie latały w Rumunii (mając za sobą parę 
kampanii wojennych) na początku lat 50. Ale w latach 30, dla Polski był on błędem, był drogą 
ekstrawagancją. Niestety nie mam w tym momencie dostępu do literatury, ale rzędy wielkości 
pewnie pamiętam prawidłowo. Owóż Łoś kosztował kilkaset tys. złotych , co po przeliczeniu 

na Boforsy 37mm (kilkanaście tysięcy) dawało paredziesiąt działek za jeden bombowiec 
&#8211; czyli tyle, ile miała dywizja. Oczywiście jest absurdem przeliczanie wprost, ale 

pokazuje proporcje. ///Tezy zasadnicze: Armia Polska we Wrześniu ujawniła 3 zasadnicze 
przywary, które w sumie zadecydowały o szybkiej klęsce: 1) Słaba artyleria, 2) Kiepska, 
czasami tragiczna łączność, 3) Słabe dowodzenie, nie potrafiące dostosowywać się do 

zmieniających warunków. Najbardziej zdumiewa mnie najważniejszy punkt 3 &#8211; 
przecież to byli ludzie, którzy 20 lat wcześniej na froncie bolszewickim sami przeprowadzali 
zagony, zakłócali przeciwnikowi łączność, czy używali samolotów do dezorganizacji wojsk i 

zaopatrzenia przeciwnika. A w 39 roku rozstawili oddziały tak, jakby miały łapać 
przemytników, a nie bronić kraju. Pochodną kiepskiego dowodzenia była też propaganda, 
która absolutnie nie przygotowała żołnierzy do walki w warunkach przewagi przeciwnika. 
///Rozwinięcie: Walka w warunkach panowania przeciwnika w powietrzu i mniejszych sił 

własnych we wszelakich innych broniach była możliwa, że wspomnę niemieckie dokonania z 
44-45 roku. Wygrać tym sposobem się nie da, ale to raczej przeciwnik musi wygrać. My 

wyłącznie nie możemy przegrać. A Niemcy nie byli do wojny przygotowani (wedle Hitlera 
miała wybuchnąć w 42), liczyli raczej na kolejne Monachium. Wynikły stąd takie 

śmiesznostki, że np. aby zaopatrzyć w amunicję artyleryjską jednostki w Polsce, pod koniec 
września pozostawiono siłom na Zachodzie po 2-3 pociski na działo. Również straty w 

lotnictwie daleko przekroczyły przewidywania &#8211; bezpośrednio po kampanii Niemcy 
dysponowali raptem połową sił wystawionych przed nią (reszta to straty w walce, zużycie i 
mnóstwo maszyn w naprawie). ///Podsumowanie. Dla mnie optymalne Wojsko Polskie tego 
czasu to odwrotność poprzednich tez, czyli: znacznie więcej artylerii (i mniej istotne są tu 
poszczególne typy &#8211; przecież z 75mm też można strzelać do czołgów), rozsądnych 



systemów łączności i dowodzenia oraz, przede wszystkim POMYSŁY na wykorzystanie tego, 
co było. ///PS Jestem skłonny podyskutować o każdej z przedstawionych powyżej tez, ale 

obawiam się zapychać Jaskinię monotematem (a poza tym nie zawsze siedzę cały weekend w 
robocie ;) &#8211; więc wedle uznania Panów Dyskutantów.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 26-Nov-01 

 
Jasiol, ale Niemcy nawet w 44-45 mieli ewidentną przewagę techniczną - Panzerfaust, 

Panzerschreck, Me-262, Pantera, Koenigstiger, V2 i parę innych fajnych spraw. A Polska była 
parę długości za oboma przeciwnikami i w przeciwieństwie do takich Finów parę mies. 

później nie mieliśmy przewagi terenowej. To polemiczka ad hoc, ale myślę że z całą 
dysputancją lepiej przenieść się na osobną listę ( choćby dlatego, że szybciej się otwiera ), 

przenosząc stąd parę wpisów. Pozostaję w gotowości bojowej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 29-Nov-01 
 

Czy ktoś wie coś o próbach strzelań "Kraba" ? Bo w temacie haubicy jakaś taka dziwna cisza.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-Nov-01 
 

Zdaje się, że w okolicach MSPO przeprowadzono próbne strzelanie, które wypadło 
pomyślnie. Szpas w tym, że w planie 6-letnim nie przewidziano środków na zakupy 
"Krabów" a na rynkach mocnym konkurentem jest PzH 2000. Pożiwiom, uwidim.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 30-Nov-01 

 
To znaczy moja nie rozumieć, ma być produkcja czy nie, ktoś to będzie kupować dla WP czy 

nie ? a jak nie to po cholerę to wszystko ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 30-Nov-01 
 

Decyzja o dalszych losach Kraba ma zapaść po zakończeniu prób poligonowych, czyli w 
końcu tego albo na początku przyszłego roku. Można założyć, że ów plan jeśli w ogóle będzie 
realizowany to niezbyt dogmatycznie, czyli z tego, że coś w nim jest albo i nie jest zapisane 
niewiele wynika - jak dowiodła praktyka wszystkich planów z ostatnich lat. Po cholerę to 

wszystko ? A za co sobie Szeremietiew miał chatę postawić ? Znajdujemy się tak czy inaczej 
w klimatach mocno Szwejkowskich. P.S. Mamy dziś rocznicę napaści Sowieta na Finlandię. 

Salut dla Mannerheima i jego żołnierzy !  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Dec-01 
 

A tak w ogóle to wg Kińskiego krążą plotki, że w przyszłorocznym budżecie MON środki na 
zakupy nowego sprzętu zanotują, chwała Belce, 30 % wzrost ujemny. Można przypuszczać, 
że w okolicy planowanego ogłoszenia decyzji o zakupie samolotu wielozadaniowego 

dowiemy się o kolejnym jej przełożeniu ( później nastąpi kolejne przełożenie i tak dalej ). 
Jednocześnie będzie się mówić, że decyzja już - lada chwila, i nie trzeba rozpraszać się na 

jakieś modyfikacje sprzętu istniejącego. Nic nie zrobiono w sprawie BWP, trudno uwierzyć, 
żeby mod. Mi-24 nie podzieliła losu innych przedsięwzięć. Jak tak dalej pójdzie to udupią i 

marynarzy. To może ten burdel rozwiązać w cholerę razem ze Szamjdzińskim ???  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 06-Dec-01 
 

A zamiast tego każdego nauczy się strzelać z AK-47 i rzucać granatem, oczywiście w ramach 
oszczędności zamiast strzelać ( co kosztuje ) w ramach ćwiczeń będziemy słuchać wykładów 
oficerów polityczno-wychowawczych i "postępowych" księży. Jedyna nadzieja że uda im się 

zaprosić jakąś bratnią armię do obrony zdobyczy socjalizmu, tfu pomyliłem się, 
niepodległości i należy się tylko modlić aby nie była to armia białoruska a rosyjska co ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: harcerz 
Data: 09-Dec-01 

 
A propos MOra - czy sa juz w Polszcze sklepy z militariami, gdzie mozna by kupic moro?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: ŻUK 
Data: 11-Dec-01 

 
Polecam w dzisiejszej "Rzepie" artykuł na temat MON-u i planowanych zakupów. Towarzysz 

Zemnke eks 1 sekretarz wojewódzki PZPR dziś jako minister będzie kupował dla nas broń. 
Rewelka.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Dec-01 

 
Dzisiaj dopiero zajrzałem do numeru NP z zeszłego tygodnia, a w nim opinię, niezwykle 

wyrafinowanego intelektualisty i poety - Pana Wencla, na temat bywalców "Jaskini 
Militarystów". W odpowiedzi poniższe. Panie Wencel - jak Pan już musisz sobie "Jaskinią" 

nabijać wierszówkę to ją ("Jaskinię"); po pierwsze czytaj, po drugie spróbuj zrozumieć - a jak 
nie potrafisz ani jednego ani drugiego to sobie nami gęby nie wycieraj. Z należnymi 

wyrazami - Zgredek. P.S. Przepraszam za pozamerytoryczne wtręty ale mnie ten ... wkurzył.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS  



Data: 11-Dec-01 
 

Dzięki Zgerdek mnie to też zdenerwowało i biłem się z myślami a tak to się przyłączam do 
Twojego wpisu. A z artykułu w dzisiejszej "Rzepie" wynika że samolot idzie w odstawkę a 

będziemy mieli nowe igrzyska pod nazwą "KTO" czy macie jakiegoś faworyta ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-Dec-01 
 

Zaraz - a co on o nas napisał ? Przyznam się szczerze że akurat zakalce autorstwa Wencla ( 
jawnego bądź pod pseudonimem ) omijam - to nie wiem. KTO - chodzi o ok. 1300 sztuk. 

Wróbelki ćwierkają że poważni zawodnicy to Steyr z Pandurem II i MOWAG pod 
amerykańską komendą z Piranhą III. W takim razie stawiam na Piranhę IV :) Fajny pojazd, z 

podwoziem, które powinno chronić przed minami.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Dec-01 

 
Pacan napisał artykuł-recenzję zabawek dla dzieci. "Figurka z serii "Flying sniper" - 

umięśniony niczym Arnold Schwarzenegger plastikowy żołnierzyk w zestawie z lotnią 
zaopatrzoną w wyrzutnię rakiet i walizką pełną granatów oraz monstrualnych kajdan. 

Ewidentny amerykanizm, dobry dla uczestników wątku "Jaskinia militarystów" na liście 
dyskusyjnej Nowego Państwa."  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 11-Dec-01 

 
Łee, wiadomo co mu w wiadomą część ciała. Cóż, Rilkem czy Rymkiewiczem nie jest to 

musi na życie recenzjami zabawek zarabiać. No ale podpadł. Jak już obejmiemy władzę to w 
KL-u zgnije. P.S. A nie mówiłem z tym samolotem ? Nowego nie kupią, starych nie 

zmodernizują. Pewnie znów dla podniesienia morale i podkreślenia elitarności korpusu 
lotnicy dostaną wystrzałowe kurtki skórzane nabyte u Bagsika.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 
Data: 11-Dec-01 

 
Ad/ Przysłał: ŻUK 11-Dec-01 ***Polecam w dzisiejszej "Rzepie" artykuł na temat MON-u i 

planowanych zakupów. Towarzysz Zemnke eks 1 sekretarz wojewódzki PZPR dziś jako 
minister będzie kupował dla nas broń. Rewelka*** Małe pytanko, a niejaki Onyszkiewicz to 
co kupował dla wojska, po za portretami i posążkami swojego krewnego? Sprzęt taternicki? ;-

)))  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-Dec-01 
 



Gruby, jak już jesteś i swoich pobratymców bronisz, to może "Grot" i polski przemysł 
lotniczy za komuny ? Nie chce mi się powtarzać dyskusji, którą odbyliśmy ze Zgredkiem, 
więc z łaski swojej zajrzyj w okolice 21-Apr i wyłuszcz nam dlaczego towarzysze świętą 

rację mieli upierdalając Sołtykowy projekt i przy okazji cały przemysł lotniczy ( sowieckie 
czołgi na pewno już gotowały się do interwencji, nie ? ). A jak powrócili z musu do tematu ( 
Iryda ) okazało się, że kwalifikacje i doświadczenie przepadły i bryndza wyszła. W ogóle to 

zapaść armii zaczęła się za wczesnego Jaruzela ( chodzi mi o zakupy nowego sprzętu, bo 
wskaźniki ilościowe były imponujące - tyle, że przez złom w rodzaju LiM-ów i T-55 bez 

modyfikacji wyrabiane ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 
Data: 12-Dec-01 

 
Thor wolę nie wychylać się w sprawach, których wiem bardzoooo mało. Wieje projektów źle 
skończyło i to z bardzo wielu względów. Za "Wiesława" był taki sekretarz KC PZPR, który 

robił wszystko, że by doprowadzić do produkcji polskiego transportera opancerzonego. Potem 
okrzyknieto go syjonistą o oskarżano, że występował przeciwko ZSRR. To akurat słusznie bo 
przecież chodziło o złamanie monopolu ;-).Wolę pozostać przy Wrześniu 1939. Nie jestem tu 
niczyim adwokatem, natomiast śmieszą mnie take demagogiczne argumenty i odzywki jak ta 
ŻUKa. To prawie z tej samej serii co poglad, że Japończycy nie moga być dobrymi pilotami, 

gdyż mają skośne oczy ;-)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 12-Dec-01 
 

Gruby - Japończycy mogą być b.dobrymi pilotami co udowodnili, wbrew powszechnej opinii 
strata pod Midway lotniskowców była równie bolesna jak stata elity pilotów, bo o ile 

lotniskowce można wybudować nowe dość szybko to wyszkolenie takich pilotów zajmuje już 
znacznie więcej czasu, a że komuniści się na niczym nie znają też udowodnili (PRL 

zbankrutował a nie przegrał militarnie). Thor może pamiętasz założenia do przetargu na 
samolot wielozadaniowy dla polskiej armii ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 12-Dec-01 

 
1 )Godzi się przypomnieć, że przemysł zbrojeniowy PRL-u wiele zawdzięcza kadrom 
wykształconym w II RP ( Sołtyk, Wilniewczyc ). Własne, ze względu na uwiąd fazy 

wdrożeniowej nie były już takie dobre. 2 ) MS i samolot. Nie jestem pewien o co Ci chodzi. 
Jeżeli o wymagania techniczne - to nie wiem, czy ktoś się w takie głupoty bawił. Chyba ich 

explicite nie sformułowano, poza tym, że wymagany jest myśliwiec wielozadaniowy. 
Zapytania rozsesłano pierwotnie do USA ( Lockheed i Boeing ), Francji, Szwecji i Niemiec ( 
ichnia gałąź Eurofightera ). Chodzi jak wiemy o 60 sztuk, w tym 16 do natychmiastowego 

leasingu, reszta w późniejszych terminach. Plus offset. Strona finansowa ma nie przekraczać 
3-3.5 mld $, co od razu eliminuje Eurofightera.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 



Data: 12-Dec-01 
 

MS, dałeś bardzo wygodny dla mnie przykład. Japonia przegrała i PRL przegrała, mimo że 
było dużo bardzo dobrych pilotów ;-) Wyszkolenie pilotów zajmuje dużo czasu dlatego ZUS-

em kierował Alot. Komuniści na niczym sie nie znają, ale był na opolszczyźnie taki jeden 
dyrektor od kółek rolniczych, cycuś. Chyba Michałek mu było. Potem był sekretarzem KC a 

teraz gdzies czytałem o Anlikach, którzy przejeli jakiś wielki były P{GR w s lipskim czy 
koszalińskiem. Sprowadzili swoje ustrojsrtwa , wykorzystuja satelite , przywieźli troche 

swoich fachiwcóe specjalistów, ale kierowanie tym cały interesem powierzyli ściągniętemu z 
opolszczyzny byłemu sekretarzowi KC PZPR, bo im wisiała ideologia a był potrzebny ktoś, 
kto im zapewni zyski ;-))) Może ten od kupowania broni jest głupi, ale dowodem na to, nie 

jest to, że był sekretarzem wojewódzkim. _ _ _ Ps. A może o czasie potrzebnym na 
wyszkolenuie pilotów napisałbyś na Sali 1939. Może niektórzy zaskoczą, że do stworzenia 

nowoczesnej armi złom zbierany na pobojowiskach to jednak troche mało. Bo mnie to pewnie 
nie uwierzą ;-)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 12-Dec-01 

 
Gruby, ciebie to chyba z wojska za notoryczny idiotyzm zwolnili. To a propos tego "złomu z 
pobojowisk". Daje się ćwokowi przykłady ( nówki bądź lekko uszkodzone T-34 czy KW u 
Niemców i Finów, Pz III, IV i Pantery w Krasnoj Armii, używane przez Niemców do końca 

wojny wozy francuskie ( R35, S35 ), francuskie samoloty dla Włochów, Rumunów czy 
Bułgarów itp. itd ), widoczne gołym okiem jest założenie, że mamy do czynienia z gdybaniem 

n/t uzupeniania produkcji własnej ew. dostaw/zakupów sojuszniczych - ale on nie łapie. 
Szkoda klepać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 12-Dec-01 

 
Thorze, Szwejka nie czytałeś? Notoryczny idiotyzm jest znakomitą rekomendacją do 

pozostania w wojsku.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 12-Dec-01 
 

Thor - tak właśnie myślałem, że wiemy że ma być wielozadaniowy + ile chcemy wydać kasy, 
a mnie chodzi o analizę naszych potrzeb tz. tylko obrona plus start z odcinków drogowych 

czy udział w misjach NATO itp itd.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 12-Dec-01 
 

Ad los - oczywiście, że czytałem Szwejka, chyba z 50 razy. I jest tam wyraźnie napisane, że 
Szwejk i pewien pan kapitan pewnego dnia zostali zwolnieni z wojska właśnie z w/w 

powodu. MS - nie mam dostępu do dokumentów MON, nie wykluczam, że coś co było w 



prasie mi umknęło, toteż może być inaczej niż napisałem. Analiza potrzeb - każdy z 
rozważanych samolotów łączy funkcje przechwytujące ( obrona ) z uderzeniowymi ( misje ). 

Trochę inaczej jest w wypadku Rafale i Eurofightera ( wczesny myśliwski R. ma nikłe 
możliwości uderzeniowe, Typhoon w tej chwili jest też wyspecjalizowanym interceptorem ), 
ale te nas nie obchodzą jako za drogie. F-16 C Block 50/52, Mirage 2000-5 i Gripen mają w 
zasadzie wyrównane możliwości, przenoszą to samo( F i G ) bądź równoważne uzbrojenie, 

zdolność operowania z odcinków drogowych ponoć powoli u nas zanika ( jest to duża sztuka, 
pilot musi mieć potężne doświadczenie, a nawet jak kupią myśliwce to będą skąpić na 

eksploatację ) i nie wiem czy traktować ją jako newralgiczną. Co do potrzeb - mówi się, że 
docelowa liczba eskadr (16=160 sam albo nawet mniej ) jest dalece niewystarczająca.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 
Data: 12-Dec-01 

 
Thor, faktycznie coraz bardziej jest widoczne, że wojsko tio ty znasz własnie z lektury 

Szwejka. W szachy też pewnie nie grasz, bo dajesz sie podpuścić jak przedszkolak. To nie 
prowokacyjka ze złomem jest problemem. Wyliczyłem Ci dosyć dokładnie, że aby w 
wymarzonej przez Ciebie wyprawie na Moskwę, przy boku Hitlera, nasze dywizje nie 

zostawały w tyle i nie pełniły roli ciur obozowych, to należało by wyposażyć je w co najmnie 
29 tysięcy samochodów, głównie cieżarowych, ale także osobowych i specjalnych. A w całej 

Polsce poza wojskiem 1 stycznia było raptem 8609 cieżarówek. A to przecież oznacza, że 
kierowców, którzy potrafia prowadzić cieżarówki było w najlepszym razie niewiele wiecej. 
Ciężarówki można zdobyć, ale czy za kierownicę miałes zamiar sadzać jeńców ;-))) To jest 
własnie ten problem "szkolenia pilotów", którego zapewne nie zrozumiesz, jeżeli będziesz 

mnie odczytywał w tak prymitywnie dosłowny sposób tam gdzie drwię, a nie zastanawiał się 
nad liczbami, które właśnie należy traktować poważnie. ;-)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 12-Dec-01 

 
Żeby zakończyć sprawę : 2-3 dywizje pancerne, bo brygada a la 10 KPanc była związkiem 

zbyt słabym i z 10 piechoty zmot. Dywizja panc. to gdzieś 4 bataliony czołgów ( suma = 200 
), ekwiwalentne niemickim, pomnożonym liczebnie przy zmniejszeniu ilości sprzętu. Nie 

mam niestety danych dot. wydajności naszej produkcji czołgowej. W pozostałych dywizjach 
motoryzuje się tylko artylerię poczynając od ppanc i plot ( dodatkowe 200 samochodów na 

dywizję ). Pojazdów trzeba było zatem ok. 19000. W 1938 w Polsce wyprodukowano i 
zmontowano 3839 samochodów osobowych, 3322 ciężarowe i 700 autobusów ( przemysł na 
stopie pokojowej ). Pozostaje kwestia pozyskania z zewnątrz mniej więcej połowy parku. To, 
że nie dostrzegasz różnicy między wyszkoleniem wozaka do ciężarówki ( gdybyś był deczko 
inteligentniejszy uderzył byś w tzw. serwis ) a wysokiej klasy pilota myśliwca czy bombowca 

nurkującego wcale mnie nie dziwi. Pewnie nie wiesz, że Japońcy po Midway nie przestali 
latać - tylko wysyłali nieraz w bój chłopaków po ledwie kilkunastu-kilkudziesięciu godzinach 

szkolenia, co jednak wystarczało im do opanowania podstawowych umiejętności pilotażu 
statku powietrznego. A sowieccy tankiści mieli po 2 godziny szkolenia teoretycznego przed 

przesiadką na T-34.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 



Data: 12-Dec-01 
 

Thor, nie odwracaj kota ogonem. Przecież sala 1939 to nie Ukraina, tylko to samo forum i 
łatwo sprawdzić. Przypomnieć Ci: ***Przysłał: Thor Data: 08-Dec-01 (...) Jednak nasz 

potencjał demograficzny był znaczny, przemysłowy też mimo wszystko niczego sobie - i w 
rozbudowie. Przemysł wsparty jedynie licencjami na silniki z Germanii byłby w stanie dawać 
przyzwoite czołgi i samoloty w nie tak małej ilości, w sam raz dla owych 30-40 dywizji plus 
wsparcia*** Przypominasz sobie? A liczbę 30-40 dywizji powtórzyłes jeszcze przynajmnie 
raz dwa dni póśnie. Moje wyliczenie liczby potrzebnych samochodów to nie gdybanie ile by 
trzeba tylko porównanie konkretnych danych o etatach dywizji piechoty pierwszego rzutu 

niemieckiej i polskiej na dzień 1 września 1939 r. Przy czym te 27 tysięcy samochodów to nie 
jest sprzet dla nowych dywizji, tylko uzupełnienie istniejacego taboru. dla 30 istniejących 

realnie dywizji. Szczegółowe wyliczenia masz w sali 1939 więc chyba nie ma potrzeby tego 
powtarzać ;-)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 13-Dec-01 

 
Właśnie, czy możecie przenieść się z tą polemiką we właściwe miejsce ? A tak przy okazji 

lądowań na drodze czy można i ewentualnie jak lądować na prywatnych autostradach 
(ćwiczenia czy wojna)? Gruby - dla mnie LWP było kompromitacją Polskiej Tradycji 

Wojskowej a nie kontynuacją czegoś, chyba tylko tradycji MDK z 1920 roku i parafrazując 
przedwojenny plakat znaczna część kadry oficerskiej była silna w gębie, zwarta w robieniu 

przekrętów i ich tuszowaniu, gotowa do pijaństwa. Dla mnie LWP to hańba w dziejach 
tradycji oręża polskiego. Aby uniemożliwi ć Ci złośliwe polemiki, wiem że niewielki procent 
oficerów było porządnymi ludźmi, którzy chcieli być żołnierzami i mieli dość mały wybór.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 13-Dec-01 

 
ad MS i wymagania. Ponieważ nie mając doktryny wojennej nie można określić 

szczegółowych wymagań, to te realne są pisane pod określony typ. Byle specjalista z danej 
dzedziny jest w stanie napisać w taki sposób wymagania, aby wyeliminować wszystkich 

innych. Przykłady z lat ostatnich: ///1. pocisk ppanc dla Huzara, konkurenci: ND-T i Hellfire, 
wymaganie: fire and forgot. ///2. haubica 155mm, konkurenci: Anglicy (wybrani), Niemcy 

(wymaganie: posadowienie na podwoziu T72), Słowacy (wymaganie: wdrożenie we własnej 
armii), RPA (jak Niemcy) ///3. możliwe warianty przy obecnym wyborze samolotu w 

układzie: aby wybrać (preferujemy): /// F-16 (wielozadaniowość, dostępne uzbrojenie), 
///Grippena (koszty obsługi), ///M2000 (własności lotne, nacisk na zadania myśliwskie). P.S. 

O kawalerii pamiętam, ale nie staje czasu na porządną odpowiedź.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 14-Dec-01 
 

A to ja już mam jasność w temacie, wiedziałem że czegoś mi brakuje i to się nazyka doktryna 
obronna. A może to za napisanie jej min.RS wybudował sobie dom, tylko że dokument tajny 
to i go nie publikują ? A poważnie czy ktoś za to ponosi odpowiedzialność ? czy winne są 



jakieś komisje komitety i inne takie ? a może czekamy na doktryne z Brukseli ? znowu się 
robię złośliwy. Mam pytanie czy w Polsce są prowadzone jakieś prace studialno-analityczne 

po co nam armia ? (w tym i MW oczywiście:)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 14-Dec-01 
 

Prace analityczne są prowadzone, jest Akademia Sztabu Generalnego ( zdaje się ), w której 
Szeremietiew zrobił niedawno doktorat. Jednak przy tym wszystkim : a )nikt nie wierzy w 

możliwość wybuchu poważnego konfliktu zbrojnego, który wymagałby użycia czegoś innego 
niż GROM b ) wszelkie reformy robi się mniej ze względu na efektywność armii a bardziej z 
powodu ograniczeń budżetowych zważając na względy polityczne ( wojskowi i rodziny to też 
elektorat ). Na przykład redukcja armii do 160 000. Dlaczego akurat tyle ? Może potrzeba 171 

500 albo 137 200 ? Głębokich analiz nikt raczej nie robił.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 
Data: 14-Dec-01 

 
MS, na początek, że by nie było nieporozumień. Ja służyłem w Wojsku Polskim, i nie będę 
sie upierał że był to najświetnieszy okres w historii naszej wojskowości. A z oceną tradycji 
sugerował bym z większym umiarem. Nie ma okresu kryształowo pięknego. Raczej mamy 
tradycje i piękne karty ale takie troche wyrwane z kontekstu. A pijaków, malwersantów i 

inszych przestepców nigdy nam niestety nie brakowało. I w międzywojniu i w PRL i III RP 
tyż :-(((  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 14-Dec-01 

 
Ja Gruby znam wielu oficerów i młodych i starych, wśród tych starszych co zdolniejsi, a 

uczciwi lądowali gdzieś z boku typu WAT i realizacja jakiegoś projektu naukowego, co się z 
mini potem działo Thor już przybliżył. Młodsi się z reguły szybko dawali wciągać w układy, 

a problemem są proporcje a te w LWP były tragiczne dlatego podtrzymuje swoje zdanie. 
Czyli np.Łukaszenko jest na smyczy Rosji i ona go nigdy na Zachód nie poszczuje ? oby się 
nie przeliczyli. A co się dzieje z oficerami szkolonymi na zachodzie, kilka lat temu była koło 

tego niezła zadyma że są pomijani w awansach i spychani na boczy tor ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 
Data: 14-Dec-01 

 
MS, musiałbyś trochę blizej określić o jakie "układy" Ci chodzi. Tej wstawki o Łukaszence 

nie bardzo chwytam. Z wojskiem rozstałem sie już bardzo dawno Moje ostatnie zadanie 
"bojowe" dotyczyło zdobycia dla Wojsk OPK, mistrzostwa WP w biegach na orientację 

(zespołowo ofkurz) Prosto z zawodów w Bieszczadach (wygranych) pojechałem w Tatry, już 
jako cywil. Nagrodę też odbierałem już po cywilnemu ;-)))  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 17-Dec-01 

 
"Litewskie wojsko będzie miało nowoczesną broń przeciwczołgową ze Stanów 

Zjednoczonych. Umowa dotyczy zakupu za prawie 10 milionów dolarów systemów 
rakietowych średniego zasięgu "Javelin" do zwalczania obiektów opancerzonych 

nieprzyjaciela. Systemy "Javelin" trafią też między innymi do jednostki w Olicie, wchodzącej 
w skład Polsko-Litewskiego Batalionu Pokojowego LITPOLBAT." Teraz jest jasne kto kogo 

będzie osłaniał w razie jakiegoś konfliktu. Nasza "armia" może się już chyba rozwiązać. 
Niedługo bantustany będą lepiej uzbrojone.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 17-Dec-01 

 
Tak to już jest. Inna sprawa, że za 10 mln to kupią ze 200 ( po ile chodzi Javelin, bo nie 

pamiętam ? ). BTW - nie wiem, czy wiesz, ale Pribałtyka dostała od Amerykanów chyba z 50 
tys kb M-14 z magazynów, więc i ten rynek się zamknął chyba dla Łucznika. Ad LWP - cóż, 
bywało różnie. Pewnie się niektórym narażę, ale najmniej pretensji to mam do nich ( jak w 

ogóle do komuchów ) za sojusz z Sowietem, planowanie inwazji na Niemcy czy Danię i inne 
takie. Układ był jaki był - i tyle. Była masa trepów, których znam z opowieści starszych 

kolegów dot. Studium Wojskowego. Ale, szczególnie w ramach odwilży wczesnego 
Gomułki, paru naprawdę światłych ludzi też mogło się ujawnić. Gen. Frey-Bielecki, Pióro-
Duch, trochę też Fonkiewicz ( ten, którego zamordowano niedawno ). Porządni narodowi 
komuniści, starający się o maksymalne uniezależnienie wojska od Moskwy, oczywiście w 

ramach UW. Pomysły w rodzaju frontu polskiego pod rzeczywistym polskim dowództwem w 
razie wojny itp.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 
Data: 18-Dec-01 

 
Jeżeli chodzi o zbrojeniówkę to amerykańce załatwiają nas po przyjacieldku mez mydła, 
gdzie tylko mogą. Z że mogą właściwie wszędzie, zresztą przy wydatnej pomocy naszych 

lizodupców :-((( _ _ _ A dzieki Frey'owi, mimo że nie byłem lotnikiem, chodziłem w 
stalowym mundurze ;-)))  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Bern 
Data: 18-Dec-01 

 
Gruby - To jednak byles w Pulawach w OSB  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Gruby 
Data: 18-Dec-01 

 
W Puławach nie raz, ale w OSB? Chyba nie, bo nie wiem co to jest ;-)))  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Bern 

Data: 18-Dec-01 
 

Jedyna jednostka wojskowa - Osrodek Szkolno-Badawczy sluzby MPS  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 
Data: 18-Dec-01 

 
Zależy kiedy, była tam przecieś również jednostka weterynaryjna. A teraz dowiadujemy sie, 

że są tam wojskowi spece od wąglika. Mniejsza o to, ale oni przecież nie chodzili w 
stalowych mundurach, więc niby dlaczego miałbym tam być?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 18-Dec-01 

 
Pozwolę sobie przrwać arcyciekawą dyskusję. "NATO: Polska za wolno modernizuje armię 

Polska znalazła się w gronie sojuszników w NATO, którym sekretarz generalny Sojuszu 
George Robertson wypomniał zbyt wolne postępy w modernizacji armii i dostosowaniu do 

nowych wyzwań, takich jak walka z terroryzmem. "Sekretarz generalny nie jest zadowolony. 
Wielu europejskich sojuszników, w tym Polska, nie osiąga dostatecznie szybkich postępów, 

jeśli chodzi o zdolność do szybkiego rozmieszczenia wojsk i w ogóle mobilność sił 
zbrojnych, transport strategiczny, wywiad, rozpoznanie" - powiedział proszący o zachowanie 

anonimowości funkcjonariusz NATO relacjonując naradę ministrów obrony 19 państw 
Sojuszu w Brukseli. Z najnowszych danych, opublikowanych we wtorek przez NATO, 
wynika, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polska wydaje na obronę najmniej ze 

wszystkich sojuszników - 79 dolarów w 2001 roku wobec średniej w Europie 391 dolarów, 
102 dolarów na Węgrzech, 119 w Czechach. Polska jest jednak drugim najbiedniejszym 

krajem NATO po Turcji (z drugim najniższym produktem krajowym brutto na głowę)." Za 
Onetem. Słowem - sojusznicy zaczynają się wkurwiać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 24-Dec-01 

 
A może jakiś pozytyw na Święta ? Podobno ( Rzepa weekendowa, najnowszy Raport ) dość 
zaawansowane są rozmowy z Niemcami n/t nieodpłatnego przejęcia przez nasze lotnictwo 
ichnich MiG-ów 29/29 UB, sztuk 23. Pomijając nawet fakt, że ta inicjatywa pokrywa się z 

moimi sugestiami zamieszczonymi wyżej :), może to być krok w dobrym kierunku. 29-ka nie 
jest na pewno jak chcieliby jej chwalcy jakąś rewelacją, ale to przyzwoita maszyna. Ma b. 
dobre osiągi i dynamikę, nawet w niezmodernizowanej wersji niezłe systemy śledzenia i 

naprowadzania ( normalny radar, pasywny namiernik optyczny plus celownik nahełmowy ) i 
zwalczania celów powietrznych. Do tego dochodzą niskie koszty eksploatacji ( Niemcy 

szacowali je jako 1/3 tych kosztów dla F-16 ). Minusy to mały zasięg ( 1500 km ), niewielki 
udźwig ( 2 tony ) oraz niezadowalajace możliwości zwalczania celów naziemnych. I tak 
samolot jest dużo lepszy niż stare F-16 A. Wszystkie parametry można poprawić - mod. 

awioniki z integracją nowych systemów uzbrojenia, ulepszenie podwozia a la SMT ( 4 tony 
udźwigu ), zaczepy na zbiorniki. Zmod. maszyna ma szanse zachować pełną efektywność do 



2015. Gdyby przejęcie wypaliło mielibyśmy 45 samolotów tego typu ( 2 eskadry ), a można 
liczyć na wycofanie w najbliższych latach mało wyeksploatowanych "29" przez Węgry i 

Słowację.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 02-Jan-02 
 

Szanowni militaryści i kibice ogłaszam konkurs jakie przetargi na sprzęt wojskowy zostaną 
zamknięte w tym roku, a jakie z już ogłoszonych przesunięte na lata następne. Oczekuję 

odpowiedzi do końca stycznia. Nagroda w postaci flaszki godziwej jakości trunku do odbioru 
za rok.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Jozef z Pawlowic  
Data: 02-Jan-02 

 
To jest podstep. MS wykorzysta te informacje do swoich celow. Nie odpowiadac  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-Jan-02 

 
MS, może do astrologa pójdziesz ? Biorąc pod uwagę że przy braku konkretnych działań 

zapaść WP się pogłębi, sojusznicy coraz bardziej się niecierpliwią - a teraz mogą pokazywać 
Czechów czy Węgrów, którzy chociaż samoloty wybrali - coś się zapewne ruszy. Można sie 

spodziewać rozstrzygnięcia przetargów na samolot, KTO i pociski ppanc. A po 
rozstrzygnięciu przetargu całą sprawę można odłożyć w czasie albo anulować, nieprawdaż ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-Jan-02 

 
"Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego 

sześćset sześćdziesiat sześć". Jakoś tak to było :)))  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: St. Michał 

Data: 02-Jan-02 
 

Pstryk, i nie ma liczby Bestii.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Jan-02 
 

Ostał się jeszcze jakiś dyskutant ? W artykule o Su-30 w styczniowej nTW znalazłem dość 
ciekawą informację - otóż Chińczycy nie byli w stanie poprawnie złożyć z dostarczonych 

części pierwszych "licencyjnych" Su-27 ( J-11 u nich ), sprawę musieli ratować sprowadzeni 
w trybie awaryjnym Rosjanie. Niby nic szokującego, w końcu żółtki mieli szalone problemy z 



"oswajaniem" technologii produkcji MiG-ów 15/17/19 na przełomie lat 50 i 60. Ale to jednak 
było u nich epokę rozwoju technologicznego wcześniej. Wydawałoby się, że produkując 
MiG-a 21 F-13 ( J-7 ), Tu-16 czy nawet "swojego" J-8, prawda, że w stosunkowo małych 

ilościach, powinni nabyć sporego doświadczenia. A tu taka wtopa. Skądinąd wróży to raczej 
niezbyt dobrze projektom J-10 ( oparty na F-16 i izraelskim Lavi ) czy J-12 ( własny 

"supermyśliwiec" ). Pomijając zapóźnienie techniczne można powątpiewać, że w ogóle 
zakłady będą w stanie opanować produkcję. No i jeszcze ci marni piloci. Podobnie jest w 

budownictwie okrętowym, atomowe okręty podwodne stoją prawdopodobnie wciąż w 
portach, poddawane naprawom i redukowaniu skutków brakoróbstwa. Można domyślać się, 

że ogólny poziom obsługi sprzętu jest b. niski. Ergo mamy być może do czynienia z 
większym analogiem Egiptu z lat 60/70, który nie był w stanie prawidłowo wykorzystywać 

nowoczesnego ruskiego sprzętu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 04-Jan-02 
 

Na posterunku, ale nTW jeszcze nie czytałem, a o Chińczykach i ich kulturze technicznej w 
ostatnich 50 latach jestem zdania jak najgorszego. Pamiętam ich problemy z przejmowanymi 

od Rosjan okrętami nawodnymi.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 04-Jan-02 

 
Melduję się na rozkaz! Mnie tam zafascynował "czołg" na podwoziu szwedzkiego BWP. 

Konstrukcja znana już wcześniej. Jednak jej możliwości przy masie ledwie 25 ton są 
naprawdę imponujące. Ciekawe ile kosztuje zakup takiego cudo, bo koszty eksloatacyjne 

muszą być radykalnie niższe niż konwencjonalnego czołgu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Jan-02 
 

Ale to nie jest tylko sprawa ostatnich 50 lat... Armia KMT lat 30/40 też nie była dobra w te 
klocki, miała ogromne problemy np. z obsługą dostarczanych przez Amerykanów samolotów, 

współczynniki gotowości bojowej posiadanego parku były żenujące. BTW - przy tym 
wszystkim produkowano w małych wytwórniach kopie broni strzeleckiej, europejskiej czy 
amerykańskiej - nawet tak skomplikowanych wzorów jak Mauser M1896 czy Thompson. 
Inna sprawa, że jakość była tragiczna. Zdarzały się obok tego ponoć zabawne historie z 

napisami, których wytwórcy ni w ząb nie rozumieli i zniekształcali, bezsensownie powielali 
itp.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 04-Jan-02 

 
Czołg - czyli wózek z tym szwajcarskim gładkolufowym działem 120 mm Swiss Ordonance ? 
Wersja podstawowa kosztuje chyba z 2 mln USD o ile pamiętam, a ta pewnie z połowę albo 

drugie tyle więcej. No i ma jednek dość słabe opancerzenie. Ale prawda, tylko 25 ton i nadaje 



się świetnie dla jednostek aeromobilnych, o ile ktoś ma adekwatne samoloty. W ogóle to 
chyba skoro dało się zrobić takie coś to można spróbować skonstruować zupełnie mocny 

MBT o masie poniżej 40 ton ( łądowność A400 ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 04-Jan-02 

 
Za drogo. Czytałeś jaką liczbę rakiet plot ma przenosić nowa korweta - 8 (słownie osiem), a i 

to w najlepszym razie, chyba ich pogieło. Po doświadczeniach z wojny w Zatoce budować 
okręt o wyporności ponad 2000 ton bez realnego systemu obrony plot. P.S. Dotrwamy do 

tysięcznego wpisu przez ostatecznym upadkiem tego forum?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Jan-02 
 

No i jakich rakiet, bo wygląda na to, że żadnych ESSM nie będzie ( oszczędności, wicie, 
rozumicie ) a tylko Gromy, w których skutecznosć w warunkach morskich można troszkę 
wątpić. Ja za gigantyczny sukces uważam jednak w ogóle samo położenie stępki. A i tak 

zawsze będę mówił, że trzeba było fregaty MEKO 200 zbudować. Czy dotrwamy do 1000 ? 
A początkowo ktoś przypuszczał że w tym temacie będzie więcej niż 10 wpisów ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 04-Jan-02 

 
Historyczny wpis nr 2 Gryepfruita jest najbardziej wymownym świadectwem, że militaryści 

górą. Avanti!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 10-Jan-02 
 

Wreszcie udało mi się przecztać nTW i mam pytanie czy atak na gen.Wileckiego był zasadny 
czy to jakieś rozgrywki ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-Jan-02 

 
Myślisz zapewne o artykule dot. kondycji zbrojeniówki ? Jeśli tak to chyba dokonujesz 

nadinterpretacji, bo kim dziś jest Wilecki, żeby jakieś rozgrywki z nim prowadzić ? A szanse 
na realizację inkryminowanych programów były z wielu względów niestety dość mizerne.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 10-Jan-02 

 
Każdy atak na Wileckiego jest zasadny. Sens miało by jedynie użycie genarała jako pocisku 



niekierowanego, zrzucanego swobodnie na terytorium wroga. Szczególnie interesujące w tym 
kontekście była by wysoka zdolność niszczenia betonowych i stalowych schronów bojowych, 

a to dzięki "głowicy" o niespotykanej w przyrodzie twardości.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 10-Jan-02 
 

Thor obecnie nie mam żednych kontaktów z wojskowymi wyskokiego szczebla, więc nie 
wiem po co wyciągać akurat jego z nazwiska, bo dla mnie jeżeli już to chyba bardziej należy 

wytykać ministrów obrony czy kancelarii prezydenta którzy albo powinni ukruciś taką 
samowolę i marnotrastwo albo się na nie zgodzili (nawet niekiedy bardzo głośno wspierali 

"Kobra" Goryszewski za sterami Skorpiona :-))  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 10-Jan-02 
 

Rzecz należy ująć filozoficznie : gdyby za każdą samowolę marnotrawstwo czy idiotyzm 
ścigać, to u nas pewnie nikt z rządzących po 1945 by się nie wymigał a 1989, 1993, 1997 czy 
2001 nie były jakimiś szczególnymi cezurami. Ministrowie obrony czy generałowie wcale nie 

są głupsi i gorsi niż reszta, plasują się pewnie w średniej. Z kolei wydawanie kasy na 
programy, które się anuluje to nie nasza specyfika, z parunastu ostatnich lat niech będzie A-
12 w USA, Lavi ( Izrael/USA ), szwajcarski program budowy MBT ( została tylko armata 
120 mm Swiss Ordonance ). U nas powinno się w końcu ustalić w jakim zakresie jesteśmy 
samowystarczalni a co kupujemy jako licencje czy gotowe produkty. Punktem odniesienia 
może być Hiszpania, gdzie samodzielnie robi się np. samoloty szkolno-treningowe i lekkie 

transportowce, broń strzelecką - ale już czołgi są sprowadzane/robione na licencji, 
ewentualnie uczestniczy się w międzynarodowych programach budowy skomplikowanych 
systemów ( Eurofighter np. ). Kłopot w tym, że takiej racjonalizacji zbrojeniówka może nie 

dożyć.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 12-Jan-02 
 

Zobaczcie jak z okacji wizyty Leszka cinkciarza w USA zaktywizowało się lobby F-16 i jak 
dziennikarze to radośnie podchwycili, chyba czas odświerzyć sobie dane F-16, Grippena i 

Mirage 2000 bo czas sporów nadchodzi  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gruby 
Data: 12-Jan-02 

 
Podchwycili, bo pewnie im płaca od... kilograma złomu ;-)))  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 14-Jan-02 

 



MS - co tu jeszcze można odświeżać ? Lobby F-16 musiało się zaktywizować po porażce na 
Węgrzech i w Czechach ( nota bene ta druga nie była jakimś zaskoczeniem, od półtora roku 

było wiadomo co Praga wybierze ). Sądząc po sile nacisków należy prognozować, że kupimy 
jednak F-16 C Block 50/52 a później pewnie JSF. Na straconej pozycji stoi Mirage mimo 

dość atrakcyjnej oferty towarzyszącej ( przeniesienie produkcji, wspólna eskadra ). Na 
marginesie - żabojady przerażone zmniejszającym się udziałem swojego przemysłu w 

światowym handlu bronią ( takiego Leclerca kupił raptem jeden klient zagraniczny, ZEA, a 
poprzednie typy zbroiły po kilkanaście armii ) manipulują przy cenie Rafale, żeby ją 

uatrakcyjnić. A to samolot b. ciekawy, nawet jeśli Francja jako sojusznik jest lekko wątpliwa.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 14-Jan-02 

 
Blok 50/52? Boję się, że może być dużo gorzej i wylądujemy z nieco zmodernizowanymi 

wczesnymi wersjami szesnastek. JSF-a nie kupimy - bo będzie dostępny dla nas 
(produkcyjnie i finansowo) ok. 2025 roku. Akurat by amerykanie mogli nam upchnąć 

wczesne wersje JSF wycofywane z własnych jednostek. Rafael też mi się podoba ale bez 
szans - poza tym obecna cena jest chyba zaporowa, musieli by ją ostro zmniejszyć.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 14-Jan-02 

 
Pewnie rzeczywistość zweryfikuje poniższe jako kretyński optymizm, ale pozwolę sobie 
wysunąć supozycję, że starymi, zmodyfikowanymi F-16 A/B będzie tylko 16 pierwszych 

maszyn, które otrzymamy w leasingu. Pozostałe 44 powinny należeć do najnowszej dostępnej 
w danym momencie wersji, czyli właśnie C Block 50/52. Rafale jest drogi, ale nie jakoś 

niewyobrażalnie - "provisional price" w ofercie na koreański przetarg na F-X to 40-50 mln $ 
za egzemplarz, oczywiście goły ( i tak taniej niż Eurofighter ). Nota bene - fajna jest sprawa 

amerykańskich wysiłków mających na celu forsowanie F-15 K. Najpierw sztucznie 
przedłużono produkcję bazowych F-15 E ( w warunkach jest wymóg, że samolot musi być w 
produkcji w momencie rozstrzygnięcia ). Teraz posunęli się do szantażu, grożąc restrykcjami 
w dostawach uzbrojenia w razie wyboru innego typu. Anyway - na Rafałki trzebaby czekać 
do 2006 minimum, ale dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo nie są brane pod uwagę w naszym 
przetargu ( choć tkwią jako wabik w ofercie Dassaulta występującego z Mirage'm ). JSF dla 

nas to raczej 2020, skoro impreza ma ruszyć ok. 2014.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 14-Jan-02 

 
Moje obliczenia są następujące. Szesnastki trzeba będzie koło 2015 latach zasadniczo 

zmodernizować co zajmie kilka lat i sporo forsy ergo nie będzie pieniędzy na JSF, który to 
program i tak zapewne się opóźni vide F-22. Jedną z zalet Gripenów jest to, że dało by się na 

nich dojechać do samolotów bezzałogowych czyli zapewne ok. 2025-30.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 14-Jan-02 



 
Ale opóźnienie F-22 wynika nie tyle ze względów technicznych co finansowych i 

strategicznych - wobec tego, że obecny sprzęt wystarcza z okładem na współczesnych 
wrogów mogą sobie pozwolić na cyzelowanie Raptora. Z JSF muszą się trochę pospieszyć, w 
końcu F-16 A MLU się fizycznie zużyją i Belgowie, Holendrzy, Norwegowie, Duńczycy czy 

Izraelczycy zaczną zerkać na Gripena, Rafale, Eurofightera czy - kto wie - konstrukcje 
rosyjskie. Zresztą zakup JSF-a czy czegokolwiek będzie chyba konieczny z uwagi na 
wykruszenie się do 2015-2020 Su-22 i MiG-ów 29. Zresztą - kasa będzie. Tow. Miller 

obecnie a od 2005 zapewne szeroka koalicja prawicowa ( ew. Lepper ) już o to zadbają :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 14-Jan-02 
 

Zgredek nie wygdaje mi się aby ok 2030 można było sobie pozwolić na zakup bezzałogowca 
dla naszej armii, początkowo będą one b.drogie  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 14-Jan-02 

 
Nie koniecznie, sama rezygnacja z pilota daje ogromne oszczędności (pensje, szkolenia, 

wyposażenie itd).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 14-Jan-02 
 

Ja mówię o samej maszynie, a poczatkowy koszt może być większy (centrum sterowania, 
zaplecze do nowego typu itd), w dłuższym terminie masz rację ( o ile znasz już przyszłą cenę, 

bo może się okazać że kwota zwróci się po np. 100 latach :-)).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 14-Jan-02 
 

Bezzałogowce nie wyeliminują najprawdopodobniej samolotów załogowych. Amerykanie 
rozważają np. pomysł układu F-22 + 1-kilka bezzałogowych JSF. Ceny chyba nie będą 

radykalnie większe niż analogicznych załogowców, i tak skomputeryzowanych do granic 
wytrzymałości ( no bo aktywny układ sterowania, automatyczne systemy wymiany danych, 

systemy uzbrojenia... ), "centra sterowania" w zasadzie już prawie istnieją bo jest owa 
transmisja, są AWACSY. Ja nie jestem nadmiernym entuzjastą bezzałogówek jako głównego 
środka bojowego - bo możliwość awarii czy zdurnienia systemów, chyba jednak niższa 

przydatność w misjach typu pokojowo-rozjemczego itp., ale wiadomo, parowóz dziejów...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 18-Jan-02 
 

Więc jednak zamiast nowego na początek byłe NRDowskie MIG-29 (o ich stanie już tu 



pisano), więc nowy samolot odpływa (a raczej odlatuje) w daleką przyszłość, ciekawe tylko 
czy zmienią odpowiednie zapisy w ustawie i na jakie problemy się powołają ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 18-Jan-02 

 
W temacie aeroplanów trudno się nie powtarzać, więc po raz kolejny napiszę, że nie jestem 
wielkim zwolennikiem wyboru nowego samolotu akurat teraz. Po prostu aktualna oferta jest 
średnio atrakcyjna bo F-16 i Mirage 2000 mimo wszystko mają już swoje lata a Gripen to 

jeszcze nie to. Zaniedługo ( w II połowie dekady ) oferta powinna być o wiele bardziej 
interesująca - ma pojawić się Super Gripen z mocniejszym silnikiem i lepszą awioniką, być 

może po pełnym rozruchu produkcji spadną ceny Rafale i Eurofightera ( trzeba zauważyć, że 
na chwilę znika amerykańska oferta, chyba że zmaterializuje się ów daleko posunięty upgrade 

F-16 ). W zasadzie istotnie zmodyfikowane Su-22 i MiG-i-29 powinny spokojnie pozwolić 
przetrwać do tego momentu, tyle że odpowiednie decyzje powinny były zostać podjęte 2-3 

lata temu ( MON był wręcz zarzucany ofertami upgrade'u Suchojów ), bo teraz robi się lekko 
after birds, szczególnie wobec 22ek.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 22-Jan-02 

 
Coś się ruszyło wokół przetargu na myśliwce. "Puls biznesu" przytacza wypowiedzi min. 
Zemkego, który sugeruje konieczność nowelizacji ustawy dot. tego problemu, twierdzi 

ponadto, że potrzebujemy samolotu myśliwskiego, szturmowego i rozpoznawczego w jednym 
podczas gdy zaoferowane nam samoloty to prawie klasyczne myśliwce. Obawiam się jednak, 
że jeśli F-16 C, Gripen i Mirage to "prawie klasyczne myśliwce" nie ma na świecie samolotu, 

który byłby w stanie spełnić wymagania p. ministra a jeśli jest ( np. F-15 E ) to sytuuje się 
daleko poza zasięgiem naszych możliwości finansowych. Może jest jakiś kontekst wizyty 
Putina ( Su-30/35 ) ??? Jeśli nie - przetarg zmierza ku pełnej polskości - czyli albo się go 

anuluje albo niby rozstrzyga, jednak nie idą za tym zakupy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 22-Jan-02 

 
Zamke najwyraźniej uważa, iż skoro miewa odloty to znaczy że zna się na lotnictwie 

wojskowym.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Jan-02 
 

Z informacji dochodzących z okolic MONu można wnosić, że weżmiemy MiGi-29 i owych 
130 Leopardów 2A4, o których głośno od dłuższego czasu. Przemysł zbrojeniowy ( tzn. 

Bumar ) szczególnie na to drugie nie patrzy zbyt łaskawym okiem, wiadomo - Leo kosztuje 
ok. 1 mln, westernizacja T-72/PT-91 ma kosztować ok. 5 mln ( PLN oczywiście ). W ogóle to 

losy "westernizacji" są ciekawe, kręgi wojskowe oskarżają Bumar o to, że pod jej 
płaszczykiem przemyca budowę nowego czołgu, usiłując wskrzesić Goryla/Andersa ( co za 



przewrotność nomenklaturowa ). Gdyby ją rozważać poważnie wypadałoby zwrócić baczną 
uwagę na 120 mm L/50 działo szwajcarskie firmy Swiss Ordonance. Robi ono ostatnio dużą 

karierę - CV 90120 i jordańskie modernizacje M-60 i Centuriona. Jest ono lżejsze od 
Rheinmetalla - 2.5 tony a Szwedy twierdzą, że ma znakomite parametry ( a mają skalę 

porównawczą ). Może strzelać standartową NATOwską amunicją, brakuje tylko automatu do 
ładowania, ale do Rheinmetalla też nie ma dedykowanego z wyjątkiem japońskiego w Type 

90...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 25-Jan-02 

 
Migi - no cuż jak już pisaliśmy, na bezrybiu ... Co do Leo trzeba jednak doliczyć inwestycje 

w nowy park maszynowy, części, szkolenie itd. O ile westernizacja T-72 to absurd to ta 
szwajcarska pukawka wygląda nieźle (przynajmniej tak o niej piszą). Ciekawa czy przewidują 

wersję o dłuższej lufie?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Jan-02 
 

L/50 to przyzwoita długość, lepsze są tylko najnowszy Rheinmetall L/55 i GIAT L/52. 
Ciekawe, kiedy w NATO przejdą na kaliber 140 mm.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Jan-02 

 
To jak te szwajcary skonstruowały armatę która ma: większą niż typowa długość lufy, 

mniejszą masę, mniejszą siłę odrzutu, standardową amunicję ? W takich wypadkach fizyka 
powinna być bezwględna. Ciekawe jak wyglądają analogiczne prędkości wylotowe obu 

pukawek ? Po co przechodzić na 140 mm, "długie" stodwudziestki i tak przebijają wszystko 
co się rusza.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 28-Jan-02 

 
1 ) Jeżeli szwajcarska armatka strzela standardową amunicją scaloną to nie ma siły - prędkość 

wylotowa musi sie lokować gdzieś pomiędzy Rheinmetallami L/44 a L/55. Fizykę można 
oszukać wyrafinowanymi rozwiązaniami w zespole oporopowrotnika czy urządzeniu 

wylotowym. Nie wiemy jednak nic o trwałości działa Swiss Ordonance, chociaż trzeba brać 
pod uwagę że zostało ono skonstruowane kilkanaście lat po konkurentach i ma prawo być 
lepsze... 2 ) Przejście na 140-kę zapewne nastąpi. Z jednej strony mogą to wymusić Ruscy 

instalując w swoich nowych tankach ( T-95 ??? ) 135-kę albo nawet 152-kę ( mogłaby 
rzekomo Kornety miotać ). Z drugiej czytałem gdzieś, że amerykańscy specjaliści przewidują, 

że aby mierzyć się z przyszłościowymi zaawansowanymi pancerzami ceramicznymi, 
wzmacnianymi uranem trzeba będzie używać penetratorów o energii ok. 20 MJ a tego się już 

zupełnie ze 120-ki nie da wydusić ( chyba, że po wprowadzeniu dział z ładunkiem 
"plazmowym" albo elektromagnetycznych ). BTW - lufę 140 mm można instalować w 



ukraińskiej armacie do T-84 czy 2.120, tak jak i rurki 120 i 125 mm. 3 ) B. ciekawy jest zapis 
dyskusji między przedstawicielami wojsk pancernych i przemysłu w nieocenionym 

"Raporcie". Pierwsze istotne info - komponent czołgowy WP ma zostać zredukowany do 400 
wozów. Drugie - ciekawostki o armatach 125 mm naszych T-72/PT-91. Wiadomo było, że 

układ stabilizacji jest kiepski, co warunkowało marne wyniki strzelania. Ale ponoć Słowacy 
wcisnęli nam też kiepskie lufy i skutkiem tego polski T-72 strzela gorzej niż oryginalny ruski 

z lat '70... P.S. Żołnierze ! Z okazji 700-nego wpisu ogłaszam najbliższą niedzielę dniem 
wolnym. Spocznij !  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: niecierpliwy 
Data: 28-Jan-02 

 
zamin dojdę do tego miejsca mija 5 minut (KOSZTY!!!). Utwórzcie może nowy wątek, np. 

Jaskinia militarystów 2  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Jan-02 

 
Upierdliwe ściąganie ma swoje zalety, bo ogranicza nieco napływ forumowych szumowin, ale 

ostateczną decyzje jest władny podjąć tylko Ojciec Założyciel Jaskini - Thor. Ad meritum - 
nie jest istotne jak uzbrojony jest potencjalny czołg przeciwnika ale jak opancerzony. Z 

przyczyn ekonomicznych nie należy się spodziewać radykalnie nowych konstrukcji u Rosjan, 
a tylko oni są potencjalnie zdolni skonstruować pancerze kłopotliwe dla armat 120 mm. 

Ciekaw jestem poza tym jakie wrażenie zrobi na załodze "superpancernego" czołgu udarzenie 
pocisku wystrzelonego z najnowszych wersjii 120 mm. Nie zdziwił bym się gdyby (nawet 
mimo braku penetracji pancerza) nie było już komu walczyć. Dlatego większą przyszłość 

upatruje w zmniejszaniu rozmiarów czołgów (np. likwidacja wieży) niż w super pancerzach. 
W takim zaś przypadku wielka armata 140 mm raczej przeszkadza.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 28-Jan-02 

 
Zobaczymy. Faktem jest, że najnowsze ruskie konstrukcje mają charakter lekko 

fantomatyczny, ale nie będzie to trwało zapewne wiecznie. Z argumentem, że ważniejsze w 
omawianym kontekście jest opancerzenie niż uzbrojenie gotów byłbym się zgodzić, ale 

powstaje pewien czynnik - nazwijmy go marketingowym. Jak Ruscy w końcu coś z większą 
armatą zrobią - zaczną obwozić to po świecie, chwaląc się wielkim kalibrem, przy którym 

120 mm tanków zachodnich może robić wrażenie cokolwiek słabowite. Na rynkach blisko - i 
dalekowschodnich może mieć to pewne znaczenie. "Wrażenie" - sprawa dyskusyjna. 

Penetrator przy uderzeniu ma energię kinetyczną porównywalną z rozpędzonym samochodem 
osobowym ( Mercedes S-Klasy jadący 250 km/h ), ale bez przebicia czy spowodowania 

wybicia odłamków z pancerza załoga powinna zachować zdolność do walki. Jak się armatę 
postawi w całości w bezzałogowej nadbudówce na zewnatrz albo wręcz zrobi wóz bez załogi 
problem rozmiarów jest częściowo rozwiązany, a pancerze muszą być super bo inaczej trudne 

w transporcie 55-70 tonowe bydlę traci po części rację bytu. P.S. Też mnie wściekają 
trudności z otwieraniem, ale na celowniku mamy 1000 wpisów, czyż nie ?  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: niecierpliwy 

Data: 28-Jan-02 
 

Wpis 704 - pomogę sobie i Wam  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: niecierpliwy 

Data: 28-Jan-02 
 

Wpis 705  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: niecierpliwy 

Data: 28-Jan-02 
 

Wpis koeljny do tysiąca  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Jan-02 

 
Szczerze powiedziawszy, chciał bym zobaczyć jakie wrażenie na załodze czołgu zrobiły by 
Mercedes S-klasy z prędkością 250 km/h rozbijający się o pancerz czołowy. Może to jest 

jakiś sposób na czołgi najnowszej generacji :-)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał:  

Data: 28-Jan-02 
 

708  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-Jan-02 
 

Przy założeniu, że całość energii Mercedesa przekazywana jest czołgowi, zgodnie z zasadą 
zachowania pędu 60-tonowy tank uzyskałby prędkość ok. 8 km/h, gdyby w momencie 
uderzenia stał. Zaniedbujemy deformację struktury Merca, siły tarcia itp. Trochę by 

chłopakami rzuciło :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: czerpiący z krynicy (do tej pory biernie) 

Data: 28-Jan-02 
 

710  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jw 

Data: 28-Jan-02 



 
mercedesy mercedesami 711  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Jan-02 

 
Gdyby to był 43 tonowy T-72 jadący z prędkoócią 60 km/h rzuciłoby ich jeszcze bardziej. Do 
tego dochodzą drgania i huk. Z dyskusji w "Raporcie" wynika, że armia powoli oswaja się z 
myślą o swojej likwidacji. 400 czołgów to z trudem dwie dywizje - robi się śmiesznie. P.S. 

Witam "kryniczanina" - 712.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: kryniczanin 

Data: 29-Jan-02 
 

dzięki, 713  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 29-Jan-02 
 

Widziałem w TV porwanego M1A2 i pościg policyjny w tle, ale nie było chętnych do 
taranowania :) i przypadek z Austrii gdzie porwanego M60 zatrzymało dopiero przęsło mostu.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 29-Jan-02 

 
1 ) A bohaterscy radzieccy czołgiści np. pod Kurskiem taranowali swoimi wspaniałymi 
maszynami pancerne hitlerowskie gadziny. Widziałem też parę zdjęć przedstawiających 

skutki spotkania samochodu z czołgiem na niemieckich drogach. Jak sobie łatwo wyobrazić 
najbardziej spektakularnym efektem była transformacja automobilu w coś przypominajacego 
wielką deskorolkę, czasem z kuferkiem z tyłu. 2 ) Gdzie są niegdysiejsze śniegi... Pamiętam 

dysputy po ujawieniu limitów uzbrojenia konwencjonalnego przyznanych Polsce jako 
członkowi n-ś. p. UW, obowiazujace do dziś. Skandal, wołano. Jedynie 460 samolotów ? 

1730 czołgów ? 130 śmigłowców ? 2150 transporterów ? 1610 dział ? To dobre dla Andory, 
nie dla Polski. Jeszcze w połowie lat 90. pojawiały się głosy sugerujące konieczność 

renegocjacji limitów w celu ich podwyższenia. I co mamy ? Docelowo 120-160 samolotów i 
400 czołgów. Choć jeśli chodzi o tanki to taka jest tendencja, Francuzi też redukują swoje siły 
do nędznych paru setek, Leclerców więcej kupiły Emiraty niż macierzysta armia. Można się 

spodziewać, że do 400 gąsienicowych dojdą jeszcze AFSV-y a la Centauro, na podwoziu 
mitycznego KTO, uzbrojone w działo 105 mm i klasyfikowane jako czołgi.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: AA-ignorant 
Data: 29-Jan-02 

 
Sorry że się wtrącę do dyskusji fachowców. Wypowiedź Thora (pozdrowienia !) skłania mnie 
do zadania pytania o model naszej armii w średniookresowej i długookresowej perspektywie, 



i nie chodzi tylko o limity uzbrojenia. Żeby znowu nie popełnić błędów sprzed II wojny 
światowej. Czy rzeczywiście w kontekście wydażeń w NY i sposobu prowadzenia wojny w 

Zatoce Perskiej, czy Serbii wyposażanie polskiej armii w przestarzałe typy czołgów, z 
demobilu niemieckiego, ma jakikolwiek sens.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Jan-02 

 
Tylko po co w tym kontekście opowieści o armii 150 tysięcznej. Czterysta czołgów i 

analogicznie zmniejszoną resztę sprzętu (bo tylko wtedy ma to sens) obsłuży jedna trzecia z 
tego. Planując armię 50.000 można by zaoszczędzić kupę szmalu, inna rzecz czy taka armia 

będzie w stanie spełnić nawet najbardziej ograniczone funkcje.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Jan-02 

 
Powyższy mój wpis był oczywiście ad. Thor.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 29-Jan-02 

 
O modelu armii można sensownie rozprawiać kiedy określi się przeciwnika z którym ma 
walczyć i skonstruuje adekwatną doktrynę wojenną. U nas w zasadzie ta lekcja nie została 

odrobiona. Jeżeli założymy, że wciąż jesteśmy krajem frontowym NATO a głównym 
zagrożeniem jest inwazja Rosji lub czegoś pod jej przewodem - musimy nastawić się na 

walkę z wielką konwencjonalną armią opartą na kilkunastu tysiącach czołgów, wspieraną 
przez mocne lotnictwo. W takim razie nie ma co wymyślać prochu - potrzebna jest również 
konwencjonalna armia, z dużą ilością śmigłowców ppanc. i innej broni tego typu, czołgami, 

artylerią, bronią plot no i przyzwoitym i licznym lotnictwem z ukierunkowaniem myśliwskim, 
wszystko to częściowo zawodowe plus pobór. Wymaganie tzw. aeromobilności schodzi w 
wypadku sił głównych na plan dalszy. Inna sprawa, jeżeli nastawiamy się raczej na orkę 
sojuszniczą ( bo całkowicie własnych interesów poza obszarem kraju zbrojnie raczej nie 

będziemy zabezpieczać ) w świecie. Wtedy trzeba nastawić się raczej na sprzęt lekki ( KTO i 
pochodne ), możliwy do transportu drogą powietrzną ( czołgi - mało i do 40 ton ) - trzeba też 

mieć lotnictwo transportowe dalekiego zasięgu, żeby nie wozić wszystkiego koleją plus 
lotnictwo bojowe wielozadaniowe. Armia może być mniejsza, ale całkowicie zawodowa ( 
ryzyko wkalkulowane ), z ukierunkowaniem komandosko-policyjnym. A Leopardy 2A4 
wcale nie są przestarzałe i w Bośni były wykorzystywane jako straszaki. W Zatoce czołgi 

również odegrały sporą rolę.///////////////////////////// Ad Zgredek - ale co zrobić z wielką ilością 
kadry, którą trzeba by wywalić ? Choć widzi mi się, że będą kolejne redukcje i 

uzawodowienie...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 29-Jan-02 
 



Thorze ale o tym czego brakuje w polskiej armii (doktryny :) już chyba pisaliśmy na tym 
forum ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 29-Jan-02 

 
A o czym nie pisaliśmy, z wyjątkiem okretów podwodnych ? 721.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Jan-02 

 
Thorze - skąd ten defetyzm jest całe multum tematów nie ruszonych (moździeże, miny, 

rakiety plot. średniego zasięgu, itd.). Po za tym zbliża się Wielkanoc do której to mam czas na 
złożenie budżetu na 15 miliardów wyłożone przez ZhT. Ad. AA wojna "ciężka" z Rosją i 

pochodnymi jest oczywiście znacznie mniej prawdopodobna (na szczęście) niż jakaś (mniej 
czy bardziej absurdalna) operacja pokojowa. O ile jednak nasza absencja w tej drugiej może 
być politycznie kłopotliwa o tyle brak jakichkolwiek zdolności obronnych w tej pierwszej 
grozi likwidacją Państwa Polskiego. Dlatego teoretycznie jestem przeciwnikiem likwidacji 
czy radykalnego osłabiania ciężkiego komponentu. Teoretycznie - bowiem armia polska 

faktycznie nie istnieje, a i co do państwa są poważne wątpliwości.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 30-Jan-02 
 

Właśnie czy może wiecie coś więcej o zderzeniu na morzu Arabskim, to przcież jakieś jaja. 
Przypomona mi sie zatopienie japońskiego kutra z przed paru lat, może i tym razem na 
pokładzie były osoby postronne, które przebywały w stefie niedozwolonej dla cywili ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: AA 
Data: 30-Jan-02 

 
Model naszej armii to skutek. Przyczyna to POLITYKA. Oczywiście truizm. Ale jakie 

wypływają z tego implikacje dla Polski? Jako ogniwo w sojuszu NATO mamy przewidziane 
chyba jakieś zadania? Drugą przesłanką kształtowania się modelu współczesnej armii jest 

ewentualny kształt konfliktu, w którym ewentualnie będzie brać udział (też truizm). Trudno 
sobie wyobrazić, że będzie to wojna konwencjonalna (po 11 września już nie jestem pewien). 

Tutaj pełnilibyśmy raczej rolę "zderzaka", albo zabezpieczenia tyłów. Bardziej 
prawdopodobny scenariusz to udział sił zbrojnych w konflikcie o małej skali, typu 

"komandosko-policyjnego". Tylko czy jesteśmy do tego przygotowani? Czy podejmowane są 
działania w tym zakresie? I jeszcze jedno, kto w naszej armii skończy z "polskimi 

przetargami"?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 30-Jan-02 
 



1 ) Zderzenie na Morzu Arabskim czyli kolizja USS Greenville ( submarine ) z USS Ogden ( 
amphibious transport dock ship ) ? Greenville to zaiste okręt przeklęty, bo to on zatopił rok 

temu japoński kuter a w tzw. międzyczasie zaliczył jeszcze jedną kolizję. Tu mieliśmy 
zderzenie dwu jednostek tej samej floty, więc trudno podejrzewać jakieś diaboliczne motywy. 
Pewnie kiepska załoga plus klątwa, na ten ostatni temat marynarze mogą trochę powiedzieć. 2 
) Zgredek, zgadzamy się w czarnowidztwie i ocenie wysokiego stopnia wirtualności państwa 

polskiego a co za tym idzie i jego sił zbrojnych. Co do zadań Polski w NATO - to one są, 
przyjęte zostały przy wstępowaniu do sojuszu pewne zobowiazania, głównie dot. reformy sił 
zbrojnych, unowocześnienia, poprawy mobilności itp. - tyle że się z nich nie wywiązujemy, 

wychodząc z zasady "jakimś mnie Panie Boze stworzył, takiego mnie masz". Polska wydając 
na obronność najmniej spośród członków Sojuszu w przeliczeniu na mieszkańca, odwlekając 
w nieskończoność procesy modernizacji najprawdopodobniej już przestała być traktowana 

poważnie. Sygnały z Kwatery Głównej NATO wskazują na wielkie niezadowolenie i 
postrzeganie nas jako garba. Kiedy znikną "polskie przetargi" diabli wiedzą, pewnie w 

momencie, kiedy uzyskamy polityczne i wojskowe elity z prawdziwego zdarzenia :))))))))) 3 ) 
Optymalny kształt armii byłby wypośrodkowaniem między typem "ciężkim" a "mobilno-

policyjnym". Przestawienie sie całkowicie na drugi mogłoby okazać się wielką 
nieroztropnością w wypadku zmiany relacji ze Wschodem, czego nie można wykluczyć. 

Memento niech będzie rok 1975 w Wietnamie, kiedy armia Południa, zoptymalizowana do 
walki z Vietcongiem uległa ciężkim dywizjom DRW. Zresztą NATO najbardziej zależy na 
tym, żeby Polska postawiła głównie na własną obronę i zabezpieczała przyzwoicie swoje 
terytorium jako flankę. 4 ) Jest nowa NTW. Zgadnijcie kto produkuje się artykułem n/t 

właśnie przyszłości armii. Nagrody nie przewiduję więc od razu napiszę, że niejaki 
Szeremietiew  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 30-Jan-02 

 
"Niedopuszczalnym jest zawarcie umowy o przyjęciu przez MON przestarzałych czołgów 
niemieckich, których modernizacją zajmować się będzie przemysł niemiecki" - napisała w 
przekazanym w środę PAP stanowisku Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego 

NSZZ "Solidarność". Rada zaapelowała do premiera Leszka Millera "o niedopuszczenie do 
zawarcia umowy, która tak naprawdę szkodzi polskim zakładom, siłom zbrojnym, a przede 

wszystkim osłabia system bezpieczeństwa państwa".  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: von bach 
Data: 01-Feb-02 

 
no to 727, piątek, godzina 18-sta, nie ma z kim pogadać, puuuuuusto  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jw 
Data: 01-Feb-02 

 
728, bo internet ja burza chodzi  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jw 



Data: 01-Feb-02 
 

729, tacy wszycy zatroskani, a na swój koszt internet to nie łaska? w biurach siedzą i zamiast 
pracować serfują na mój, podatnika koszt  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jw 
Data: 01-Feb-02 

 
730 argumenty jw, zapisuję się na na numer 777  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 12-Feb-02 

 
Znowu się pojawiłem aby odetchnąć czystym militarystycznym powietrzem, a tu Lipa :-), 
moja krytyka mnie dotyczy również ale czas brać się do roboty, więc jako ignorant mam 
odrazu pytanie co to za nowa rakieta palestyńska (Kassam 2 za TV więc może być zła 

nazwa)i co ona może że żydzi się tak awanturują ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: AA 

Data: 12-Feb-02 
 

pusto co MS? nawet Lipy i Grubego wspominać zaczynają niektórzy z nostalgią. Ale na temat 
militarny, pojechali wreszcie nasi wspaniali spec Gromowcy do Afganistanu, czy koczują 

jeszcze na jakimś lotnisku?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 12-Feb-02 
 

Tego niestety nie wiem, tak mnie w roboci przycisnęło że ledwo dyszę więc już przestałem 
śledzi takie kompromitujące szczegóły jak wysyłanie GROMU do Awganistanu, to tylko 

pokazuje co czerwoni potrafią.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 12-Feb-02 

 
To już na urlop nie można wyjechać? Wracając do kształtu armii to zwracam uwagę, iż rola 
wspomnianego przez Thora komponentu mobilno - policyjnego sprowadzać się będzie do 
uczestnictwa w mniej lub bardziej sensownych operacjach pokojowych. Nasza absencja w 

takich wyjazdach może być kłopotliwa politycznie ale nie grozi utratą niepodległości czy bytu 
państwa. Komponent "ciężki" to ten element, który powinien wspomnianą niepodległość 
zabezpieczać. Stąd nacisk na rozwój sił "szybkiego reagowania" nie wróży zbyt dobrze.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: AA 
Data: 12-Feb-02 



 
Pusty śmiech ogarnia, cytuję z dnia 5 luty (nie słyszałem żeby od tego czasu nastepiły nowe 

okoliczności w sprawie): &#8222;W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja, kiedy polscy 
żołnierze pojadą do Afganistanu&#8221; - mówi gość porannych &#8222;Faktów&#8221;, 

minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Najpierw muszą być znane wyniki misji 
rozpoznawczej, która zostanie przeprowadzona na miejscu działania polskich żołnierzy. Jak 

dotrą do Afganistanu? Polska armia nie posiada dużych samolotów transportowych (np. 
amerykańskich C-5 Galaxy czy C-130 Hercules), zdolnych do przewiezienia ciężkiego 
sprzętu i żołnierzy. Wcześniej rozważano przetransportowanie polskiego kontyngentu 

maszynami amerykańskimi (w zamian za udostępnienie polskich poligonów - przyp. AA), 
pojawiły się też informacje o pomocy hiszpańskiej armii (samolot być może zostanie 

wypożyczony z Ukrainy). Według dzisiejszej prasy rozważana jest możliwość przewiezienia 
żołnierzy pociągami: &#8222;Wszystko trzeba przewidzieć i na każdy wariant być 

przygotowanym. To nie oznaczałoby - gdybyśmy nawet korzystali z transportu kolejowego - 
przemieszczenia tą drogą żołnierzy, ale sprzętu. To jest kilkadziesiąt ciężarówek, to jest sprzęt 
specjalistyczny, inżynierski. To jeden z wariantów, który był planowany i ćwiczony&#8221; 

&#8211; twierdzi szef resortu obrony Jerzy Szmajdziński.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 12-Feb-02 
 

Mam genialny pomysł! Niech chłopaki pojadą autostopem. Ministra Szmajdzińskiego proszę 
o kontakt w kwestii honorarium. Wiemy przecież, że cała elyta LSD z wypiekami na twarzy 

śledzi forum NP ze szczególnym uwzględnieniem Jaskini.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 12-Feb-02 
 

Zgredek - to pokazuje myślenie LSD o roli Polski w NATO, poślednia pomocnicza formacja 
bez praw i aspiracji, coś jak Włosi w Pustynnej Burzy, tylko z gorszym wyposarzeniem.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: AA 
Data: 12-Feb-02 

 
Wracając do NTW, kto tam wpuścił skompromitowanego ex ministra?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 12-Feb-02 

 
Wiosna idzie ? 1 ) Kassamy to wg. źródeł www dzieło speców z Hamasu. Są to 

najprawdopodobniej niekierowane, lekkie rakiety ( wersja -1 ma mieć 6 cm średnicy i 80 
długości ) katiuszopodobne ( naoglądali się tego na szkoleniach w różnych miejscach czy u 

Hezbollachu w Libanie ). Mają mieć zasięg 4-5 ( wersje -1 i -2 ) a nawet 10 km ( -3 ), więc w 
warunkach izraelskich są nieomal bronią strategiczną. Wielkie cudo to zapewne nie jest, 

gdybym się wysilił i posiedział trochę w bibliotekach mógłbym się podjąć z pomocą jakiegoś 
blacharza budowy czegoś podobnego :) . Ale mamy do czynienia z wzrostem 



samowystarczalności terrorystów - przypomnę, że Tamilowie budują samobójcze motorówki 
stealth i miny morskie. Choć z drugiej strony - już AK produkowała Steny, granaty, ładunki 
wybuchowe czy nawet prymitywne niby-działka. 2 ) Wysyłanie GROMu to oczywiście jaja, 
takie jednostki powinno się bezwzględnie rozbudować, wyposażyć we własne śmigłowce czy 

nawet pojedyncze średnie samoloty transportowe. A dla całej armii koniecznie kupić 
transportowe o dużo większych możliwościach ( udźwig, zasięg ) niż CASy ( ładunek 9.7 
tony i zasięg z nim ok. 1300 km ). Nie dalej jak rok temu Anglicy oferowali za dość psie 
pieniądze swoje C-130 K w świetnym stanie, Litwini byli zainteresowani powołaniem 

wspólnej z Polską jednostki cieżkiego transportu, ale gie jak zwykle z tego wyszło. O zakupie 
nowych ( C-130 J czy lepiej A-400 M za parę lat ) ciężko marzyć. P.S. Zestawienie C-5 i C-

130 w jednym zdaniu jest jakby trochę niezręczne, to jakby mówić "MAN czy Lublin". 
Maszyny klasy C-5 zabierające po 120 ton mają tylko USA, Ruscy, Ukraińcy i inni z WNP ( 

An-22 i -124 ). Klasa C-130 ( 20-40 ton ) to wyposażenie obowiazkowe sił powietrznych 
krajów większych niż Luksemburg.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 12-Feb-02 

 
Czyli te rakiety to propaganda i tyle, bo to żadne halo i z tego typu bronią to Izrael na pólnocy 

ma już od lat doczynienia. Tak zresztą przypuszczałembo inaczej byśmy słyszeli o 
zamordowanych inżynierach a nie o nowej broni. PS. Thor czy może negujesz zasadność 

zakupu CASów (brak zgody) czy tylko podnosisz potrzebę dalszych uzupełnień w 
wyposażniu (całkowita zgoda) ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 12-Feb-02 

 
Ja neguję. Trzeba było brać C-27 i gładko przejść na C-130J. (Te same silniki). Zresztą 
mniejszych maszyn wystarczy ze 4 sztuki, a nie 8 - oczywiście pod warunkiem że się je 

uzupełni nowymi C-130.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 12-Feb-02 
 

Rakiety - jest jak piszesz. Tyle, że z Autonomii mogą narobić więcej szkód. Ad P.S. - chyba 
jest sytuacja całkowitej zgody, bo CAS-y uważam za potrzebne, w końcu nie może być tak że 

się każde g... dużym Herculesem wozi ( chociaż wolałbym C-27 J Spartany, ale to inna 
historia ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: AA 
Data: 12-Feb-02 

 
Sorry, jedno tylko pytanie, które mnie ostatnio nurtuje i znikam z tego wątku. Chodzi mi o 

wydatki na zbrojenia w Polsce przed II wojną światową. Jaki procent w wydatkach 
budżetowych, ile zebrano w społecznej akcji zbiórki na uzbrojenie itp. Jak wyglądało 

finansowanie armii w przeddzień wojny (szczególnie w latach 1933-39).  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 12-Feb-02 

 
Może coś jutro w Jaskinii 1939.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 12-Feb-02 

 
Zgredek - brak czasu powoduje że w szranki polemiki stanę jutro (o ile czas pozwoli :( )  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: AA 
Data: 13-Feb-02 

 
Jak już tu wszedłem (CZAS!!) 746 - wczoraj już byłem zmęczony, jakinie mi się pomyliły. 

Odwołuję pytanie w tym wątku. Do tematu wrócę w "jaskini 1939" jak sam się trochę 
poczytam roczniki przedwojenne.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 13-Feb-02 

 
Zgredku przepraszam za brak obiecanej polemiki, ale nie miałem czasu się do niej 

merytorycznie przygotować, mnie chodziło o samolot klacy CAS czy C-27 a nie o ten 
konkretny samolot, ale jeżeli twierdzisz że C-27 jest dużo lepszy to chętnie wysłucham 

dlaczego (albo data kiedy o tym dyskutowano)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Feb-02 
 

Właśnie kupiłem nowy RAPORT i jakie "miłe" zdziwienie, z pierwszego artykułu wynika że 
z powodów politycznych (nie ta ekipa zrobiła przetarg) utrupią KRABA bez wzglądu na 
koszty i międzynarodowe konsekwencje. Jeżeli to prawda to ............... czerwono-zielone 

sk....... .  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Feb-02 
 

Właśnie kupiłem nowy RAPORT i jakie "miłe" zdziwienie, z pierwszego artykułu wynika że 
z powodów politycznych (nie ta ekipa zrobiła przetarg) utrupią KRABA bez wzglądu na 
koszty i międzynarodowe konsekwencje. Jeżeli to prawda to ............... czerwono-zielone 

sk....... .  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 



Data: 19-Feb-02 
 

Byłby to mały rewanż za NT-D. Jeżeli rzeczywiście program zostanie anulowany w tym 
stadium zaawansowania bez zaistnienia ważkich przyczyn technicznych bądź radykalnej 

zmiany wymagań taktycznych - aborterów pod sąd wojenny. A co do niedokończonej 
polemiki w sprawie CASA - C-27 J : Spartan wydaje się bardziej "rasowym" transportowcem 

wojskowym, wywodzi się z wypróbowanego, szeroko używanego G-222/C-27 A, jest w 
wysokom stopniu zunifikowany ( silniki, wyposażenie ) z najlepszym dostepnym obecnie 
średnim transportowcem C-130 J ( stopień unifikacji CASY i A-400 będzie zapewne nikły ). 
Parametry techniczne obu konstrukcji są w zasadzie dość zbliżone. P.S. Robertson zmywając 
głowy naszym oficjelom położył szczególny nacisk na wymagania dot. mobilności wojska, 
szczególnie tej aero. Może to, choć nie musi pociągnąć za sobą jakieś decyzje. CASY nawet 
jeśli dotrą, do wożenia wojsk do dalekich krajów będą nadawać sie nieszczególnie. Nawet 
Rumuni postarali się już o kilka starych Herculesów... Żeby jakoś obronić decydentów - 
fatalny stan w tej materii to spadek po PRL-u. Cały ciężki transport WLOP składał się z 

jednego An-12...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Feb-02 
 

Thor obrona decydentów po 5 (minimum) latach od powstania zapotrzebowania to sprawa 
dość dyskusyjna (leniwe/przekupne sk...). W świetle Twoich argumentów zgadzam się że C-

27 był lepszym wyborem, ale Zgredek twierdził że takiego sprzętu nie potrzeba ew. 4 
maszyny. Nie mieszajmy zaawansowania NT-D i AS90, co do programu NT-D byłem 

baardzo sceptyczny a tu mamy doczynienia z modyfikowaniem już istniejącego i działającego 
systemu. Dlatego mnie to tak zirydowało :).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 19-Feb-02 

 
Nie mieszam zaawansowania Kraba i NT-D, pozwoliłem sobie na mały sarkazm. Zgredek 
miał rację o tyle, że w naszych realiach przestrzennych wojsko polega raczej na transporcie 

kolejowym i drogowym. Samoloty klasy C-27/CASA są z kolei za małe do przewozów 
"strategicznych" - przypominam, CASA wozi 9.7 tony na 1300 km. Wobec tego do wożenia 
różnych lekkich świństw ( albo dup jenerałów ) po kraju i bliskich okolicach nie trzeba może 

aż 9 maszyn, tym bardziej, że są Skytrucki i śmigłowce. Kołowy transporter opancerzony 
wejdzie tylko do transportowca średniego ( C-130... ). Broniąc decydentów prezentowałem 

również wisielczy humor. Gdyby w resortach i woju nie siedzieli deblile mielibyśmy albo F-
16 od 5 lat albo zmodernizowane na maxa samoloty postsowieckie, i oczywiście komponent 

transportowy.  
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Przepraszam Vikingu że subtelne złośliwości mi umykają, ale to z braku czasu i ogłupienia w 
pracy :(. Dzięki za przypomnienie o Skytruckach ale czy one są zakupione dla naszej armii ? 

A jeżeli chodzi o obronę to obecnie należy podnosić katastrofalny stan odziedziczony po 



ekipie Buzka i to tylko zapaść spowodowana 4 letnimi rządami AWS spowodowała taki stan 
armii.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 19-Feb-02 

 
tak dla porównania CASY i C-27, to ten pierwszy nadaje się jeno do wożenia ludzi, z 
wyposażeniem naręcznym ewentualnie. Dokładniej rzecz biorąc jest za wąski, aby się 

cokolwiek typu samochód terenowy z km-em lub standardowa paleta lotnicza do środka 
zmieściło. Realne zastosowanie to wożenie skoczków/przerzut personelu podczas gdy sprzęt 

jedzie czym innym/wożenie zaopatrzenia dla reszty WLiOP. Zresztą to ostatnie było 
najważniejsze, w końcu samolot kupowali lotnicy dla siebie, a nie dla jakiś desantów. A tak 
na poważnie, to samolot nie jest zły, ale jako uzupełnienie czegokolwiek większego, czyli C-

130.  
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Właśnie, C-130 powraca jak refren, choć osobiście skłaniałbym się raczej ku 
interwencyjnemu zakupowi używanych Herculesów w dobrym stanie i poczekaniu z 

większymi inwestycjami na A-400 M, który wg. publikowanych informacji będzie miał 
jednak radykalnie większe możliwości ( prawie 2 razy większa ładowność ). Skytrucki zdaje 

się są używane przez WLiOP w śladowych ilościach - wg. Raportu Mielec ma wieloletni 
kontrakt na dostawę całych 10 samolotów ( !!!!! hurrraaaaaa !!!!! ), głównym użytkownikiem 
poza Wenezuelą jest jednak Marynarka. ///////// Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę 
bronił Buzka, Onyszkiewicza i reszty wesołej gromadki, ale poniekąd to uczynię. Realne 

wydatki na obronność spadają zdaje się od głębokich lat 80-tych, modernizacja sił zbrojnych 
już wtedy szła nadzwyczaj opornie. Nie zakupiono np. w odróżnieniu od choćby Czechów 

istotnych ilości BMP-2, artyleria pochodziła w sporej mierze z WW II, transport lotniczy był 
też rachityczny. Nowoczesnych samolotów bojowych przybywało tyle co kot napłakał, 

jedynym naprawdę istotnym zakupem od lat 70-tych była setka Su-22 M/UM, bo zakupy 36 
MiGów-23 i 12 -29 trudno uznać za wiele wnoszące, podstawowym sprzętem pozostawał 

model 21, którego wersji M/MF zresztą w latach 70. zakupiono niepotrzebnie wiele, trzeba 
było raczej w bisy inwestować. O jakichś zaawansowanych, przyszłościowych systemach 
nawet nie myślano ( o durnych ppk nawet ). Baza badawczo-wytwórcza również była w 

kiepskim stanie, człon drugi w o tyle lepszym, że znajdował zbyt nawet na zupełnie antyczną 
broń strzelecką ( P-83 i AKMS vs. Glock 17 i Steyr AUG np. ) czy średnią pancerną. 

Rekapitulując - te biedne złamasy z lat 1997-2001 nie wyróżniały się jakoś strasznie in minus 
( niczego lepszego oczywiście nie da się powiedzieć ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Dla mnie czasy Onyszkiewicza to totalny zastój, przykład Huzara pokazuje to b.dobitnie  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Data: 20-Feb-02 
 

Dla mnie czasy Onyszkiewicza to totalny zastój, przykład Huzara pokazuje to b.dobitnie  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 20-Feb-02 

 
O Onyszkiewiczu nic dobrego powiedzieć nie pozwolę, ale Huzar nie miał sensu. Mając 
kilkadziesiąt Mi-24 należało je modernizować, a nie rzucać się na produkcje śmigłowców 
półbojowych w rodzaju Huzara. Teraz modernizacja Mi jest już trochę poniewczasie. W 
kwestii C-130J - jak jest z ich udźwigiem? Mają przecież zupełnie nowe silniki, a i sama 
konstrukcja jest w zasadzie nowa, czy naprawdę ich udźwig pozostał taki sam jak starych 

wersji?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
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W kwestii C-130 - cytat ze strony www.c130.de "C-130H: Four Allison T56-A-15 
turboprops; 4, 591prop shaft horsepower C-130J: Four Rolls-Royce AE 2100D3 turboprops; 
4, 591 horsepower Length: C-130E/H/J: 97 feet, 9 inches (29.3 meters); C-130J-30: 112 feet, 
9 inches (34.69 meters) Height: 38 feet, 3 inches (11.4 meters) Wingspan: 132 feet, 7 inches 

(39.7 meters) Maximum Allowable Payload: C-130E, 45, 050 pounds (20, 434 kilograms); C-
130H, 43, 550 pounds (19, 754 kilograms); C-130J, 46, 631 pounds (21, 151 kilograms); C-
130J-30, 46, 812 pounds (21, 234 kilograms) Maximum Normal Payload: C-130E, 36, 720 
pounds (16, 656 kilograms); C-130H, 35, 220 pounds (15, 976 kilograms); C-130J, 38, 301 
pounds (17, 373 kilograms); C-130J-30, 38, 812 pounds (17, 605 kilograms)". A-400 M ma 

jednak zabierać te 37-40 ton.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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http://www.af.mil/news/factsheets/C_130_Hercules.html strona z porównaniami pomiędzy 
wersjami C-130. Dla mnie Huzar został zaniechany z powodu bezwładu a nie takiej czy innej 

decyzji i mnie o to sie rozchodziło.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 20-Feb-02 

 
A-400M jest na razie maszyną wirtualną, ale rzeczywiście 20 ton C-130J dziwi. Nie 

rozumiem dlaczego nie zwiększono udźwigu skoro tak głęboko zmodernizowano ten samolot  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 20-Feb-02 
 

Wymiary przedziału ładunkowego ( tak jak i inne ) pozostały bez zmian wobec poprzednich 



wersji, a że przeliczają pewnie na kontenery czy inne palety - nic dziwnego. A-400 M 
powinien się pojawić do końca dekady, Hercules to żywotna maszyna i nawet stary ( nie za 

bardzo, powiedzmy wersja H/H-30 ew. analog ) powinien długo jeszcze polatać ( spotyka się 
jeszcze gdzieniegdzie wersje E, B a nawet A ). BTW - trochę szkoda An-a-70, po ostatnich 

katastrofach chyba już po nim.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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Rzeczywiście An-70 robił bardzo pozytywne wrażenie.  
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I had a dream... W latach 60. polskiemu przemysłowi lotniczemu dano wolną rękę, dygnitarze 

partyjni bronili go odważnie i skutecznie przed zakusami Moskwy. TS-16 Grot udał się 
pięknie, zarówno jako treningowiec jak i lekki myśliwiec szturmowy, w tej roli zastąpił z 

sukcesem LiM-y. Zbudowano lekki transportowiec wzorowany na Caribou oraz 
dyspozycyjny odrzutowiec "Fregata", sława i sprzedaż obu tych produktów przekroczyły 

daleko granice świata socjalistycznego. Wszystko rozwijało się pięknie, ewoluowało, 
technologia stała wysoko. W latach 80. bazując na doświadczeniach uzyskanych dzięki 

Grotowi podjęto decyzję o opracowaniu lekkiego ( m.max. 13 ton ), kompozytowego w dużej 
mierze myśliwca wielozadaniowego dla zastąpienia MiG-ów 21. Mimo kryzysu 

gospodarczego odniesiono sukces, tak samo jak w programie rozwoju rewelacyjnego 
kompozytowego samolotu szkolno-bojowego, który odesłał do lamusa archaiczne Hawki czy 

Albatrosy. Dzięki niskim cenom i wysokiemu poziomowi technicznemu polskie maszyny 
były atrakcyjnym towarem eksportowym, upadek komunizmu otworzył niedostępne 

dotychczas rynki. Dynamiczny koncern PZL, jedna z lokomotyw polskiej gospodarki, w 
ramach wspieranej przez rząd strategii Wspólnej Strefy Dobrobytu przesięwziął ekspansję na 
Wschód, nawiązano ścisłą współpracę ( potwierdzoną przejęciem pakietu kontrolnego akcji ) 
z silnym technicznie ale słabowitym finansowo ukraińskim biurem Antonowa. Wspólne prace 
nad An-70 zakończyły się oczywiście sukcesem, dziś ( 2002 ) starożytnego w porównaniu z 
nim Herculesa nikt nie chce kupować. Rząd niemiecki ogłosił u ubiegłym roku, że z racji 

ograniczeń finansowych poniecha inwestycji w A-400 M na rzecz zakupu doskonałej 
maszyny polsko-ukraińskiej :)))))  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
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To nie dream to zwidy. Socjalizm i katastrofa to jedno(co oczywiście nie oznacza, że 

katostrofa może nie może się obejść bez socjalizmu - vide losy polskiej armii w postpeerelu). 
Poza tym skąd w socjaliźmie kompozyty. To raczej twoja działka niż moja ale socjalistyczna 

chemia nie stała na takim poziomie.  
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Thor nawąchałeś się czegoś w pracowni, stary to sie da leczyć i nie ma przebacz, bo wiesz jak 

nie to zobaczysz kamikadze boski wiatr w szeregach armii zmiatający wrogów, czarne 
chmury i niemców na motorach a to już będzie poważna sprawa bo wtedy jedynie kuracja 

sokiem chmielowym na źródlanej wodzie w doborowym towarzystwie może pomóc. A takie 
kuracje bywają bardzo trudne. A poważnie to poziom decydentów politycznych z lat 45-70 

był tragicznie niski i nic oni nie byli w stanie zrozumieć. Później było trochę lepiej, ale tylko 
trochę więc żadnych cudów być nie mogło. O poziomie badań z dziedziny chemii w PRL nic 

nie wiem. A po przeczytaniu Raportu naszła mnine konkluzja że Land Warrior powinien 
dodatkowo na wszelki wypadek mieć ze sobą kałacha, gdy mu wszystkie cudeń Impuls 

wyłączy ;)  
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Nie kałacha tylko cep bojowy (brak elementów metalowych pozwala na uniknąć prądów 

wirowych i stopienia giwery).  
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Ale ze skórzanym paskiem ma sie rozumieć ;)  
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Kompozyty do wykorzystania konstrukcyjnego to raczej sprawa inżynierii materiałowej ( 
chemik w skali laboratoryjnej może rozmaite cuda wyczyniać, ale aplikacja i produkcja to 

inna bajka ). W socjalizmie one występowały, dość wspomnieć ich udział nawet w 
konstrukcji MiG-a-29 i chyba też naszych szybowców ( nie jestem pewien ). Ale O.K., 
wywietrzyłem pokój, w mojej ulubionej palarni opium nie ma internetu, więc koniec 

majaków :) Impuls elektromagnetyczny to chyba jednak póki co dość odległa przyszłość, a 
oprzeć mu powinny się już Glock i AUG 77. Dla mnie równie ciekawe jak oddziaływanie na 

sprzęt i instalacje są jego skutki dla organizmów żywych, jest przyjemna działka mojej 
dziedziny pod nazwą chemia radiacyjna ( do dziś żałuję, że się za nią nie zabrałem ). 
Interesujące są też infradźwięki ( poniżej 16 Hz ), kiedyś sporo pisano o ich możliwej 

efektywności jako broni ( wielka energia + duży zasięg ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
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O to jak zachowają się organizny żywe to trzeba pytać głównie Rosjan, gdyż oni głównie 
dokonywali takich eksperymentów (USA co prawda też to się kilka razy zdażyło).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 



Data: 23-Feb-02 
 

Czytaliście artykuł Likowskiego o doktrynie obronnej w nowym numerze ? Ja po pobieznej 
lekturze odniosłem wrażenie, że mamy do czynienia z kolejnym osobnikiem, który dokonując 

niezbyt trafnych ekstrapolacji bazujących na nie zawsze dobrej interpretacji pewnych 
doświadczeń historycznych ulega złudzeniu, że można ( można było w 1939. ) zbudować 
tanią i skuteczną armię. Interpretacji czepiam się z paru względów. Finlandia 1939/40 : 
sowieckie rozpoznanie przeciwnika i warunków, planowanie i wyznaczanie oddziałów 

mających zadania realizować - wszystko to było skandalem rzadko spotykanym w historii 
wojskowości, potęgowanym jeszcze fatalnym wyszkoleniem i dowodzeniem na niższych 
szczeblach. A i tak mimo fińskiego heroizmu Stalin wiosną 1940 mogł w zasadzie kraj 

zwasalizować. Podobnie było w 1944 - o tym że Finlandia nie stała się republiką radziecką 
ew. KDL-em zdecydowano na Kremlu a nie na polu walki, warunki pokoju były takie, że 

Sowieci w razie czego mogliby w mgnieniu oka zlikwidować niezalezność Suomi. Również 
Wietnam nie jest najlepszym przykładem - gdyby Johnson czy Nixon podjęli odpowiednie 

decyzje polityczne - DRW zostałaby zlikwidowana w parę miesięcy, a tak wpakowano się w 
wieloletnią wojnę partyzancką, oddziaływanie na Północ było ściśle ograniczone. Dziś trudno 
opierać się na obronie terytorialnej - wojna o Kosowo pokazuje, że napastnik może zniszczyć 
infrastrukturę kraju w sposób w ogólenie grożący konfrontacją z OT, a jeśli ów kraj nie ma 
możliwości oddziaływania na infrastrukturę wroga - biada mu. Pozbawieni elektryczności i 

TV obywatele szybko wymuszą kapitulację. Ergo - nie ma lekko.  
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Nie ma lekko, czas partyzantki minął bezpowrotnie. Obawiam się zresztą, że dla obecnego 

pokolenia różnica pomiędzy komandami Ibn Ladena, a AK jest zbyt subtelna. Skoro wojować 
za narody mają włącznie wynajęci profesjonaliści to partyzantka jest już rodzajem zboczenia. 
Inna rzecz że w naszych warunkach taktycznie bez szans (przynajmniej w klasycznej postaci). 

Z innej beczki. W dzisiejszej Rzepie poza smutnym artykułem na stronie głównej jest też 
tekst o (rzekomo bliskich realizacji) kontraktach z Indiami, czyżby iskierka nadziei?  
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Nie czytałem sobotniej Rzepy, ale chodzi zapewne o radary, wozy zabezpieczenia 

technicznego na podw. T-72, optykę PCO i SKO Drawa dla modernizowanych 72-ek i parę 
innych rzeczy ? No i Hindusi w trybie awaryjnym ściągają i modernizują Iskry ( jednak 

można ). Ciekawe jak potoczą się losy malezyjskiego kontraktu pancernego ( bo chyba nie 
został jeszcze rozstrzygnięty ). Raport kiedyś pisał o zadziwiających problemach T-84 w 
trudnym terenie ( przy 1200-konnym chyba silniku ), zostają zatem T-90 i nasz PT-91 M, 

chyba że ktoś w paradę wejdzie ( np. Szwedzi z CV 90120 ). Fakt, że Malezyjczycy są bliscy 
nabycia Su-30 MKM może dawać naszym pewne nadzieje ( być może nie będą się chcieli od 

Rosji całkiem uzależniać ).  
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Thorze, dzięki za piekny sen. Podobnymi nadziejami żyłem aż do końca studiów(i mały 

kawałek po). Dopiero potem była ściana. Najzabawniejsze, że Twój scenariusz 
technologicznie (do etapu płatowców wraz z silnikami, bez wyposażenia elektronicznego) był 

całkwicie możliwy do realizacji. Wszystko poadło po stronie woli politycznej i koszmarnej 
real-soc organiacji (przecież wojsko zamówiło Grota, tyle, że akurat wtedy obcięli Sołtykowi 

etaty).  
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No właśnie, a koledzy piszą, że się naćpałem. Czy wyposażenia elektronicznego, oczywiście 
przy woli politycznej i innej organizacji by się nie udało rozwinąć też nie jestem pewien, w 
końcu dziś elektronika wojskowa ( Radwar ) stoi stosunkowo najlepiej w całej tej bryndzy ( 
dzięki własnej pracy koncepcyjnej, a nie bazowaniu na licencjach z Sajuza ), a systemów 

wyspecjalizowanych dla samolotów nie próbowano chyba nigdy konstruować z braku 
zapotrzebowania. Do rojeń o Gripenkowatym myśliwcu natchnął mnie jego odpowiednik z 

Jugosławii, któremu nie było dane się narodzić - Novi Avion... To Grota w końcu zamówiono 
? Skończył niestety na etapie drewnianej makiety.  
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Historia z kompozytami w PRL-u, to niemal taka sama zabawa jak z trazystorami. Pierwsze 
konstrukcje kompozytowe robiło SZD Bielsko-Biała w latach 60-tych (i nasi wygrywali na 

nich mistrzostwa świata), podczas gdy reszta świata niespecjalnie sobie z tym radziła. Potem 
było raz gorzej, raz lepiej, ale wszystko załatwił towarzysz generał wdrażając z wojskowym 
debilizmem autarkię gospodarczą oraz w sferze know-how. A tak w ogóle, to ostatni duży 
sukces w tej dziedzinie, to wybór polskiej konstrukcji (z Warszawskiej Politechniki) na 

monotyp szybowca klasy światowej, tak gdzieś ok. 10 lat temu.  
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Ale to były nie te kompozyty. Do samolotu bojowego potrzebne były kompozyty węglowe, 
oczywiście nie w czasie kiedy powstawał Grot bo wtedy nikt jeszcze ich nie stosował (i nie 
wymyślił). By jeszcze dodać nieco pesymizmu przpominam casus Rumunii: wiele własnych 

konstrukcji (w tym "Grotopodobne"), transfer technologii zachodniej (na licencji, silniki, 
samoloty pasażerskie, śmigłowce) olbrzymi potencjał produkcyjny i w latach 90-tych... kicha.  
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Grot został przez wojsko zamówiony, ale za Gomółki nawet guma do majtek była 

przydzielana centralnie. Ponieważ Grom był znacznie bardziej skomplikowany niż Iskra, to 
Sołtyk zgłosił zapotrzbowanie do jakiegoś tam ministerstwa czy innej swołoczy na dodatkowe 



etaty plus utworzenia oficjalnego projektu, wyznaczenia zadań etc. Przy tym dotychczasowy 
zespół pracował już nad tematem, stąd np. makieta. Tyle, że przez pewien czas nic się w 
kwestii nakładów nie działo, a potem Sołtykowi zespół zaczęto zmniejszać. No i wojsko 

doszło do wniosku, że wszystkie terminy są zawalone, szans na przyspieszenie nie ma, więc 
zamówienie wycofało. A wtedy z powodu braku zamówień biuro Sołtyka zlikwidowano. 

Czyli w zasadzie typowa historia upieprzania z czasów komuny. Ehh..  
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Ale przecież doświadczenia z konstruowania szybowców ( które mogą osiągać prędkość do 
250-300 km/h ) byłyby nadzwyczaj pomocne w rozwoju kompozytów dla zastosowań 

poważniejszych. Te z lat 60. się na pewno nie nadawały, ale nie jest powiedziane że w ciągu 
20 następnych by nie uzyskano lepszych. Na Zachodzie też nie od razu F-22 zbudowano... 

Rumunia to jednak inna sprawa. Z całym szacunkiem dla narodu Eliadego i Ciorana - tradycje 
i doświadczenie techniczne jakby trochę mniejsze niż w Polsce. "Grotopodobnego" nic nie 
mieli, najbliższy był spłodzony we wspłółpracy z Jugolami niby-Jaguar z 2ma Viperami - 
Orao, tyle że powstał 15 lat później. Licencje silnikową mieli chyba tylko na Vipery, które 
cudem jakimś nie były. Samolotowe - z opanowaniem produkcji przestarzałego BAC 1-11 

mieli problemy ogromne. Jaśniej przedstawia się sprawa śmigłowców - cała paleta 
Aerospatiale z Pumą włącznie, ale chyba nie nastawili się na nic więcej niż proste trzaskanie 

wzorów z licencji, nie zbudowali ( czemu ? ) nawet czegoś klasy "Sokoła". Jedynym własnym 
opracowaniem był treningowy Soim, który na pewno nie przewyższał koncepcyjnie Irydy, za 
którą wzięto się już po udupieniu przemysłu. Ergo - winy naszych tow. tow. ogromnymi są i 

stryczki im się w pełni należą, nieprawdaż :) ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 26-Feb-02 
 

Zgredku, na przełomie lat 70/80, kompozyty szklane (slangowo mówiąc kompozyt 
epoksydowy na osnowie włókna szklanego), nitowany dural oraz frezowana stal i tytan to 
były akurat te technonogie, których się powszechnie używało w samolotach wojskowych. 

Kompozyty węglowe i kewlarowe były już stosowane, ale miejsca i zakres użycia 
wskazywały raczej na testowanie (coś w stylu eksploatacji nadzorowanej). Technologicznie 
zbliżony do ew. SuperGrota a'la Thor NoviAvion, to, o ile pomnę głównie dural. A szerokie 
zastosowanie kompozytów to dopiero konstrukcje które weszływchodzą obecnie do użycia. 
Jeśli byłyby jakieś problemy materiałowe, to raczej z materiałami do silników - np. stopy 

żaroodporne.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 26-Feb-02 
 

Powyższ post był próbą rozwiania wątpliwości Zgredka o podniesienia jego ideowości. Ad 
jasiol - pamiętam wspominki Sołtyka ze ś.p. Lotnictwa AI. Była tam np. kwestia budowy 

silników/rozwoju SO-3. Prof. twierdził, że Instytut Lotnictwa postanowił skorzystać z 
nadarzającej się okazji, "podpiąć się do balonu" i wysuwał różne ciekawe postulaty 

finansowe, co projektowi mocno zaszkodziło, góra krzywo spoglądała - i z ulgą przyjęła 



wieść z Moskwy, że Polsce przy podziale prac w Obozie Postepu przypada nadzwyczaj 
ambitna działka samolotów rolniczych. Oczywiście apologeci bedą twierdzić, że gdyby Grota 
mimo wszystko rozwijano byłaby interwencja sowiecka i rzeź połowy narodu itp. itd. Gdyby 

nie walczono o Iskrę, też by jej nie było, kupiono by gówniane Delfiny - ale to były czasy 
Freya.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 26-Feb-02 

 
Jeszcze o Rumunii (ale ogólniej:)). Jeśli chcesz mieć przemysł tworzący w miarę sprawnie 
samodzielne rozwiązania, to potrzebny jest trening całych zespołów ludzkich. Muszą oni 

nabrać oni odpowiedniego doświadczenia: tak osobistego, jak i w pracy zespołowej. (tak w 
ogóle: normalnie to pierwsze załatwiane jest przez pracę licznych pracodawców, to drugie 
przez tzw. kulturę korporacyjną). Jeśli wszystko się zakłada &lt;w polu&gt;, to trzeba dać 

ludziom czas na naukę i prawo do nawet sporych błędów. Przy czym czas liczy się w 
dziesiątkach lat. (Sołtyk wziął się za Iskrę po ponad 10 latach istnienia zespołu). Rumunii 

kupili ileś licencji, a następnie wzięli się do konstruowania Orao i Soima. Tymczasem kupno 
licencji załatwia technologię produkcji, nie załatwia technologii projektowania - i na tym się 
przejechali. W naszych warunkach masz ilustrujące to przykłady: ///1. Mielca - największe 

przez 40 lat w Polsce zakłady, największe biuro konstrukcyjne, a nie w zasadzie nigdy nczego 
nie opracowali samodzielnie - byli wyspecjalizowani w modernizacjach (co swoją drogą 

nieźle im szło). ///2 Świdnik: najpierw przez 10 lat tłukli czyste licencje, potem się wzięli za 
mniejsze lub większe nodernizacje, potem zrobili Mi-2M i dopiero zrobili Sokoła. Cała droga 

zajęła im ze 20 lat.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 26-Feb-02 

 
Z całym szacunkiem ale Sokoła to chyba zrobili Rosjanie, rozwój należał do polskiej strony 
ale to już jednak nie to. Jasiol masz rację w sprawie kompozytów ale wydaje mi się że mniej 
więcej to samo napisałem w swoim poście. W istocie rzeczy moje zastrzeżenia wynikają z 
absolutnej niewiary w PRL i socjalizm, a wasze marzenia są trochę w rodzaju co by było 

gdyby PRL nie był PRL-em, więc nie ma się o co spierać. Pomarzyć można, czym innym jest 
cała ta jaskini? Armia polska i tak nie istnieje.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 27-Feb-02 

 
1 ) Sokół był chyba jednak własnym opracowaniem Świdnika, inna sprawa, że odziedziczył 
układ po Mi-2. 2 ) To co jasiol pisze o organizacji/oswajaniu technologii/konstruowaniu jest 

jak najbardziej zasadne. Pokazuje np. dlaczego Iryda była fiaskiem. 3 ) Novi Avion miał mieć 
duży udział kompozytów. 4 ) Ośmielę się na pytanko pod adresem jasiola ( choć pewnie nie 

odpowie bo zniknie jak zwykle na pół roku ) : masz/miałeś coś wspólnego z działką 
technologiczną ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 



Data: 27-Feb-02 
 

////1. Sokół był opracowywany w zabawnym systemie, który można by nazwać 
samodzielnością nadzorowaną. W efekcie i Rosjanie i Polacy są przekonani o absolutnym i 

niepodważalnym autorstwie tejże konstrukcji. ////2. Noszę dumny tytuł mgr inż. ze 
specjalnością płatowce, jakiś czas pracowałem jako konstruktor. Ale to było dawno i 

nieprawda.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 27-Feb-02 
 

A co myślisz o pokazywanym gdzieniegdzie dziecku Margańskiego ( od szybowców 
zaczynał... ), Iskra II się chyba nazywa. Nadzieja to na restaurację budowy w naszym kraju 
płatowców szybszych niż 500 km/h ( jeśli tylko znajdą aktualny silnik w miejsce J-85 ) czy 

raczej kandydat do zakończenia żywota w postaci makietki ew. prototypu. BTW - był kiedyś 
podobny kanadyjski samolocik, TG-10 bodajże, podobny do F-5, kompozytowy i chyba też z 

J-85. P.S. Nie chcę wywoływać wilka z lasu ale co tam... Fajnie masz - jesteś zdaje się 
Poznaniak, więc Paetz to Twój teren, ale żeś luteranin ( am I right ? ) - problem Cię nie tyczy 

:). Jak pomieszałem coś, sorry, w każdym razie pzdr.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 27-Feb-02 
 

///1. Margański zaczynał od Dudusia Kudłacza (silnikowego), który opinię miał tragiczną, ale 
zabij mnie - nie wiem czemu. Ale to było jakieś 25 lat temu, więc miał czas i na naukę i na 
udane konstrukcje. Ponadto facet jest autorem jedynej, udanej próby przejęcia całego rynku 
światowego przez udany polski produkt. (chodzi o kolejno: Swifta i Foxa). Iskra II jest 

marketingowo kolejnym niezłym pomysłem, możliwym do realizacji w Polsce (jako ambitne 
technicznie przedsięwzięcie). Tyle, że KBN już na nic nie daje pieniędzy, więc Margański nie 

ma za co oblatać prototypu, a bez tego nikt nie wyłoży pieniędzy na produkcję samolotów 
przez białe niedźwiedzie. No i kółko się zamyka. Zdjęcia protopypu można obejrzeć na: 

http://www.marganski.com.pl/html/A-POL/PL-ISKRA%20II.htm ///2. Podobny samolocik 
zaprojektował kiedyś słynny James Bede pod nazwą BD-10, ale prawa do niego leżą już w 

kolejnej firmie i nadal nic. U nas to pewnie wyszłoby znacznie taniej, więc można by 
spróbować.. ///3. Jestem luteraninem, ale jak czasami słyszę co ten i ów pastor wygaduje od 
ołtarza.. W jednym jest u nas prościej - jak ksiądz NIE ma żony, to wtedy znaczy się coś nie 

gra  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 27-Feb-02 

 
Cała (bardzo nowatorska) koncepcja Iskry II oparta jest na zaawansowanym systemie 

symulacji uzbrojenia i wyposażenia. Dane wysyłane w czasie rzeczywistym z poszczególnych 
samolotów mają pozwolić na symulowanie na nich radiolokatorów, użycie systemów 

uzbrojenia itd. W całym tym przedsięwzięciu sam samolot to tylko drobny element. Wg. mnie 
to ciekawa ale bardzo ryzykowna koncepcja. Co się stanie jak Iskra II powstanie ale nie uda 



się stworzyć zakładanego systemu symulacji (to między innymi bardzo skomplikowane 
oprogramowanie). Bez niego zaś Iskra II nie będzie służyć do niczego.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 28-Feb-02 

 
Thor ad wpis z 23.02 odnośnie artykułu z NP, ja się czepiam wnisków i argumentów. Ale o 

tym w roku 1939  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 28-Feb-02 
 

Iskra II jest dlatego nieźle pomyślana marketingowo, że zakłada oblatanie i doprowadzenie do 
stanu użytkowego płatowca z mechanicznym układem sterowania. I już tutaj jest to program 
ambitny, acz do zrobienia. A po zakończeniu tego etapu samolot będzie -sprzedawalny- dla 
maniaków latania na odrzutowcach. Natomiast potem dopiero mają założyć fly-by-wire plus 
oprogramowanie do zmiany charakterystyk. A to się kupuje (w całości - czujniki, elementy 

wykonawcze, komputerki, software, etc.) od firm które takie rzeczy robią. Ale Iskra II i tak na 
oblot szans na razie nie ma, więc to bajki o żelaznym wilku.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 28-Feb-02 

 
Zgredek idzie bardzo daleko w aplikacje, a faktem jest, że istnieje pewien rynek dla 

amatorskich odrzutowców. Amerykańcy kupują starożytne MiG-i, Iskry czy Albatrosy - i 
fruwają. Poza tym - jeśli nawet nie uda się doprowadzić do końca integracji systemu 

symulacji samolocik może ( mógłby ) mieć perspektywę zwyczajnie jako następca Iskier, 
które wykruszają się fizycznie, czas jest nieubłagany. A nie da się przesadzić pilota z Orlika 

do odrzutowca, nawet do MiG-a czy Su.  
 

Temat: Apel do militarystów jaskiniowych! 
Przysłał: los 

Data: 28-Feb-02 
 

Szanowni militaryści! Od dłuższego czasu z rozdziawioną gębą śledzę perły wiedzy 
militarystycznej jakimi zasypywane jest to forum. Znając swoją nikłą wiedzę z 

inkryminowanej dziedziny gębę (choć rozdziawioną) trzymam na kłódkę, choć jako 
prawdopodobnie jedyny w armii żem służył. Czy O Militaryści nie uważacie, że nadszedł 

czas na prawdziwe wyzwanie w postaci nie drobiazgów wiedzy a prawdziwej większej formy 
militarystyczno-erudycyjnej? A więc nie lenić się aby demoliberia znów nie powiedziała, że 
prawicy to tylko włosy wychodzą! Od każdego (Thor, Zgredek, jasiol, MS) należy się jeden 

porządny esej na jaskiniowy temat do fanzinu reaktor. Mail Szybszego: 
szybszy@hotmail.com  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Feb-02 



 
Systemy symulacji, o których pisałem, nie mają nic wspólnego z f-b-w. Jak dobrze 

wyrozumiałem z artykułu w (nie pamiętam w czym) chodzi o symulowanie systemów 
samolotu bojowego. Samo sterowanie samolotu może być mechaniczne. Biorąc jednak pod 
uwagę przewidywane charakterystyki samolotu, bez tego systemu symulacji nie jest on w 

stanie spełniać roli samolotu szkolno-bojowego, a to miały być jego główna rola i dlatego był 
swego czasu dofinansowany przez KBN.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 28-Feb-02 

 
los - spróbuje się coś spłodzić, niech tylko wena przyjdzie, żeby się nie skompromitować 

cienizną jakowąś. Zgredek - systemy swoją drogą, ale własciwości lotne to nie pies. Wydaje 
mi się, że z f-b-w przy odpowiednim oprogramowaniu samolocik może takie właściwości nad 
wyraz udatnie naśladować, w czym byłby pionierski. Ja bym jednak porównał też Iskrę II z 
obecnym standardem szk-tren-boj w rodzaju Hawka cz L-159. Tam żadnych cudów nie ma, 

sterowanie mechaniczne i proste systemy - ILS/VOR, dalmierze laserowe, proste radary 
nawigacyjne ew. radiodalmierze, możliwość przenoszenia najwyżej Mavericków i 

Sidewinderów.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 28-Feb-02 
 

///los - napisać coś o kawalerii, to obiecałem tutaj ze 4 miesiące temu i nadal wyrobić się nie 
mogę. Naprawdę, jak pracodawca pozwoli, albo ześle na kolejny weekend przy nudnej 
robocie to spróbuję...////Zgredek ///1: systemy symulacji o których pisałeś są F-B-W, a 

dokładniej mówiąc - muszą używać F-B-W. Symulacja samolotu bojowego przez Iskrę II 
polega na takim zmodyfikowaniu jej sterowania, aby zachwywała się ona w powietrzu jak 

pierwowzór, a w dodatku -udawała- sytuacje które realnie nie będą miały miejsca (np. 
strzelanie z działka lub zrzut bomb, sytuacje awaryjne etc.). Dla różnych charakterystyk 
areodynamicznych i masowych pierwowzoru i samolotu szkolnego oznacza to absolutnie 

nieliniowe przebiegi krzywych sterowania, co z kolei wymusza F-B-W. A przy okazji 
umożliwia symulację na jednym płatowcu różnych typów samolotów bojowych (poprzez 
wymianę oprogramowania). ///2: Margański robił samolot szkolny, a nie szkolno-bojowy. 
Jego Iskra nie ma możliwości przenoszenia środków bojowych - ich użycie ma symulować 
układ sterowania. Daje to dwie kożyści: niską cenę i możliwość swobodniej sprzedaży na 

rynku cywilnym.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 28-Feb-02 
 

korzyści rzecz jasna  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-Feb-02 
 



1 ) Cała ta sprawa z "symulatorami" przypomina mi pewną anegdotyczną sytuację z Royal 
Navy. Jakiś racjonalizator wymyślił redukcję kosztów szkolenia artylerzystów - wykonuje się 
wszystkie czynności, ale zamiast wystrzelić realny pocisk ktoś z obsługi krzyczy "bum" ( czy 

raczej "boom" ). 2 ) Samolociku Margańskiego nie będzie można przerobić na bojowy 
żadnym sposobem ? Czy to wynika ze względów konstrukcyjnych ( wiadomo - naprężenia 
przy odrzucie działka, podwieszenia itp. ). 3 ) TG-10 to nie BD-10, to pierwsze robić chciał 
Canadair, ale chyba skończyło we wczesnym etapie, bo nawet śladów w www nie ma. P.S. 

Pamięta ktoś sprawę Canadaira Arrow ? Samolot był zupełnie cudny ( tyle że miał szansę stać 
się drogim i mało użytecznym monstrum ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Feb-02 

 
Właśnie o to mi chodzi. Jasno widać, że cała wartość tego samolotu polega na owym systemie 

symulacji. Samolot jest kwestią wtórną. Jeśli system ten ma, oprócz symulacji systemów 
uzbrojenia i innych maszyn, poprzez f-b-w "udawać" inne konstrukcje to jest to projekt 
baardzo zaawansowany, kosztowny i trudny w realizacji (choć bardzo ciekawy). W tym 
kontekście jednak najpierw należałoby stworzyć system symulacji, a potem budować do 

niego resztę czyli samolot. Mam poważne wątpliwości czy w Polsce udało by się taki system 
stworzyć, a chyba nikt nie oferuje jeszcze takich rozwiązań na rynku (o cenie nie wspomnę).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Feb-02 

 
Mój powyższy wpis to odpowiedź na pkt. 2 z wpisu jasiola - ruch dzisiaj w jaskini. P.S. Łezka 

się w oku kręci jak czytam pierwsze trzy wpisy w tym wątku. P.P.S. Ja z kolei obiecałem 
rozdysponować 15 miliardów, darowanych przez ZhT na armię, do świąt Wielkiej Nocy. 

Może się uda.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 28-Feb-02 
 

Zgredku, chęć zbudowania jakiegokolwiek systemu F-B-W w Polsce to coś z gatunku snu 
Thora, który tak mi się spodobał. Piękne ale niemożliwe. W sumie to takie rzeczy robią może 
ze 3-4 firmy na świecie, reszta kupuje u nich. Na początku lat '90 w Polsce byli już ludzie z 

US dogadując udział w prześlicznym programie Skorpion, więc to żaden problem. A jak 
będzie porządnie przebadany prototyp z mechanicznym układem sterowania, to można zdjąć 
wszelakie charakterystyki aerodynamiczne i masowe, a potem założyć elektronikę (tak przy 
okazji: rzeczeni Amerykańce zażyczyli sobie m.in. wyników badań w locie w całym zakresie 
prędkości, lub jako alternatywę wyników badań tunelowych modelu w skali 1:1, ale na to już 
kręcili nosem). ///Thor &#8211; samolocik Margańskiego z założenia ma nie mieć żadnych 

możliwości przenoszenia dodatkowych ładunków poza załogą. Dzięki temu może być 
mniejszy, a więc tańszy.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 01-Mar-02 



 
Skorpion - ach co za wspomnienia. Niezły kit wtedy wciskano z tym "prototypem". Jaki 

imponujący zestaw uzbrojenia podwieszanego :) Nie wiem czy pamiętacie, że pojawiło się 
wówczas kilka innych konkurencyjnych projektów samolotów bojowych, które miały być w 
niedługim czysie opracowane. Nazw już nie pamiętam ale charakterystyki były imponujące. 

Paradoksalnie uważam, że angażowanie się w wersję turbośmigłową Skorpiona jeszcze miało 
pewien sens (być może także eksportowy).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 01-Mar-02 

 
Thorze, jak dla mnie Arrow to był naprawdę znakomity pomysł. Stanowił rozwinięcie 

koncepcji amerykańskich (F-102/F-106), a z kolei jego koncepcję już bez specjalnych zmian 
powielili Sowieci w MiGu-25/-31, i używają w najlepsze do dzisiaj. Natomiast Kanada 
dopiero jak kupiła CF-18 (prawie 30 lat później!), to zyskała zabezpieczenie północnej 

granicy. ///Zgredek - Skorpion to był od początku poroniony pomysł, ale nie ze względu na 
taką lub inną koncepcję - przede wszystkim dlatego, że był robiony przez ludzi i firmy 
żywcem przeniesionych z głębokiego komunizmu wojennego, albo Mrożka - do wyboru.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 01-Mar-02 

 
1 ) Iskra II - aha. 2 ) F-b-w rzeczywiście można nabyć u innostranców, wystarczy spojrzeć na 

udział cudoziemskiego know-how w projektowaniu hinduskiego LCA. Rzeczony system 
bodaj inżynierowie z Martin Marietty mieli projektować na początku, później zrobiła się 
bryndza z uwagi na sankcje. 3 ) Pomyliłem się, Arrowa robiło Avro Canada, ale to nie 

zmienia istoty rzeczy. Samolot był jako żywo technicznie nadzwyczaj zaawansowany ( tytan 
itp. ), tyle że reprezentował dość ryzykowną koncepcję - samolotu wąsko 

wyspecjalizowanego, cholernie ciężkiego, szybkiego ale niezbyt manewrowego, czysto 
przechwytującego. Może Kanadyjczykom w metropolii byłby przydatny z uwagi na ogromne 
przestrzenie ( tak jak MiG-25/31 u Ruskich ), ale np. szanse na export miał zdaje się żadne ( 

tak samo byłby przecietnie użyteczny dla kontyngentu w Europie ). Linię F-102/106 
Amerykanie zresztą jak wiemy zarzucili. Doświadczenia wojen indyjsko-pakistańskich czy 

Wietnamu odegrały tu swoją rolę. No to może jeszcze BAC TSR-1 ? Ten był chyba 
sensowniejszy ( w innej roli oczywiście ). 4 ) Skorpion był śmieszny. Wersja śmigłowa 
powstała bodajże na fali pomysłów na nową klasę samolotu - niszczyciel śmigłowców ( 

wszystki projekty skończyły marnie ). Odrzutowa była strasznie piękna, istny polski F-23. 
Jakby dorzucili dopalacze do tych silniczków chyba po 2500 dan wyszedłby niemal Ching-

Kuo :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Mar-02 
 

Za "Rzepą " : "MON ujawniło w piątek szczegóły poważnego zamówienia na dostawę broni i 
sprzętu wojskowego dla Indii, jakie otrzymały polskie firmy. Jak podał wiceszef MON Janusz 
Zemke, rozpisany w Indiach przetarg na modernizację systemów kierowania ogniem czołgów 

T-72 wygrało z francuską konkurencją warszawskie Przemysłowe Centrum Optyki. Za 



zainstalowanie systemów "Drawa-T" Indie zapłacą 72 mln USD. Zakłady "Bumar" z Łabęd 
dostarczą indyjskiej armii 80 tzw. wozów zabezpieczenia technicznego, wartości 75 mln dol. 
Indie są zainteresowane również naszymi silnikami wysokoprężnymi i podwoziami do haubic 
155 mm, nad którymi pracuje obecnie Huta Stalowa Wola. Indyjskie siły zbrojne kupiły też 

spadochrony polskiej firmy z Legionowa." //// Sumy nie są wielkie, ale dla naszej 
wygłodzonej zbrojeniówki to i tak manna z nieba. Nie wiem ile tych "Draw" kupili, ale w 

armii indyjskiej jest wg. szacunków 1500-2000 T-72. Potężny rynek dla modernizacji - nasze 
SKO, 1000-konne silniki z PZL, układy przeniesienia napędu. Wozy zabezpieczenia techn. to 

WZT-3, mam nadzieję, że chodzi o nowy kontrakt a nie tylko rozszerzenie starego na 44 
sztuki. "Silniki i podwozia do haubic 155mm" są ani chybi związane z Krabem, może jest 

więc dlań jakaś nadzieja ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 04-Mar-02 

 
Draw podobno ma być podobno 250 sztuk, a WZT to raczej na pewno jest rozszerzenie 

starego zamówienia, które nigdy nie zostało zrealizowane.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Mar-02 
 

Można zatem mieć nadzieję na rozszerzenie kontraktu na Drawy. Przyszła modernizacja 
parku T-72 to raczej pewnik biorąc pod uwagę lokalny klimat uczuciowy, a skoro już kupują 

nasze to chyba dalej będą to czynić, dywersyfikacja dostaw SKO byłaby głupotą. WZT - 
chyba jednak stary kontrakt zrealizowano. Pamiętam z Raportu mrożące krew w żyłach 

historie n/t zastawiania majątku Bumaru aby tylko tego dokonać.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Gall Anonim 

Data: 04-Mar-02 
 

Szanowni Militarysci, a co powiecie na to? Figurka z serii "Flying sniper" - umięśniony 
niczym Arnold Schwarzenegger plastikowy żołnierzyk w zestawie z lotnią zaopatrzoną w 

wyrzutnię rakiet i walizką pełną granatów oraz monstrualnych kajdan. Ewidentny 
amerykanizm, dobry dla uczestników wątku "Jaskinia militarystów" na liście dyskusyjnej 

Nowego Państwa pewnie znacie to z wersji papierowej. ja to znalalem w sieci dopiero 
wczoraj i bardzo mi sie spodobalo. pozdrawiam Gall Anonim  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 05-Mar-02 

 
Zareagowaliśmy od razu. Niestety - autor zdołał ujść śmierci. Teraz ukrywa się w Borach 

Tucholskich albo w okolicach Tora-Bora. Ale, jak mawiają starzy górale - co się odwlecze to 
nie uciecze.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 



Data: 05-Mar-02 
 

A tak w ogóle - zdziwię się bardzo jeśli lotnicy nie kupią F-16 C/D. Suweren wszak b. się 
zirytował nielojalnością Czechów i Węgrów i robi wszystko abyśmy chociaż my się nie 

wyłamali. Zemke i wojażujący z nim po Stanach wiceminister gospodarki twierdza nawet, że 
Amerykanie przygotowali ciekawą ofertę offsetową. BTW - mogliby w końcu wysupłać tych 

parę mln $ i wpłacić na rozwój JSF-a.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 05-Mar-02 
 

Thor to kupimy co da lepiej w łapę i tyle, a amerykanie to "naszym" u władzy to mogą ... 
zaoferować lepsze "warunki" :( (reszta wypowiedzi sie nie nadaje do publikacji)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 05-Mar-02 

 
Mniemam że wartość kontraktu i zaciekłość zaangażowanych stron utrudnią znacznie 

zakulisowe machinacje ( przynajmniej tego rodzaju ). Przy takiej kasie będą zainteresowani, 
żeby smród upublicznić ( i.e. afera Agusty w Belgii ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 05-Mar-02 

 
Thor to się nazywa naiwność, czy cynizm obecnej ekipy niczego Ciebie nie nauczył ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 05-Mar-02 

 
Od naiwności jestem daleki, mam podejrzenie graniczące z pewnością, że jeśli który weźmie 
po chamsku w łapę to sprawa wypłynie - i smród będzie jak cholera, już Lockheed/BAe o to 
zadbają. Utuczyć się można było na haubicach, którymi nikt się nie interesował. To mniej 

więcej jak z napadami na bank - robi się zwykle te leżące na uboczu a nie w centrum miast. 
Podejrzewam, że gratyfikacjami dla decydentów będą w przyszłości stołki do pierdzenia w 

NATO czy UE. A i tak przetarg uważam za już rozstrzygnięty.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Mar-02 

 
Thor - masz niestety rację. Co jest tym bardziej nieprzyjemne, iż podobno najnowsze F-16 

chodzą po 100 mln sztuka. Przy 35 mln za Gripeny to cena porażająca. oczywiście 
najnowszych szesnastek nam nie zaoferują, ale o ich ew. modernizacji będzie można 

zapomnieć.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Mar-02 
 

100 mln ? Chyba Szulc się z lekka przewiózł. Faktem jest, że ZEA za 80 Block 60 zapłaciło 8 
mld ale kontrakt przewidywał też bodajże zbudowanie dwu baz i parę innych rzeczy, w tym 
dostawę uzbrojenia i części. 35 mln kosztuje chyba goły Gripen. BTW - no to co maja nam 

zaoferować jeśli nie C Block 50-60 ? Chyba sprawa MLU padła ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 05-Mar-02 
 

Brak zgody Vikingu, zawsze są jakieś spólki consultingowe mające wyłączność na coś co jest 
niezbędne itp. Czysto schludnie i w białych rękawiczkach. A o ile mnie pamięć nie zawodzi 

to chyba mamy dostać na początek jakieś rozkonserwowane A/B lub partię dla bodaj 
Pakistanu ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Mar-02 

 
Zgodnie z zapisem ustawy muszą to być nowe maszyny, w przypadku F-16 będzie to pewnie 

wersja Block-50. Ona się jednak istotnie różni od Block-60.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Mar-02 
 

MS - zobaczymy. Wydaje mi się jednak, że Amerykanie, którzy ze względu na potęgę 
nacisków politycznych od początku byli faworytami z tej samej przyczyny nie będą musieli 
uciekać się do smarowania. A co do samego rozstrzygnięcia i aktualnych wymagań/ofert - 

trudno się w tej chwili połapać, zupełnie jak w 1369 odcinku opery mydlanej. Wydaje mi się, 
że zrezygnowano z samolotów używanych do leasingu, ma być 48 nowych. Amerykanie 
niedawno oferowali 60 F-16 A pozbieranych ze składów w USA, Belgii i Holandii, do 

modernizacji ( MLU ). Ta propozycja spotkała się jednak z dość zdecydowaną odprawą u nas. 
Wobec tego wydaje mi się, że na tapecie muszą być maszyny w wersji C/D, świeżej 

produkcji, bo używanych się jeszcze nie oferuje.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Mar-02 
 

Zgredek - najważniejsze różnice między Block 50/52 a 60 to występowanie w tym drugim 
zbiorników konforemnych, radaru ze skanowaniem fazowym w azymucie, nowego komputera 

misji i innych drobiazgów. Tyle że nam oferuje się wersję oznaczaną "50/52+", która na 
pewno ma taki radar jak 60, nie wiem jak z resztą flaków. Problem w tym, że pierwsze 

samoloty trafią do jednostek dopiero w 2005/6, gotowość bojowa - 2010... Będa to jedne z 
ostatnich wyprodukowanych 16-tek, staną się szybko przestarzałe moralnie itp. Zawsze będę 
powtarzał, że zupełnie spokojnie można było kupić taką albo i większą ilość "16" wersji C/D 



już koło 95., w relatywnie lepszej sytuacji ekonomicznej. Sytuacja byłaby teraz radykalnie 
odmienna, modyfikacji wymagałyby dopiero koło 2010. Ale kto wtedy rządził ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 05-Mar-02 

 
Thor oczywiście że AWS już wtedy swoimi zbrodniczymi mackami blokowało, przepraszam 
sabotowało działania światłych ludzi z LSD i PSL i to przez knucie tej zbrodnizej szajki ten 

dramat, ta nędza, i ci biedni i głodni ludzie :)))))))  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 07-Mar-02 
 

Właśnie przeczytałem opis w nTW nowego karabinu rosyjskiej produkcji, ale jazda, a ja 
jednak uważałem ich za fachowców. che che che  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Chris 
Data: 07-Mar-02 

 
Jeszcze 178 strzałów i tysiączek pęknie. Zgredek, Thor nie padajcie na duchu bojowym. Ot, 

taki spontan przyszedł mi do głowy.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 07-Mar-02 

 
Dzięki Chris! Avanti militaryści!  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 07-Mar-02 

 
Chris, dzięki za dobre słowo. Jak stoją sprawy BB ? A co do kacapskiego karabinu - cóż, 
zasada działania jest wielce ciekawa. Problemy z ergonomią i użytkowaniem są dla nich 

typowe - broń jest przecież do walki a nie dla ludzi ( podobną maksymę wyznaje się u nas, 
vide Łucznik i wg opinii użytkowników zupełnie gówniany pod tymi względami Beryl i nie 

lepszy Glauberyt ). Czytałem gdzieś, że Rosjanie poważnie myślą o odejściu od kalibru 
5.45x39 mm na rzecz 6 mm i dopiero taka broń zastąpi Kałasznikowy ( o ile nie wdzadzą się 

w zabawę typu OICW ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 07-Mar-02 
 

Zerkacie trochę na BB? Przecieram oczy ze zdumienia, rozbierają się na potegę, dwoje już ma 
współżycie ze sobą za sobą. Uczestnicy to nimfomanki, plejboje albo kryminalisci. Groza. 



Poza tym leją sie po ryjach całkiem legalnie i inne takie. Pierwsza edycja to przedszkole przy 
tym.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 08-Mar-02 

 
Nie zerkamy z powodów ideologicznych. Od początku mówiliśmy, że to szemrana impreza :) 

A gdzie jest stary, dobry ŻUK ? Tak w ogóle to obiło mi się o oczy, że kontngent do 
Afganistanu będą z Wrocławia wozić. Jeżeli nasze lotnisko jest w stanie przyjąć An-y-124 ( 

400 ton ) to jestem pełen obaw, bo te samoloty lubią czasem grzmotnąć w Matkę Ziemię a tak 
się składa, że mieszkam pod korytarzem powietrznym.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 08-Mar-02 

 
Cholera, ja też.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: von bach 
Data: 08-Mar-02 

 
Hiiiiiiiilfe! ale długo. no jak już tu dotarłem krętymi ścieżkami to pozdrowienia chłopaki. 
Tylko co ja tu czytam BB? hi, hi, ale tajemnice wojskowe. A co poza tym te nowe ruskie 

karabiny to podobno reeeeeewlwacja a wy narzekacie, bliższe informacje proszę, co z nimi 
nie tak?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 11-Mar-02 

 
Sprawa zaległa: Thorze, skąd masz wiadomości o konstrukcji jugosłowiańskiego Novi 

Aviona? Przejrzałem wszystko co mam, ale jedyne co znalazłem to rysunki czegoś na kształt 
mini Grippena. Sprawa zasadnicza: jednym z głównych argumentów wysuwanych na rzecz F-

16 jest późniejsze przejście na JSF/F-35. Tymczasem, jak dla mnie, to z wielce 
reklamowanego superkontraktu (ponad 2000 zamówionych samolotów) wyjdą nici, a zamiast 

wspólnej hybrydy będzie rój wszelakich bezpilotowych latadełek. Owóż w najnowszym 
budżecie USA, na wszelakie bezzałogowce przewidziano ponad 1 mld USD, w tym na prace 
nad UCAV-ami (Unmanned Combat Air Vehicle), które mają wejść do użytku w roku 2008 - 
czyli parę lat przed pierwszym przewidywanym F-35. Podobny zasięg, udźwig tylko cena tak 

jakby niższa..  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-Mar-02 
 

1 ) Infa o Novi Avion przemknęły przez prasę na przełomie 1990/91. Czytałem artykuliki w 
pismach "Aero-Technika Lotnicza" i "Lotnictwo-AI". Pierwszy mi wcięło w śmieciach, 

drugim dysponuję i tam są różne ciekawostki n/t przewidywanych charakterystyk, konstrukcji 



czy możliwych zespołów napędowych ( PW 1120, F404, RB.199, M53 ), oczywiście raczej 
na dużym poziomie ogólności. Byłby to Gripen pełną gębą a nie mini :) 2 ) Czy te UCAV-y 

mają być substytutami prawdziwych samolotów bojowych czy raczej czymś w rodzaju 
Predatora ? Wydaje mi się, że takie, które będą mogły w pełni zastapić F-16/F-35 to raczej 

pieśń przyszłości, po 2025, a na pewno nie ta dekada. Za mld dolarów przecież nic 
wystrzałowego nie zbudują, co innego X-47 czy inne takie ( ale to nie 2008 ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 11-Mar-02 

 
Domniemywuję, że na razie będzie to tak bliżej Predatora ale - F-35 z całą pewnością nie 
będzie na czas, a w mojej ocenie lawina bezzałogowców ruszy szybciej niż ktokolwiek się 
spodziewa. Z punktu widzenia obecnych uwarunkowań społeczno-politycznych to idealny 
środek walki. Nie ma strat własnych, są tylko wydatki do zaksięgowania. W wypadku takich 
państw jak USA czy UE okaże się zapewne tańszy (bo bez pilota, któremu trzaba dooobrze 

zapłacić).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Mecenas 
Data: 12-Mar-02 

 
Zgredzie pierdolony, co ty kurwa domniemujesz chuju jebany??? Pierdolisz glupoty jak 

nawiedziony parch znawco skurwialy!.Przez takich pojebow jak ty, jasiol, thor i ta kurwa MS, 
ze o innych pierdolnietych nie wspomne, temat ten rozciagniety jest jak stara pizda fachowcy 
pierdoleni.A proce i kamieniami napierdalac a nie, czolgi, samoloty bojowe, amfibie i chuj 
wie co jeszcze i sie marzy kurwy zbolale.Jeszcze sie kurwa pozabijacie trutnie sakrameckie. 
Czlowiek ma pietnascie minut na miesiac na inteligetna konwersacje, a te chuje zapierdola 

watek, ze trzeba pol godziny na logowanie czekac.A chuj z wami-wykurwiale durnie.Pojeby 
pierdolone! I nie pisac tu wiecej, bo rozpierdole ten watek.Jeszcze tylko jeden spam dojdzie 

kacze chuje.Wont w pizdu kalectwo intelektualne, szmaty piedolone!.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 16-Mar-02 
 

Jak ja lubię tego upośledzonego erotomana-gawędziarza. A swoją drogą An-124 przelatujący 
prawie nad moim domkiem robi spore wrażenie. Zaskoczył mnie tylko niezbyt wysoki 

poziom hałasu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Stanisław 
Data: 17-Mar-02 

 
Czytam tak te forum i mam wrażenie, że według części dyskutantów najlepszą metodą obrony 

Polski przed atakiem ze wschodu byłaby potężna pancerna armia, w znacznej części 
zawodowa. Kwestia jest istotna, bo jak już tu zauważono, w razie klęski byłoby po Polsce. 
Wyjazdy, czyli drugie możliwe zadanie polskiej armii, to tylko rozrywka bez większego 

znaczenia, do której wystarczy z zapasem zawodowy pułk lekkiej piechoty i coś do 
transportu, nawet nie dla wszystkich, bo Amerykanie w razie czego mogą pomóc. Trzeba 



stwierdzić, że zawodowa czy półzawodowa armia zdolna nawet na pewien czas powstrzymać 
Rosję to są chimery. Na taką armię szans nie mamy. Przede wszystkim, musiałaby liczyć ok. 

500 tys. ludzi, a z tego coś koło 200 tys. zawodowych. Same koszty utrzymania tego są 
gigantyczne. Francja, cokolwiek by o niej nie sądzić, kraj znacznie od nas bogatszy, ma 350 

tys. (wliczając gendarmerie, czyli formację raczej policyjną) zawodową armię. Niemcy, 
posiadający półzawodową armię, mają 330 tys. żołnierzy w służbie czynnej i 300 tys. 

rezerwistów, o niewielkiej wartości bojowej. Tak więc, jeśli chcielibyśmy powstrzymywać 
Rosjan armią pancerną, musielibyśmy mieć siłę taką jak Niemcy w czasie zimnej wojny, a co 
najmniej taką jak Niemcy teraz. (Rosja co prawda znacznie osłabła, ale Niemcy odpowiadali 
tylko za część frontu na swoim terenie, poza nimi w Niemczech byli Amerykanie i Anglicy.) 

Mówiąc wprost, nie jest to możliwe. Dlatego powinniśmy mieć niewielką, półzawodową 
(zawodowcy + rezerwa, ale prawdziwa, z częstym, płatnymi ćwiczeniami) armię manewrową, 

głównie pancerną i zmechanizowaną, oraz bardzo liczną (co najmniej 1 ml, ) obronę 
terytorialną, której głównym zadaniem byłoby maksymalne zwolnienie ofensywy wroga, co 
umożliwiłoby skuteczny manewr "młotowi" armii manewrowej. Taka doktryna dawałaby 

szansę utrzymania linii Wisły przez 2 miesiące, co wystarczyłoby na dotarcie pomocy 
sojuszników. Uwagi tych, którzy twierdzą, że we współczesnym świecie partyzantka nie ma 

sensu, opierają się na słusznych przesłankach, ale wyciągają z nich złe wnioski. Faktycznie, w 
wielu wojnach regularne armie pokonywały oddziały nieregularne, jednak należy 

przypomnieć, że po drugiej wojnie światowej był tylko jeden przypadek pokonania 
partyzantki cieszącej się poparciem większości ludności - Amerykanie w Wietnamie 

zniszczyli Vietcong, (choć i tu można mieć wątpliwości co do poparcia Wietnamczyków dla 
Vietcongu). Walki w Kaszmirze, Czeczenii, Cejlonie (nie znoszę nazwy Sri-Lanka), 

Palestynie nadal trwają. Ponadto przecież nikt nie twierdzi, że mamy prowadzić wojnę 
partyzancką; lekkie oddziały byłyby tylko częścią armii, a i ich taktyka nie byłaby w pełni 
partyzacka. Co do uwag, że lotnictwo może zniszczyć przemysł itp. kraju mimo wszelkich 

partyzantów, to jest to oczywiście słuszne, ale przecież nikt nie mówi, że mamy likwidować 
obronę przeciwlotniczą. Ponadto, nie przygotowujemy się na inwazję Amerykanów, a co 

więcej, możemy liczyć na pomoc lotnictwa sojuszników znacznie wcześniej, niż na ich armie 
lądowe. Tak więc obawy, że przeciwnik osiągnie długoterminowe panowanie w powietrzu, są 

nieuzasadnione, choć oczywiście zniszczenie całego polskiego lotnictwa w jednym 
zaskakującym ataku jest w pełni możliwe.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 18-Mar-02 

 
Herzlich wilkommen ! Pozwolę sobie na kilka uwag : 1 ) Redukcje ilościowe armii są 

naturalne. Przez to choćby, że żołnierz przyszłościowej piechoty ( Land Warrior itp. ) ma być 
uzbrojony w sprzet wartości kilku-kilkunastu tysięcy $ ( OICW itp. ) wobec niecałego tysiąca 
za dzisiejszy karabin. W Europie wynikaja one oczywiście z upadku Sajuza i zminiejszenia 

się prawdopodobieństwa wybuchu wojny. I oczywiście z rzeźnickiej strategii polityków 
wobec budżetów ( poniżej 2 % PKB ), co w zasadzie uniemożliwia Europie rywalizację z 

Ameryką bądź jej wsparcie na polach militarnym ( Kosowo, Afganistan ) i technicznym. 2 ) 
My "armii pancernej" nie postulujemy ( wypowiadam się też za kolegów ), ciężką, 

maksymalnie zawodową - owszem. Kilka ( chyba 4 ) tysięcy czołgów a la Niemcy to 
rzeczywiście ilość nieosiągalna, ale nam chodzi bardziej o zwalczanie broni panc, a tu jest 

więcej wariantów ( samoloty, MLRS, artyleria z poc. kasetowymi, powszechne minowanie, 
śmigłowce plus wyrzutnie itp. ) 3 ) Zupełnie nie wierzę w możliwość utrzymania linii Wisły 
przez 2 miesiące ( a nawet 2 tygodnie ), jeśli agresorowi udałoby się wygrać bitwę graniczną. 



Trudno o jakieś odnośniki, ale chyba najlepszymi byłyby wojny arabsko-izraelskie, 
blitzkriegowe raczej. 4 ) Co do mylnych przesłanek i wniosków - uważam przykłady 

Kaszmiru, Cejlonu i Palestyny za zupełnie niestosowne ( zupełnie inny typ wojny ), Czeczenii 
- za stosowny średnio ( teren, społeczeństwo inne niż polskie ). 5 ) Milion OT trzeba w coś 
wyposażyć, przecież nie mogą walczyc z przewidywaną armią rosyjską tylko kałachami i 

butelkami z benzyną. No i wyszkolić.... 6 ) Podsumowując - fundamentalnych różnic nie ma. 
Za 3 mld $ rocznie nie zbuduje się sił zbrojnych godnych uwagi. I tu jest pies pogrzebany.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Stanisław 
Data: 18-Mar-02 

 
Ad 1) Redukcje ilościowe armii zawodowej są nieuniknione oczywiście, nawet Amerykanie 

ciągle się skarżą, że mają armię niedofinansowaną, choć obecnie wydają tyle, co 15 
następnych krajów. Z drugiej strony jakość nie może zastąpić w pełni ilości, 50 tys. 

najlepszych nawet żołnierzy granicy nie obstawi. Dlatego potrzeba nam masowej obrony 
terytorialnej, bo takie nasycenie terenu wojskiem, choćby i byle jakim, ale dobrze 

zamaskowanym, bo znającym teren, uniemożliwia wszelkie blitzkriegi. Ad 2) Ciężka 
zawodowa armia jest dobra dla Amerykanów i Rosjan. My sobie możemy zrobić najwyżej 
miniaturkę, a to nie działa. Wielu już się przekonało na własnej skórze, że robienie armii 
takiej samej, jak ma mocarstwo, tylko 10 razy mniejszej, nie ma najmniejszego sensu. W 

bitwie pancernej z Rosją polegniemy w 10 godzin, a potem będzie już tylko wyścig do Odry, 
bo żadnego oporu po zniszczeniu zawodowej armii nie będziemy w stanie stawić. 

Powszechne minowanie - miny aby miały sens muszą być połączone z pozycjami obronnymi, 
bronią przeciwpancerną itd. Aby w ten sposób bronić granicy trzeba mieć odpowiednią liczbę 
żołnierzy. Armia zawodowa rozciągnięta w cieńką linię na granicy nie ma sensu - przeciwnik 

zawsze się przebije w jednym słabiej bronionym miejscu, a gdy wyjedzie na tyły, jest już 
tylko pościg, a wojna jest przegrana. Żołnierze zawodowi i ciężki sprzęt są piekielnie drodzy i 

muszą być wykorzystywani efektywnie - to znaczy w manewrze, w atakach na flanki 
uderzających kolumn przeciwnika itp., nie obronie statycznej. O samolotach 

wykorzystywanych ofensywnie możemy zapomnieć. W tym celu najpierw należy 
sparaliżować obronę przeciwlotniczą przeciwnika. Stany to mogą zrobić po zgromadzeniu 
odpowiednich sił, my sami nie mamy żadnych szans. Trzeba pamiętać, że zadaniem naszej 
armii będzie powstrzymanie przeciwnika na wystarczająco długo, by Amerykanie mogli 
dojechać. Nawet zgromadzenie odpowiedniej ilości lotnictwa może zabrać kilka tygodni, 
armia lądowa może potrzebować kilku miesięcy. (Europejscy sojusznicy są bliżej, ale nie 
możemy się spodziewać specjalnego entuzjazmu z ich strony.) Śmigłowce są niezłe, jeśli 
używane defensywnie, bo w ofensywie są już przeżytkiem, ale to znowu kwestia liczby, a 

ponadto trzeba pamiętać, że przeciwnik zacznie od zaskakującego uderzenia lotniczego i jak 
nie będą pochowane, to wiele z nich nie zostanie. Artyleria i rakiety są dobre, jeśli się ma na 

tyle piechoty, by osłonić obserwatorów i samą artylerię, bo inaczej po prostu ją rozjadą. Ad 3) 
Bitwę graniczną przegramy w 3 godziny. Jak tam będzie trochę obrony terytorialnej i 

rezerwy, to bez znaczenia, jak pół armii regularnej, to jesteśmy ugotowani. Należy prowadzić 
obronę frontem o dużej "głębokości", w dzisiejszych realiach to co najmniej 100 kilometrów. 

A co do Arabów - tam te blitzkriegi to było 50 kilometrów po pustyni, i kończyły się na 
pierwszym poważnym mieście. W Polsce pustyń mało, miast sporo, a 50 kilometrów wielkiej 

różnicy nie robi. Co do pozostałych punktów - następnym razem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 



Data: 19-Mar-02 
 

Wracamy zdaje się do sporów z międzywojnia. Wtedy też toczyły się dyskusje między 
zwolennikami armii małych ale dobrze wyposażonych i mobilnych ( np. koncepcja de 
Gaulle'a ) a wielkich, poborowych, z przecietnym sprzętem i mobilnością. Pytanie czy 

potencjalny przeciwnik - Rosja - również w jakiejś perspektywie pójdzie w stronę znaczących 
redukcji. Stan jej finansów na to wskazuje, już teraz podaje się tam w wątpliwość skuteczność 
"pięści pancernej" - mają chyba 20 000 tanków z czego jedynie 4 000 odpowiada wymogom 

współczesnego pola walki ( T-72 późnych wersji, T-80, T-90 ). To może rzutować na 
przewidywaną "bitwę pancerną". Użycie samolotów i śmigłowców - mam na myśli raczej 

taktyczne, przeciw kolumnom i drugim rzutom przeciwnika, tam sprawa obrony plot wygląda 
trochę inaczej. Zapytuję ponownie - jak szanowny dyskutant wyobraża sobie OT ? Jeśli jako 

"ciężką" , będącą cieniem armii regularnej, używającej np. starszych typów czołgów i artylerii 
- to O.K., może być ona sensowna. Natomiast mniemanie, że partyzantka powstrzyma wroga, 
który przejdzie przez I linie - jest złudzeniem. Inna sprawa to morale i bitność OT, wcale nie 

oczywiste w Polsce 2002 A.D.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 20-Mar-02 
 

Ja stanowczo protestuję przciwko 'utrzymaniu linii Wisły'! Dopiero co się przeprowadziłem 
na warszawskie Powiśle, a tu zaraz mam mieć front pod oknem?! I co - okna workami z 

piaskiem mam zasłaniać, samochód w panterkę przemalować, w kapelusz maskujące gałązki 
sobie powtykać? To nie możecie przesunąć frontu gdzieś na tereny niezamieszkałe? 

Wprawdzie nasza jedyna pustynia Błędowska już prawie zarosła, ale lepsze to niż kolejny 
remont mieszkania (po dwóch zalaniach) - w końcu działania wojenne to poważna rzecz! 

Czuwaj! PS: A bezzałogowe 'Predatory' to uprzejmie proszę o niezaglądanie do mieszkania - 
każdy ma przecież prawo do odrobiny prywatności, a ten pan z brodą i w turbanie to wujek 
Bińczysław Ladeński z dalekiej prowincji. Jak to jak wygląda? Zwyczajnie, w turbanie z 

rubinem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 23-Mar-02 
 

Wg dzisiejszych doniesień Malezja kupi od nas partię ( mówi sie o ok. 64 ) PT-91 M, znaczy 
to, że pokonały one konkurencję w postaci ruskiego T-90 i ukraińskiego T-84 ( który podobno 

skompromitował się w próbach terenowych ). To pierwszy wiekszy kontrakt na czołgi od 
początku lat 90. ( sprzedano wtedy T-72 do Birmy i Iranu ). Prawdopodobnie dojdą jeszcze 

wozy zabezpieczenia technicznego, być może czołgi saperskie. Jeśli nie zajdą jakieś 
nieprzewidziane okoliczności ten kontrakt w połączeniu z indyjskim na WZT ( Zgredek - 44 

sztuki jednak wtedy dostarczono ) pozwoli pancerniakom patrzeć w bliską przyszłość ze 
stosunkowo umiarkowanym pesymizmem. Być może konszachty z Hindusami uratują też 

Kraba.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MOr 

Data: 23-Mar-02 



 
No no - przeskoczyć ruski T-90 to niezła sztuka. Ktoś wie cosik więcej?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Kryg 
Data: 24-Mar-02 

 
Nie wiem, czy mnie dobre słuchy doszły, ale do każdego czołgu mamy dołożyć po sztuce 

żywego konia, a Malezyjczycy chcą zapłacić olejem palmowym.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Miedź Brzęcząca 

Data: 24-Mar-02 
 

Ad. Stanisław - co miałeś na myśli, pisząc: "po drugiej wojnie światowej był tylko jeden 
przypadek pokonania partyzantki cieszącej się poparciem większości ludności - Amerykanie 

w Wietnamie zniszczyli Vietcong"?.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 25-Mar-02 
 

Panowie - wy sobie jaja robicie a sprawa jest całkiem poważna. Malezyjczycy w tej chwili nie 
posiadają czołgów ( dysponują jedynie pojazdami kołowymi ) a w ramach rozbudowy sił 
zbrojnych ( obejmującej m.in. zakupy ciężkich myśliwców , F-18 E/F albo Su-30 MKM ) 
zamierzają wystawić trzy pułki ( około 200 wozów ), partia PT-91 Z wyposaży pierwszy z 

nich. Nasza 91-ka to wersja rozwojowa poczciwego sowieckiego T-72, obłożona pancerzem 
reaktywnym, wyposażona w mocniejszy, 1000-konny silnik, ulepszoną transmisję i przede 

wszystkim francuski SKO. Słowiańską konkurencją były właśnie T-90 ( ruska, Niżno-
Tagilska, droga rozwoju T-72 ) i T-84 ( ukraińskie oznaczenie sowieckiego T-80 UD ), 
wszystkie maszyny porównywalne. PT-91 ustępuje pojazdom w rodzaju Leclerca czy 

Leoparda w zasadzie pod względem wszystkich parametrów ( siła ognia, opancerzenie, 
ruchliwość ), ma jednak istotne zalety - jest lżejszy ( od nowych Leo o 15 ton... ) i przez to 
łatwiejszy w transporcie, mniej mostozrywny itp. oraz oczywiście dwa czy trzy razy tańszy, 

poza tym wymaga od obsługi mniejszych kwalifikacji. Co do płatności - nie ma nic specjalnie 
dziwnego. Dziś wszystkie kontrakty zbrojeniowe przewidują offset czyli lokowanie zakupów 
albo inwestycji w kraju kilienta, w wysokości stanowiącej jakąś część wartości zakupu. Np. 

częścią czeskiej zapłaty za Gripeny ma być stal na okręty.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Stanisław 
Data: 25-Mar-02 

 
Krótka historia wojny w Wietnamie W 1961 r. powstał Viet Cong, który w tym samym roku 

rozpoczął wojnę partyzancką przeciwko władzom Wietnamu Południowego. Ameryka 
rozpoczęła wspieranie Wietnamu Południowego. W 1963 z inspiracji CIA zamordowano 

uważanego za niepopularnego Ngo Dinh Diema, prezydenta i dyktatora Wietnamu 
Południowego, którym rządził od chwili jego powstania w 1954. Władzę przejęły rządy 

wojskowe. Stany Zjednoczone zgodnie z teorią domina wspierały władze w walce z 
partyzantami. Viet Cong był z kolei zaopatrywany z Wietnamu Północnego, tak zwanym 



szlakiem Ho Chi Minha. W 1964 przypadkowy atak północnowietnamskich kutrów 
torpedowych na okręty amerykańskie został uznany za casus belli. Amerykanie rozpoczęli 
bombardowania Wietnamu Północnego oraz zaangażowali regularne jednostki wojskowe w 

walce przeciw partyzantom w Wietnamie Południowym. W 1968 siły Viet Congu pod 
dowództwem generała Vo Nguyen Giapa przeprowadziły tak zwaną Ofensywę Tet, atakując 

miasta, w tym Sajgon. Ofensywa zakończyła się całkowitą klęską militarną Viet Congu, 
zdołała jednak zadać poważne straty wojskom amerykańskim i doprowadziła do znacznego 

spadku popularności wojny w USA. Nasiliło się przekonanie o tym, że wojna jest niemożliwa 
do wygrania (przemówienie prezydenta Lyndona Johnsona). Rozpoczęły się rokowania 
pokojowe. W 1970 rokowania pokojowe załamały się, i wznowiono bombardowania 

Wietnamu Północego. Jednocześnie działania wojenne rozciągnięto na Laos i Kambodżę, 
przez które biegły szlaki zaopatrzeniowe Viet Congu. Działania te, wraz ze zmienioną taktyką 

amerykańską, doprowadziły do niemal całkowitego rozbicia Viet Congu. Jednakże, wobec 
niemożności dosięgnięcia jego baz zaopatrzeniowych w Wietnamie Północnym, (z przyczyn 

politycznych, w szczególności obawy przed interwencją Chin) nie widać było szans 
zakończenia walk. Wraz z niewielkimi, ale nieustannymi stratami oddziałów amerykańskich 

doprowadziło to do powszechnych nastrojów antywojennych. W 1973 podpisano traktat 
pokojowy z Wietnamem Północnym i wojska amerykańskie wycofały się z Wietnamu 

Południowego. Jednocześnie zapewniono Wietnam Południowy o gotowości do wsparcia 
lotniczego w razie ataku Wietnamu Północnego. W marcu 1975 zaopatrzona w sprzęt 
radziecki, dostarczony na koszt ZSRR, armia Wietnamu Północnego po dwuletnich 

przygotowaniach rozpoczęła zmasowany atak na Wietnam Południowy. Obiecane wsparcie 
lotnicze USA nie nastąpiło. Ofensywa zakończyła się 30 kwietnia 1975 zdobyciem Sajgonu. 

Z tego okresu pochodzą powszechnie znane ujęcia helikopterów ewakuujących ambasadę 
USA w Sajgonie. A teraz odpowiedź na pytanie - co miałem na myśli, pisząc: "po drugiej 

wojnie światowej był tylko jeden przypadek pokonania partyzantki cieszącej się poparciem 
większości ludności - Amerykanie w Wietnamie zniszczyli Vietcong." To co napisałem - po 
1968 Viet Cong jako partyzantka przestał istnieć. Wojna była kontynuwana przez oddziały z 
Północnego Wietnamu, przenikające przez granicę oraz przez Laos. Ponieważ ze względów 
politycznych atak na Wietnam Północny był niemożliwy, Amerykanie musieli kontynuować 

obronę, bez żadnych szans na zakończenie wojny. Partyzantka, (a raczej wtedy już 
dywersanci z północy) była jednak na tyle słaba, że mogli się oni wycofać w 1973, i rząd 

Wietnamu Północnego nie miał żadnych problemów z jej powstrzymaniem. Wietnam 
Południowy został pokonany przez klasyczną ofensywę w stylu radzieckim, z użyciem 

zmasowanej artylerii i czołgów. Gdyby Amerykanie wsparli Wietnam Południowy 
lotnictwem i ew. w ograniczonym zakresie siłami lądowymi, nie mieliby żadnego problemu. 

W 1973 Wietnam Północny przeprowadził podobną ofensywę, tracąc ponad 100 tys. 
żołnierzy i niemal wszystkie czołgi i cięższy sprzęt - gdyż wtedy Amerykanie użyli lotnictwa.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 27-Mar-02 

 
Malaje - lata 50 - Brytyjczycy  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 27-Mar-02 

 
Czy myslicie militaryści, że wszystkie aspekty współczesnej wojny przedyskutowaliście? 



Nie! Bo o aspekcie ekonomicznym słówka nie było. Zagajam temat tezą: obecnie inwazja 
militarna Rosji na Europę jest niemożliwa. Działania związane z pokonaniem nawet 

rachitycznej polskiej armii (moblilizacja, przegupowania, straty, w tym ekonomiczne, później 
okupacja) byłoby dla Rosjan tak kosztowne, że państwo praktycznie przestałoby istnieć.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 27-Mar-02 

 
I jeszcze demografia: Do roku 2050 liczba ludności Rosji może zmniejszyć się o 30 procent 
jeżeli nadal utrzymywać się będzie obecna tendencja demograficzna - poinformował dziś w 

Moskwie Państwowy Komitet Statystyczny. Liczba ludności może zmniejszyć się z obecnych 
144 milionów do około 102 milionów. Według najbardziej pesymistycznych prognoz, 

możliwy jest nawet 47-procentowy spadek liczby Rosjan. W badaniach nie uwzględniono 
migracji Rosjan do Europy Zachodniej wynikającej z braku siły roboczej w tejże. Czyli jak 

chcą się bić to muszą się spieszyć!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 27-Mar-02 
 

1 ) P.S. do Wietnamu - razem z rządem Thieu padły rządy w Laosie i Kambodży. Styczeń 
1979 - inwazja prosowieckiego Wietnamu na maoistowską Kambodżę Pol Pota, luty - wojna 
między ChRL a Wietnamem. Olivier Todd w "Okrutnym kwietniu" stawiał tezę, że upadek 

Południa wcale nie był marzeniem Pekinu, który DRW wspierał niechętnie i dla 
wysondowania stanowiska amerykańsko-sajgońskiego wdał się w spór z Hanoi o Wyspy 
Paracelskie. Czyli być może jakąś szansę zmarnowano. 2 ) Losie - zważ jednakowoż, że 

aktywność Zw. Sowieckiego w całym okresie jego istnienia, w tym w latach 1939-45 była 
wielka mimo swej prawdopodobnej "ekonomicznej niemożliwości". Na Polskę 17.9.1939 a na 

Finlandię niedługo później Sowiet napadł mimo niebagatelnych przecież skutków 
demograficznych kolektywizacji, głodu na Ukrainie i czystek. Dzisiejsza Rosja to niby nie to 

samo, ale nie można zapominać o złudzeniach NEP-u czy proroctwach Golicyna - i mimo 
wszystko lepiej dmuchać na zimne.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: SOAD 
Data: 27-Mar-02 

 
Zgoda z Thorem. Niedźwiedź zawsze bedzie Niedźwiedziem, nawet ze spiłowanymi 

pazurami i wytartym futrem. Oraz odwieczne zapędy imperialistyczne.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 02-Apr-02 
 

Militaryści, kompromitacja! Wy, którzy tygodniami potraficie rozstrząsać każdy szczegół 
prawdziwego i wirtualnego uzbrojenia, o głównej broni XXI wieku (pieniądze!) umiecie 

powiedzieć tylko komunał "aktywność Zw. Sowieckiego w całym okresie jego istnienia, w 
tym w latach 1939-45 była wielka mimo swej prawdopodobnej 'ekonomicznej 

niemożliwości'" i o "odwiecznych zapędach imperialistycznych"? Do roboty! Proszę 



ekonomiczną analizę skutków zaatakowania NATO. Bo na pierwszy rzut oka widać, że Rosja 
po takim posunięciu cofnęłaby się do epoki kamienia gładzonego i została protektoratem 

każdego, kto by tego zechciał. Proszę o obalenie tej tezy na poziomie szczegółowości 
podwątku "F16 versus Gripen".  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 02-Apr-02 

 
Za chwilę dowiemy się zapewne, że potęga bloku sowieckiego po 1945. było fikcją na którą 

Zachód dał się nabrać ponieważ nie miał dostatecznie wielu cwanych ekspertów od 
bankowości. Albo że Koreę Pn można wykończyć jednym wyciągiem z konta. W każdym 

razie - nawet obecna zdechła armia rosyjska miałaby szanse zatrzymać się w okolicach 
Pirenejów, taki jest stan niedofinansowanych ( 1.5-2% PKB ) armii europejskich; całe NATO 

to w zasadzie siły USA plus oddziały pomocnicze ( tak jest - nawet Bundeswehra czy 
Francuzi ). Z innych spraw - ś.p. Zgredek nie dostarczył planu wykorzystania darowanych 
przez ZhT 15 mld USD. Gdyby zmartwychwstał - zarządza się rozstrzelanie i dodatkowo 
pozbawienie racji trunków na dwa tygodnie. Z jeszcze innych - bardzy fajny wydaje się 

pomysł na zredukowanie efektów ruchu automatyki broni zastosowany w karabinie AEK ( 
ostatnia NTW ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 03-Apr-02 

 
Drobna uwaga Vikingu, dość silne lotnictwo NATO+ppk na śmigłowcach i odpalane z ręki 
oraz możliwości szybkiego stawiania zapór minowych mogłyby to troche utrudnić ;). PS. co 

komu miałaby Korea wyciągać z kąta i gdzie jest ten kąt :)? Los już królowie w 
średniowieczu praktykowali, że najlepszą metodą pozycia się długów jest zabranie Banku i 
zamordowanie/wygnanie właściciela/i, poza tym gdy ja mam karabin a ty nie to to co twoje 

może być moje (Afryka i stada krów dobrze to ilustrują)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 03-Apr-02 
 

Panowie porównajcie poziom i szczegółowość waszych wypowiedzi w tematach "Gripen vs 
F16", Krab z tekstami typu "Koreę Pn można wykończyć jednym wyciągiem z konta", "gdy ja 
mam karabin a ty nie to to co twoje może być moje" i wyciągnijcie wnioski. Okazało się, że 

król jest nagi - na temat broni od której padło Imperium Zła nie wiecie nic! hehehehehe  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 03-Apr-02 
 

Wiecie prawdopodobnie, że niejaki Adolf H lubił sobie dworować ze swoich feldmarszłków, 
że nic o ekonomicznej stronie wojny nie wiedzą. I to obok VW Garbusa i autostrad należy to 

do jego pozytywnego wkładu.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 03-Apr-02 
 

Los Rosja wygrywa czy przegrywa, co z udziałem Chin, Indii i państw Arabskich, zaproponuj 
reakcję USA i jeszcze kilka pytań w podobnym stylu. Inaczej wyjdzie książka, a nie 

wypowiedź na forum, a co do ekonomii na wojnie to akurat III Rzesza jest przykładem że 
mając zdemolowaną gospodarkę można prowadzić wojnę.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 03-Apr-02 

 
losie drogi - mniemasz, że jesteś odkrywcą czegoś co nazwać można "ekonomicznym 

aspektem wojny" gratuluję więc umysłu niemal na miarę Kopernika. Wiesz, starzy 
Wikingowie mawiają, że na zachód od Thule jest jakiś ląd, kup sobie statek i popłyń tam, 
może go też odkryjesz. Co do danych statystycznych, które rzuciłeś powyżej - oddają one 

tendencję a nie jakieś prawo powszechne. Liczba ludności "może" się zmniejszyć, ale 
przecież nie musi itp. Nie wiemy co będzie za 10 lat nie mówiąc o 50. Weź pod uwagę, że 

Rosja jest samowystarczalna pod względem surowcowym, mając swoje złoża surowców jest 
w stanie natrzaskać masę sprzętu, mając własne paliwa - umożliwi ć mu działanie itp. itd., 
zatem ograniczenia ekonomiczne działają tu w cokolwiek mniejszym stopniu, problemem 

mogą być robocizna i technologie; pierwszy w wypadku totalizacji państwa ( głównie tego się 
obawiamy ) traci swą moc, w drugiej materii Rosjanie wcale nie są słabi. Teraz mają kłopoty 
z uwagi na pozostanie po rozpadzie Sajuza niektórych zakładów na Ukrainie czy Białorusi - 
no i jest to jeden z powodów ich aktywności na tym kierunku, utrzymania braci Słowian w 
swojej orbicie. O.K., obecnie być może Rusowie są słabi, w tym finansowo ( ale w końcu te 
dziesiątki mld $ pomocy, kredytów itp. na coś poszło ) ale co ma wynikać z tego dla naszej 

doktryny obronnej ? Założenie, że inwazji ze Wschodu nigdy nie będzie ? Bzdura, bo 
przyszłości nie znamy, nigdzie nie jest powiedziane, że NATO nie wiecznotrwałe itp. A w 
razie pojawienia się zagrożenia na zbrojenie się, wyszkolenie jest zawsze za późno jeśli się 
tego zaniedba zupełnie wcześniej, nie jesteśmy Ameryką. Nawet jeśli pojawi się bankier z 

wypchanym trzosem - nie wystarczy. To by było na tyle, jeśli masz komentarze merytoryczne 
- prosimy, jeśli zamierzasz się dla pustoty wyzłośliwiać i grzać się w słonku swych 

mniemanych przewag - odpuść sobie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 03-Apr-02 

 
Thorze - litości! Możesz mnie roztrzelać ale nie odbieraj mi trunków. Losie - błąd który 
popełniasz jest typowy. Z faktu, iż że ewentualny rosyjski atak na Europę w ostatecznym 
rozrachunku źle skończyłby się dla samej Rosji nie wynika, że jest nieprawdopodobny.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 04-Apr-02 

 
Ale w każdej decyzji musi być jakieś (choćby subiektywne) jądro racjonalności. A jeśli 
chcemy posługiwać się pojęciem odstraszania, racjonalność wroga musimy zakładać - 



wiadomo, świr się niczego nie boi. Dlatego masowy atak jądrowy na Polskę należy 
wykluczyć - stworzyłoby to promieniotwórczą kurtynę oddzielającą na setki lat Rosję od 
Europy, uniemożliwiając działania militarne i handlowe. Załóżmy więc, że jest to atak 

konwencjonalny z ograniczonym użyciem atomówek. Zakładamy też śladową racjonalność 
NATO - brak reakcji albo reakcja pozorna pozbawia ten pakt jakiejkolwiek siły. Polska łże-

armia zbytniego oporu nie stawia ale Rosja traci znaczną część lotnictwa - to dzięki 
sojusznikom. Front zatrzymuje się na Odrze. Do "walki z teroryzmem" (to nośne hasło, nie?) 

włączają się wszyscy, którzy poczuli konfitury. Turcja, bo zjednoczenie ludów tureckich, 
Chiny i Japonia, bo przestrzeń życiowa, Armenia i Gruzja, bo słusznie się boją zjednoczenia 
ludów tureckich. Argumentem dla skorumpowanych republik poradzieckich jest wypchany 

trzos (w Afganistanie się sprawdziło). Popatrzcie na mapę. Południowa granica Rosji to jedno 
wielkie miękkie podbrzusze. Atakiem od południa Rosja zostaje rozcięta na pół. Traci Syberię 

czyli zaplecze strategiczne i jedyny produkt eksportowy. A Rosja bez Syberii umiera. 
Rosjanie to wiedzą, pchali się na południe głównie po to by chronić Syberię. Jeżeli w 
rosyjskich głowach jest choć gram rozumu to w Europie będą grzeczni (gdzie indziej - 

niekoniecznie). Putin w każdym razie to wie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 04-Apr-02 
 

...a moje posunięcie to klasyczny manewr oskrzydlający. W dyskusji o podwoziach Kraba czy 
Gripena szans nie miałem, więc militaryści zostali zaatakowani od strony niebronionej - czyli 

od strony ekonomii wojny. Przyczółek został zdobyty i okopany. Przeciwnik zmuszony do 
chaotycznych manewrów ("zamierzasz się dla pustoty wyzłośliwiać i grzać się w słonku 

swych mniemanych przewag") i przegupowania. Teraz czekamy na posiłki. Jak nie nadejdą, 
zawsze można się wycofać na z góry upatrzone pozycje ;)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 04-Apr-02 

 
No proszę - mamy komentarz merytoryczny. 1 ) Hipotetyczne uderzenie Rosjan musiałoby 

być poprzedzone konsolidacją wewnętrzną oraz opanowaniem bliskiej zagranicy o żywotnym 
znaczeniu ( gł. Ukraina ), później rozruchem przemysłu. To zadanie na mniej więcej 5-10 lat, 
jeśli trzymamy się hipotezy o racjonalności a nie rozpaczliwym, szalonym ruchu. Posiłkując 
się kulawą analogią z historii ( Adolf H. ) można mniemać, że tzw. demokracje zaczęłyby się 
naprawdę bać jakieś 2-3 lata przed osiągnięciem przez układ temperatury wrzenia - i dopiero 
wtedy parlamenty wzięłyby się za zwiększanie budżetów obronnych. Zdecydowanie za mało 

czasu - i z hipotetyczną ruską potęgą zmierzyłyby się armie o etatach pokojowych, nie 
dysponujące przewagą techniczną nad przeciwnikiem, a w paru elementach wręcz mu 

ustępujące ( najprawdopodobniej lotnictwo, taktyczna broń rakietowa ). Cała nadzieja zatem 
w Amerykanach i ich obecności. Zakładmy przy tym, że Stanami rządzi imperator z 

prawdziwego zdarzenia a nie jakaś Cartero- czy Fordopodobna łamaga. I że we Francji, 
Włoszech i Niemczech nie pojawia się nowy wariant "better red than dead" czy wręcz chęć do 
kooperacji z Rosją ( kiedyś taki wariant wyobraził sobie Clancy, a 11.9.2001 pokazał, że tych 

pisarzy nie należy lekceważyć. Zatrzymanie się frontu na Odrze mogłoby się nie udać. 2 ) 
Idea uderzenia w południe Rosji jest ciekawa, ale nie wiadomo czy realizowalna. Pojawiała 

się nie raz, np. w 1939 we Francji jako pomysł na odciążenie Finów ( chcieli wywołać 
powstanie ludów kaukaskich ). Problem w tym, że z wyjątkiem Turków wszyscy dysponują 



tam słabiutkimi armiami ze starym postsowieckim sprzętem a nawet jeśli ktoś ma nowszy to 
jest uzależniony od rosyjskiej pomocy technicznej, bo kadry własne są zupełnie 

niedostateczne - i tak pozostanie w dającej się wyobrazić przyszłości. Poza tym Rosjanie też 
mają tam wpływy ( Amerykanie w Uzbekistanie i Gruzji to póki co za mało ) i w razie gdyby 

gotowali się do jakiejś akcji na pewno by z nich skorzystali ( np. usuwając za pomocą 
specnazu przekupionych przez Zachód kacyków i osadzając swoich ). 3 ) Wątpliwe, czy my, 
czyli Imperium Amerykańskie wołalibyśmy na pomoc Kitaj. Byłby to pomysł równie cwany 
co zapraszanie Stalina na Daleki Wschód w 1945. Więcej szkody niż pożytku. 4 ) Rosjanie 

mogą pootwierać dywersyjne "drugie fronty", wrócić do wielkiej przyjaźni z KRLD, Irakiem, 
Libią...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 04-Apr-02 

 
Los - wyobraź sobie następującą sytuację. W Rosji dochodzi do władzy Imperator który, 

chwyta za mordę mafię, zapewnia większości minimalny poziom dochodów, itd itp, 
nacjonalizuje co się da ale wybranym wielkim koncernom Europy uchyla rąbka 

ekonomicznego raju. W tym czasie w Polsce dochodzi do obrzydliwych ataków na Żydów i 
cudzoziemców (w tym Rosjan), aktywizują się tajne organizacje antyrosyjskie i 

antyżydowskie. W jednym z rosyjskich miast dochodzi do niebywałego aktu terroru 
"plecakowy" ładunek nuklearny zmiata zabytkową część Petersburga, dziesiątki tysięcy ofiar, 

współczucie całego świata. Po pewnym czasie okazuje się, że nitki prowadzą do 
antyrosyjkich i antyżydowskich organizacji terorystycznych w Polsce. Rosja domaga się od 
Polski zdecydowanej walki z teroryzmem ale Polska sobie nie radzi. W tym samym czasie 
dochodzi do wielkiego skandalu seksualno-szpiegowskiego w który są zamieszani najwyżsi 

oficerowie amerykańscy w Kwatery Głównej NATO. Europa jest oburzona, NATO trzeszczy 
w szwach. Słuszne rządania powstrzmania antyrosyjskiej i antysemickiej tłuszczy w Polsce 

nie spotkykają się z odpowiednią odpowiedzią. Rosja musi zapewnić sobie bezpieczeństwo... 
Czy jakikolwiek przywódca zgodzi się na użycie ładunku jądrowego w obronie tych 
żałosnych antysemitów. Tym bardziej że trwa wojna o Tajwan i wywołany nią kryzys 

ekonomiczny (90% światowej produkcji najważniejszych komponentów komputerowych nie 
istnieje), a stosunki Grecko-Tureckie są tak napięte że niek nie ma czasu na zajmowanie się 

tymi plemionami ze wschodu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 04-Apr-02 
 

Wracając do spraw przyziemnych - co myślicie o hinduskim pomyśle na T-72 - podwozie od 
niego plus wieża z Arjuna ? Podobne to trochę do konceptu żabojadzkiego T-21, ale Arjun to 

było prawie 60-tonowe bydlę i jego wieża dość komicznie wygląda na małym kadłubie T, 
ponadto zastosowano ponoć jakiś niezwykły sposób mocowania bo oryginalne łożysko jest 
chyba za małe. Wydaje się, że dziady stracili 25 lat, zainwestowali w Arjuna masę kasy a 

całość mogłaby zostać w poważniejszych ilościach wprowadzona do uzbrojenia koło 2010, 
więc próbują ratować z programu co się da. Ale na błędach się człowiek podobno uczy, więc 
w sumie im się opłaci. P.S. Zgredek - proszę się zgłosić do kwatery głównej celem odebrania 

skierowania przed pluton egzekucyjny i ewentualnie złożenia odwołania od dalszej części 
wyroku.  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: los 

Data: 05-Apr-02 
 

Więc militaryści, pokażcie co potraficie, bo do tej pory to raczej fantazja: "chwytanie za 
mordę mafii, zapewnienie większości minimalnego poziomu dochodów, uchylenie rąbka 
ekonomicznego raju", "konsolidacja wewnętrzna oraz opanowanie bliskiej zagranicy o 
żywotnym znaczeniu, rozruch przemysłu" - chyba nie macie wątpliwości, że tego w Rosji 
brak nie dlatego, że nie chcą ale dlatego, że nie są w stanie. Rosja jest jaka jest i pisanie o 

innej jest nieuprawnione. "Wątpliwe Imperium Amerykańskie wołałoby na pomoc Kitaj" - a 
jeśli Kitaj sam z siebie by pomógł? To przecież jedyna okazja upieczenia własnej pieczeni na 
cudzym ogniu. Czy jesteście pewni, że Rosja (taka jaka jest!) ma dosyć potencjału by obronić 

każdy kilometr z 8000 km południowej granicy? Bo przerwać front wystarczy w jednym 
miejscu. "Usuwanięcie za pomocą specnazu przekupionych przez Zachód kacyków i 

osadzenie swoich" też jest nie tak pewne - nie jedna Rosja ma komandosów! Naprawdę 
sądzicie, że jacyś antysemici będą Amerykanów obchodzić, kiedy jest groźba utraty rynku w 
Europie? Bo w Afryce popyt na produkty Boeinga i Microsoftu jest ciut mniejszy. Nawet jeśli 

jakimś cudem Rosji udałoby się obronić to ryzyko jest nieporównanie większe od 
potencjalnych korzyści (ja w każdym razie żadnych nie widzę).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 05-Apr-02 

 
Rzuca to też pewne światło na racjonalność rosyjskiej ekspansji na południe. To nie tylko 

rosyjska misja cywilizacyjna czyli eksport standardów kulturowych (brud, smród, pijaństwo, 
korupcja i pogarda dla człowieka) ale także ochrona miękkiego podbrzusza - południowej 

granicy Syberii.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Apr-02 
 

losie drogi - gdybyś miał orientację w militariach wiedziałbyś, że chińska armia i 
zaopatrujący ją rodzimy przemysł jest w epoce wczesnego Breżniewa.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 05-Apr-02 

 
Chińską armię zaopatruje w znacznym stopniu Rosja, o której trudno chyba powiedzieć, że 

miltarnie jest w 'epoce wczesnego Breżniewa'? Zob. T-90, najnowsze MIgi i suki, itp, itd. W 
sumie Rusy znowu/jak zwykle prowadzą samobójczą politykę - i pewnie znowu/jak zwykle 

ędą mieli o to pretensję do całego świata. Pozdowienia!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Apr-02 
 

I właśnie w tym sęk. Jakoś tak jest, że Kitajce sami z siebie nie są w stanie wytworzyć 



nowoczesnych technologii militarnych, które by im pozwalały konkurować nawet nie z 
Amerykanami ale choćby z Francuzami. Mają potężne problemy nawet z opanowaniem 
technologii dostarczanych przez Rosjan - o czym parę razy tu pisano ( nie potrafią sami 

złożyć z dostarczanych części samolotów tak aby nadawały się do oblotu ). Są od Rosjan 
uzależnieni w większości dziedzin - kompletne nowoczesne samoloty - Su-27/30 ( MiGów 
nie dostają ) wraz z licencjami, silniki do samolotów ( Ruscy są na tyle cwani, że tu nie są 

chętni do handlu licencjami ), radary ( np. Żuk ), rakietowe systemy przeciwlotnicze ( S-300, 
Tor ), okręty ( niszczyciele typu Sowriemiennyj, o. podwodne ), okrętowe i lotnicze pociski 
rakietowe. Sami są w stanie co najwyżej modyfikować MiG-a-21 i czołg T-55; jeśli wezmą 

się nawet z pomocą zachodnią czy izrealską za projektowanie i budowę czegoś co w 
założeniu ma być nowoczesne - wychodzi im to delikatnie mówiąc nieszczególnie ( vide OP 

typu Song ). Trudno powiedzieć jak długo to potrwa, ale w dającej się perspektywie 
przyłożenie przez Chińczyków łapy do upadku Rosji oznaczałoby, że b. długo nie wyskoczą 

ponad poziom tego, co im uda się złożyć z ruskich części albo skopiować, bo nie należy 
spodziewać się, że np. Amerykanie rozpędzą się z dawaniem know-how. W każdym razie - 

los zarzucając innym uprawianie fantastyki z wielką gracją dostrzego słomkę w oku bliźniego 
pomijając dyskretnie drąg tkwiący we własnym. P.S. MOr - scharakteryzowałeś pięknie 

dostawy rosyjskie dla Indii ( Su-30, MiGi-29 K, T-90 ) a nie Chin. Hindusi też są elementem 
całej układanki, nie wyobrażam sobie żeby byli specjalnie zachwyceni ewentualną ingerencją 

Chin w Rosji ( od której też są mocno uzależnieni ).  
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Losie, skojarzyles mi sie teraz z Bombardierem, ktory w innym watku wytrwale przekonuje, 
ze poza ekonomija wolnorynkowa niczewo nie bywajet. Tymczasem czlowiek to takie dziwne 

zwierze, ktore nie kieruje sie tylko instynktem samozachowawczym (czyli np. ekonomia). 
Nawet gdyby chcial to robic, to i tak pewnie kiepsko by mu to wyszlo (w celu 

superracjonalnej polityki potrzeba np. znac dokladnie mozliwosci i zamiary przeciwnika itp., 
a takie poznanie zawsze jest obarczone jakims bledem). Kiedys pewien pan, bodajze nazywal 

sie Bloch (zreszta Polak z pochodzenia) napisal ksiazke, w ktorej bardzo przekonujaco 
udowadnial, ze z ekonomicznego punktu widzenia wojna jest absurdem i dlatego juz nigdy do 

niej nie dojdzie. Taki 'Koniec historii' Fukuyamy swoich czasow, zdobyl tez spora 
popularnosc. Wszystko bylo w tej ksiazce klarowne i pewnie do niczego nie moznaby sie 
przyczepic. A teraz data wydania ksiazki - bylo to jakis kilkanascie lat przed wybuchem I 

wojny (ze juz o II nie wspomne). Z innej beczki - z tego co wiem, podczas II wojny strategia 
Japonii tez stala na bakier z zachodnioerupejskim, racjonalnym pojmowaniem 'oplacalnosci' 

czy 'celowosci'. W koncu wojne przegrali, ale USA musialy rzucic na szale caly swoj 
potencjal.  
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DSD - oczywiście jest tak jak napisałeś. Gdzie jest racjonalność np. u bin Ladena ? Wiadomo 

było, że jak stukną samolotami w WTC Imperium nie popuści. Podobnie sprawa ma się z 
Hamasowcami, którzy zgodnie z losowym pojmowaniem świata są zapewne niemożliwi bo 
miast rozrywać się na strzępy wraz z pasażerami izraelskich autobusów powinni otworzyć 

kramiki i racjonalnie robić pieniądze. Nie zgodzę się co do oceny strategii japońskiej podczas 



WW 2, idea była wyrozumowana i w zasadzie sensowna. Jej twórcom wydawało się, że jeśli 
przetrzepią Amerykanom skórę na peryferiach i zadadzą bolesne straty ci jako społeczeństwo 
z tendencjami izolacjonistycznymi, przywykłe do luksusów i w opinii Japończyków nie dość 

bitne podwiną ogony i zamkną się w swej kontynentalnej fortecy - a gdyby próbowali się 
odgryźć - Japonia skonsoliduje swe zdobycze i mając oparcie w bogatej w surowce Azji 

odeprze niecne zakusy. Rozumne było np. rozgrywanie gdzieniegdzie karty antykolonializmu, 
żółtej solidarności itp. Rachuby okazały się niedobre, Amerykanie zdeterminowani, 
popełniono wiele błędów ( brak mocnego ataku na infrastrukturę w Pearl Harbour, 

nierozumne poniechanie użycia floty podwodnej na liniach komunikacyjnych ), samuraje zbyt 
brutalni i nieatrakcyjni jako protektorzy dla żółtych - ale całość nie była bynajmniej 

bezrozumnym skokiem do ataku.  
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O Japonii moznaby dlugo dyskutowac, w latach 1860-1945 byl to wyjatkowo zakrecony kraj. 
Pamietam fragmenty 'Historii XX wieku' Paula Johnsona poswiecone strategii Japonii przed 

wybuchem II wojny. Nie wygladalo to zbyt powaznie (np. marynarka i armia ladowa 
planowaly swoj rozwoj zakladajac, ze drugi rodzaj broni dostanie ca. 0% wytworzonej stali). 
Wyglada na to, ze strategia Japonii i Al-Quaidy pokrywaja sie w 100% - zadac Amerykanom 
takie straty, zeby dla swietego spokoju zgodzili sie na nasze warunki. Dlaczego Saudyjczyk 
postanowil powtorzyc to, co juz raz sie nie udalo? Czy sadzil, ze lata 60-te az tak odmienily 

Stany?  
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1 )Nie pamietam jak dokładnie wyglądał podział surowców między flotę i armię ale coś w 
tym jest. Cesarz miał znakomite marynarkę ( superpancerniki typu "Yamato" - 63 000 ton, 9 

dział 460 mm, dobre lotniskowce i okręty innych klas, pod wieloma względami 
przewyższające konkurencję, np. doskonałe torpedy ) i lotnictwo ( świetne myśliwce i lekkie 

do średnich samoloty torpedowe i bombowe, choć nie dorobili się nigdy bombowców 
strategicznych ) i mocno zacofaną armię lądową; sprzęt lądowi samuraje mieli niskiej klasy 

we wszystkich w zasadzie kategoriach, ustępujący technicznie anglosaskiemu w jeszcze 
większym stopniu niż ten był gorszy od niemieckiego, fanatyzmem przepaści technicznej nie 
da się nadrobić. Choć koncentracja na okrętach i samolotach nie była wcale głupia - wiadomo 

było, że teatrem walki z Ameryką będzie ocean, armia miała uzupełniać flotę podczas 
operacji desantowych po wygranych przez tą drugą bitwach, w razie przegranych trudno by 
jej było coś odmienić. Na lądzie walczono z Chińczykami czy później w epoce kiedy plany 

się realizowały trzeciorzędnymi oddziałami brytyjskimi, które wymagającymi przeciwnikami 
nie były. A zasoby Imperium miało ograniczone i musiało coś wybrać. 2 ) Może Osamę 

natchnął przykład z Mogadiszu ? Wystarczyło zabić 20 Amerykanów i sobie poszli ( polecam 
film o tym, "Płonący śmigłowiec - dobra, realistyczna, niepacyfistyczna robota ). Postanowił 

przeprowadzić mały eksperyment...  
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For Thor: Nie tak dawno czytałem wywiad z jednym rosyjskim ekspertem od uzbrojenia, 

który stwierdził, że Rusy sprzedają broń zarówno CHRL jak Indiom, tylko Indiom te 
NOWSZE modele ('Tak na wsielakij sluciaj' :) I wcale niekoniecznie Amerykanie muszą się 

'rozpędzić z dawaniem know-how' ChRL, gdyż i tak od lat robią to zdolni chińscy studenci na 
amerykańskich uczelniach i instytutach naukowych. ;). Natomiast co do wujka Bieńczysława 
Ladeńskiego, to spokojnie można przyjąć, że jego i jego bratanków Talibańszczaków 'logiką' 
była Total Zadyma - widać było, że po zajęciu większości Afgasnistanu nie mieli pojęcia o 

prowadzeniu państwa i stale szukali okazji do nowej zadymy, np. wysadzając posągi Buddy, 
co wprawdzie mocno wkurwiło wielu ludzi, ale 'niestety' (dla Ladeńskiego) nie wywołało 
wojny. No to trzeba było zrobić większe NYC BUM!, żeby była szansa na globalą wojnę 

religijną. A czy do nie dojdzie - zobaczymy... PS; W przedostatnim 'Plusie-Minusie' 'Rzepy' 
był wywiad z A. Besancon'em, który m.in. stwierdził, że 'Zyski Moskwy po 11 września są 

tak znaczne, że uprawnione wydaje mi się pytanie, czy to nie po jej stronie należałoby szukać 
przyczyn tej rzekomej cezury w dziejach świata'. Nic dodać, nic ująć  
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Na rosyjskich ekspertów od uzbrojenia radziłbym uważać, ten ludek potrafi łgać straszliwie. 
Wg tych nierosyjskich poziom nowoczesności sprzętu dostarczanego Kitajowi jest zupełnie 

zbliżony do tego, który dostają Indie - vide Su-30 MKI ( hinduski ) i MKK ( chiński ) i wiele 
innych rzeczy. Czasem wchodzą w grę kwestie finansowe, z obu stron - Ruscy nie moga 

wybrzydzać, dają to, czego chce kilient, nieraz firmy rosyjskie zwalczają się bezpardonowo ( 
np. odgałezienia Suchoja w Moskwie i Irkucku ), klient nie zawsze ma kasę na najlepsze 

rozwiązania. Czy zdolni chińscy studenci będą w stanie radykalnie zmienić obraz tamtejszego 
przemysłu wojennego - nie wiem. To co oni ewentualnie wymyślą będą musieli wprowadzić 
w życie pomniejsi inżynierowie, technicy i robotnicy na swojskich maszynach a oni są już 

własnego chowu. Przechodzenie od fazy laboratoryjnej do przemysłowej to dopiero sztuka, u 
nas na którejś z politechnik pewnie i by się dało złożyć F-22 ale co z tego. A póki co to owi 

studenci czy poststudenci nie są w stanie nawet porządnego radaru zrobić. BTW - trochę 
podobne problemy mają Hindusi, którzy też zdolni są, jeżdżą po uczelniach, technologie 
mogą kupować o niebo łatwiej niż Kitajce - a b. spektakularnych sukcesów nie osiągnęli.  
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Thor w sprawie Indii całkowity brak zgody, mają wspaniałe efekty: 60 tonowy Ajrun daje 

pracę już wiele lat dużej ilości pracowników licznych szczebli, podobnie samolot (ten nawet 
podobno już lata), tak więc w tak przeludnionym i biednym kraju to naprawdę sukces. 

Czytałem o planach wybudowania lotniskowca, jakież to szczytne i ile miejsc pracy. Uważam 
że nasi "specjaliści" powinni zacieśnić współpracę z Indiami może być to bardzo pouczjące i 
korzystne dla obu stron. A poważnie to w ostatniej NTW jest b.ciekawy artykuł o początkach 

rakietowych systemów OPL dla WMF i uwagi o "podobieństwach" do produkowanych 
wcześniej systemach w USA i Wielkiej Brytanii, co może być dobrym przyczynkiem do 

prowadzonej polemiki  
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Ja się z Hindusów śmiać nie będę, bo mimo wszystko Arjun, LCA, fregaty i inne takie choć 
pewnie niezbyt udane i zacofane dają jednakowoż doświadczenie a to rzecz bezcenna na 

przyszłość jeśli myślą poważnie o mocarstwowości, której warunkiem jest uzyskanie w końcu 
niezależności w dziedzinie konstrukcji podstawowych typów uzbrojenia. To trochę tak jak z 
samochodami - kiedy pierwsze Toyoty trafiły w latach 60. do USA wszyscy dziwili się, jak 

można było takie ścierwo zrobić - wyglądało to beznadziejnie, jeździło jeszcze gorzej, o 
niezawodności nie wspominając. Skośnoocy się nie jednak załamali, nie kupili licencji na 

Dodge'a i dziś trzaskają Lexusy, do których kudy amerykańskiej tandecie. Nie można zatem 
wykluczyć, że tak Hindusi jak i Chińczycy kiedyś rozwiną się wspaniale, ale nie będzie to 
jutro ani za 10 lat tylko w perspektywie, która nawet losowi wiadomą nie jest. Nie bardzo 

wiem co ma wynikać z podobieństwa systemów rakietowych WMF do anglosaskich - poza 
tym, że korzenie wszystkich tkwią pewnie w III Rzeszy. Ruscy to jednak inna parafia niż 
Chiny, oni w końcu zdobycze techniczne Zachodu w mniejszym czy większym stopniu od 

czasów Piotra I wcielali i dokładali do nich swoje cegiełki albo i cegły, nie wolno lekceważyć 
dorobku naukowo-technicznego caratu ( pierwsze ciężkie bombowce na świecie to były IM-y 
niejakiego Igora Sikorskiego, któren się później na helikoptery przerzucił, P-47 Thunderbolt 

wywodził się z konstrukcji innego Rosjanina - Sewerskiego ). W każdym razie punkt startowy 
był zupełnie inny niż w Chinach, co uwidoczniło się już na poczatku rozwoju Sajuza i jego 

machiny wojennej; kopiować też trzeba umieć, tym bardziej twórczo rozwijać.  
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1) Tego też się moja wypowiedź tyczyła, ZSSR najpierw kradł pomysł, ale miał ludzi, którzy 
go później wdrażali i co ciekawsze udoskonalali, a Kitajce nawet jak dostają coś gotowego to 

mają z tym duże problemy co raczej rokuje im nieciekawie. 2) Moja uwaga dotyczyła 
"podobnej" drogi rozwoju pocisków w ZSSR czyli ukraść/kupić a potem udoskonalać co 

projektów chińskich czy hinduskich. 3) Dla mnie rachunek zysków z projektów hinduskich 
ma się nijak do efektów, za kilka lat będą mieli dobrych specjalistów od opracowania 

przestarzałego uzbrojenia, które można dość tanio kupić, a o ile dobrze Ciebe zrozumiałem 
chodziło Ci o posiadanie wykształconej/posiadającej kulturę techniczną kadrę średniego i 

niższego szczebla, a do tego potrzebna jest produkcja, bo jak słusznie zauważyłeś 
laboratorium od fabryki dzieli baaardzo dużo.  
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Produkują. Hindusi budowali/budują/budować będą licencyjnie MiG-i-21, 27, 29, SEPECAT 
Jaguary, Su-30. Z jeżdżących - T-72 i jakieś tanki Vickersa o ile się nie mylę. Toteż myślę, że 

kultura techniczna owych niższych szczebli jest dużo wyższa niż w Chinach, bo obcują z 
dużo badziej zaawansowanymi technologiami, nie słychać też, żeby mieli jakieś gigantyczne 

problemy z ich oswajaniem. Poza tym u nich nie było cwaniaczków, którzy chcieli 
przeskoczyć Amerykanów dzięki wytopowi stali w dymarkach i reedukowali inżynierów przy 

zbieraniu ryżu.  
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Chciałbym zwrócić uwagę na mały szczegół powiązany ze sprzedaży broni do Chin i Indii. 

Owóż o ile T-55 to była broń sterowana przez ludzi, to Su-30 to broń sterowana przez 
elektronikę, której z kolei wydaje polecenia człowiek, ale jest on tylko jednym z wielu wejść 

systemu. Inne wyjścia to dane z wszelakich czujników rozpoznawczych, np. radarów - innymi 
słowy komputerów sterowanych radiowo. Czyli cały system (jeśli się to przewidzi na etapie 

projektowania) można wyłączyc zdalnie, niezależnie od woli operatora. A jak wiadomo 
Rosjanie przewidują podobne zabezpieczenia. Żeby się zabezpieczyć, trzebaby wywrócić na 
lewą stronę wszystkie bebechy sprzętu. Co robi np. Izrael, ale do czego Chińczycy nie są w 

jakikolwiek sposób (obecnie) zdolni.  
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Podobno gdyby Arabowie Saudyjscy na F-15 czy Egipcjanie na F-16 spróbowali uderzyć na 
Izrael mogłoby to wyglądać stosukowo ciekawie, z wymienionych powyżej względów. Znów 
przewagę mają chyba Hindusi, bo Kitaj kupuje sprzęt z awioniką z całości rosyjską a Indie z 

mieszanką rusko-francusko-izraelsko-swoją; Rosjanie mają ponoć cholerne kłopoty z 
integracją całości, choć pewnie dostają kody i coś by tam mogli namieszać ( ale wojny 

indyjsko-ruskiej trudno się spodziewać choćby z przyczyn geograficznych ).  
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Tak w ogóle, to z Hindusami doświadczeń nie mam, ale interasa z Chińczykami w produkta 
techniczne to jest swoista zabawa. Jeśli kupili licencję na proces produkcyjny czegokoliwiek, 

to zrobią wszyściutko dokładnie i najtaniej na świecie. Ale próby poprawienia dowolnego 
szczegółu powoduje zatkanie systemu - oni w swoim systemie myślenia nie przewidują 

wprowadzania jakichkolwiek poprawek. A produkcja zbrojeniowa, przynajmniej ta 
najważniejsza (samoloty, łodzie podwodne, rakiety strategiczne), to tak naprawdę 

manufaktura. No i Kitajce jak na razie sami nic nie wymyślili.  
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Jak mojej wiedzy wygląda militarna myśl techniczna u Kitajców : 1 ) Broń strzelecka. Dla 
wojska - wersje licencyjne konstrukcji rosyjskich - TT, Makarow, SKS, AK, RPD, PK, 

granatnik AGS. Wkład własny - karabinek Typ 68, hybryda SKS i AK i jakiś dziwaczny pm, 
skonstruowano też kałacha bull-pup. Bardziej popisują się jeśli chodzi o produkcję na 

zachodnie rynki cywilne - koncern Norinco kopiuje co tylko można : węgierskie kopie HP ( 
FEG ), CZ 75, M 1911A1 w wersji Para Ordonance, ostatnio SIG-Sauera P226 ( podobno na 
tyle dobrze, że istnieje wymienność części i można zrobić sprawną składankę szwajcarsko-
chińską ), M 14. 2 ) Artyleria - chyba głównie kopie i pochodne konstrukcji sowieckich. 3 ) 



Broń pancerna : licencyjne, zmodyfikowane wersje T-54/55, ostatnio ich pochodne z 
lepszymi silnikami, armatami 125 mm i ponoć pancerzem warstwowym ( Typ 85, 90 itp. ), 
PT-76, kopie BMP-1, w tym uproszczone itp. 4 ) Lotnictwo - z licencji robili MiG-i-15, 17 i 

19. Tego ostatniego zmodyfikowali do postaci Q-5 ( szturmowiec z wlotami bocznymi 
powietrza miast czołowego ). MiG-a-21 F-13 udało im się w wielkim bólu skopiować i mają 
produkowanego w małych ilościach J(F)-7 bez radaru ( jest tylko celownik radiolokacyjny ), 

ostatnio kombinują z nowym płatem, silnikiem R-13 zamiast R-11 i 
bocznymi/podkadłubowymi wlotami powietrza. Awionika osiąga w porywach poziom 

oryginalnych MiG-ów-21 z lat 70. Prawie własnym opracowaniem był myśliwiec J-8 w dwu 
głównych mutacjach - powiększony MiG-21 z dwoma silnikami, od pewnego momentu z 

bocznymi wlotami powietrza i radarem - najpierw prymitywnym własnym ( 25 km ), później 
z importowanym z Rosji Żuk-iem ( 80 km ). Ostatnia rewelacja - mysliwsko-bombowy JH-7, 

z licencyjnymi brytyjskimi dwuprzepływowymi Spey'ami jako napędem ( sami robią 
najwyżej kopie R-13, jednoprzepływowe ); prawie europejski standart wczesnych lat 70. 

Produkowali z licencji średni bombowiec Tu-16. I coś z ostatniej chwili - myśliwiec FC-1, 
wywodzacy się chyba z J-7, ale z rosyjskim silnikiem RD-33 i awioniką, reklamowany jako 
odpowiednik Mirage III/5 i MiG-a-23/27; rewelacje nt. odpowiedników F-22 trudno brac 

poważnie, skoro nie ukończono nawet prac nad samolotem bazującym na izraelskim Lavi 5 ) 
Rakiety - trudo powiedzieć, ale najprawdopodobniej co najwyżej lekko zmodyfikowane 

wersje konstrukcji rosyjskich z lat 60. Sami nie są w stanie opracować nawet 
naprowadzanego na podczerwień pocisku p-p bliskiego zasięgu. Podsumowując - potrafią 

skopiować, nawet zmodyfikować a wręcz skonstruować coś sami, ale na poziomie 
technicznym sprzed 30 lat.  
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Przedarłęm sie, hura hura hura, a więc przystępuję do właściwej wypowiedzi: 1. W raporcie 
artykuł na temat F-16 vs. Grippen i opis jak z przetargu na samolot transportowy pozbyto się 

Spartana, "o tempra o mores", oraz ciekawy atak na Grippenaz przmyconym w tle 
założeniem, że musimy brać udział w akcjach NATO poza Europą. Ciekawe, ciekawe 2. Ja 

się upieram, że Indie mają oszałamiające sukcesy na miarę naszej Irydy. 3. Czy ktoś coś wie o 
udziale naszych wojsk w akcjach na terenie Awganistanu ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 19-Apr-02 

 
W "Raporcie" czy NTW ? Bo w nowym "Raporcie" bronią JBR-ów, opisują konflikt w Ziemi 
Świętej i łotwską ochotniczą OT ( szczęściarze, jeśli do niej wstąpią mogą trzymać giwery w 

domach ). Co do Gripena - chyba gdzieś powyżej snułem przypuszczenia n/t możliwych 
kłopotów państw które kupią te maszynki wbrew Amerykanom i chyba wychodzi na moje. 

Np. GPS - komercyjny ma dokładność 150 m. Reszta później.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Apr-02 
 

W poprzednim Raporcie, bo jask mnie w połowie lutego przygieło do ziemi, to dopiero teraz 



dochodzę do siebie (poza tym byłem na urlopie w Egipcie z czego zdjęcia już sobie wiszą w 
sieci). Więc obiecuję w weeken trochę zaległości nadrobić i czekam na resztę. PS. przy okazji 

refory kas chorych co z branżową kasą chorych?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-Apr-02 
 

1 ) Kasy chorych ? Nie ten wątek :) 2 ) Nie śledzę zbyt uważnie działań naszej 89-osobowej 
potęgi w Afganistanie a w prasie specjalistycznej jeszcze niczego nie było. 

Najprawdopodobniej odbębniają swoją nudną, sapersko-inżynieryjną służbę. Ostatnio 
Francuzi coś zbombardowali, ale oni akurat mają czym. 3 ) Reszta - Gripen będzie miał 

łatwiej dopiero w momencie pojawienia się w linii uzbrojenia dla Eurofightera - Meteorów, 
Irisów, Taurusów. Nie jest on konkurencją a raczej uzupełnieniem dla Typhoona wobec tego 

nie będzie kłopotów z integracją, dostawami itp. Powinni jeszcze może niekoniecznie 
zrezygnować z F-404 ale zrobić alternatywną wersję z EJ-2000. BTW - podobno izraelski 
Lavi miał pierwotnie mieć 404-kę, ale skonstatowano, że to za słaby silnik i wybrano PW-

1120. Ostatecznie nic z tego nie wyszło ( poza chniński J-10 ), ale myśl była dobra. 4 ) 
Hindusów jednak nie doceniasz. Wygląda na to, że LCA nie pozostanie jednak nielotem, 
udało im się wcielić Kirana ( szk-tr ), inna sprawa, że muszą teraz interwencyjnie Iskry 
nabywać. Zobaczymy jak będzie z HJT-36. Arjun przeżyje prawdopodobnie chociaż w 

postaci podwozia do haubicy 155 mm i tak dalej. W przyszłości prawdopodobnie dalej będą 
musieli korzystać z ruskich technologii ( np. b. prawdopodobny udział finansowy w projekcie 

LFS czy też PAK FA i w związku z tym zarzucenie projektu MCA ), ale swoim być może 
trochę przestarzałym sprzętem będą mogli obce dostawy uzupełniać. Na Pakistan czy Chiny 

się nada. P.S. Z 1000 będzie ciężko, mi się od chyba miesiąca Jaskinia dopiero z którymś 
razem otwiera, ale nic to, trzeba się hartować i byle przeszkodami nie zniechęcać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 19-Apr-02 

 
Tak jest, hartować sie i nie zniechęcać, a na razie idę nadrabiać braki. A Typhoon będzie lub 
nie, więc całkiem niezły Gripen ma całkiem pod górkę. PS. zapraszam Vikingu na stronę ze 

zdjęciami (los i Szybszy mają mój mail to podeślę adres zwrotnie) A w Hindusów nie wierzę, 
bo ci zdolniejsi dawno są w Albionie lub Stanach.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 19-Apr-02 

 
Typhoon będzie. Pierwsze seryjne już składają. Adres możesz mi wrzucić na 

panzerkampfwagenv@poczta.onet.pl ( właśnie założyłem, Szybszemu się nie chcę na oczy 
pokazywać, bo mu kiedyś obiecałem artykuł ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: zombi 
Data: 19-Apr-02 

 
Thor: Przepraszam bardzo ale zmuszony jestem pokazac Wam żółtą kartke: 1000 byloby 



niezłym wyczynem ale bedzie sie liczyć tylko gdy dociągniecie do tego wyniku naturalnie, 
bez stawiania tej liczby jako celu i tekstów w stylu "wrzóć coś do jaskini bo zaczyna 

zarastać". Tak z wami walczył big brother - sztucznie mnożyli chłopaki krótkie wpisy (swoja 
droga: gdzie sie podzial żuk?). Za to przyznam że userid masz w onecie b. gustowny. ||| 

Arbiter elegancji zombi.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 22-Apr-02 
 

Po sobotnio-niedzielnym wypoczynku melduję się na stanowisku, i niestety bicia się w piersi 
ciąg dalszy. Thor oczywiscie artykuł w NTW (piątek po południ mi nie służy). Przeczytałem 
Raport i dwie refleksje na szybko: 1. Azjatycki przechył, bardzo interesujący 2. Przyczyny 

zatonięcia Kurska, jeżeli jest tak jak opisali to w tym artykule, to do likwidacji WMF 
wystarczy podjęcie działań przeciwko innej flocie i sami się pozotapiają  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 22-Apr-02 

 
Jest coraz gorzej, by raz wejść do Jaskini trzeba kilka dni próbować :-( Tak więc hurtem kilka 

uwag. Komercyjny GPS ma dokładność nawet do kilku metrów (Clinton zgodził się na 
rozkodowanie sygnału), rzecz w tym, że w przypadku wojny przewiduje się jego ponowne 

zakodowanie. Ostatnio coraz mniej mówi się o silnikach Typhoona dla Gripena, możliwe że 
nie wprowadzają one, aż tak nowej jakości choć ochywiście są zdecydowanie nowsze. Tak 

nawiasem niektóre z ostanich artykułów dotyczących rzekomych (i rzczywistych) przewag F-
16 nad Gripenem zatracają o śmieszność. Jak można pisać że F-16, jest obsługiwany w 

kilkudziesięciu krajach świata i dwa zdania dalej, że F-16 Block 50 nie ma nic wspólnego 
(poza skorupą) ze starymi wersjami? Zwracam jeszcze uwagę na bardzo możliwą katastrofę 

programu Eurotransportowca. Bardzo żałowałem swego czasu, że niemcy nie zdecydowali się 
na przyjęcie An-70 to na prawdę ciekawa maszyna. Ad. Zombi i kto tu sztucznie nabija 

wątek?!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-Apr-02 
 

1 ) Zgredek - jeteś pewien tej informacji odnośnie GPS-a ? Ja w kilku dość poważnych 
źródłach wyczytałem, że nie jest to jednak dokładność rzędu kilku metrów ( zasada działania 
całości jest chyba mniej więcej taka - satelita nadaje sygnał z dokładnie określonym czasem 
wysłania; znając jego współrzędne określa się nasze współrzędne bazując na owym czasie, 
żeby dokładnie wiedzieć gdzie się jest trzeba mieć sygnał z 2 czy 3ch satelitów, kodowanie 
polega na niewielkim "rozmyciu" czasu ). Ostatnio było to w Raporcie przy okazji rozważań 

dot. morskich pocisków do zwalczania celów lądowych, stało tam, że jakiś projektowany 
pocisk indyjski ma mieć właśnie GPS komercyjny i z tego względu dokładność trafienia 

rzędu 100 m. 2 ) W katastrofę A 400 M jednak wątpię; kilka razu ogłaszano rychłą śmierć 
Eurofightera, też głównie z uwagi na Niemców ( dziady nie chcą płacić... ), ale jakoś wyżył. 3 

) Urządzenia diagnostyczne dla starych F-16 powinny jednak działać też dla nowych; co 
innego oczywiście silniki czy wyposażenie awioniczne - tu rzeczywiście między A/B czy 
nawet wczesnymi C/D a block 50-60 jest przepaść. 4 ) Jak ktoś uważnie ogląda migawki z 



Palestyny może dostrzec dość ciekawe pojazdy - wyglądają ni to jak transportery opancerzone 
ni to jak czołgi bez wież. Jeżeli jeszcze widział pojazdy WP może zwrócić uwagę na dziwnie 
znajome podwozie. To Achzarity - izraelskie cieżkie transportery opancerzone zbudowane na 

powdoziach zdobycznych T-54/55. Mają zupełnie nowe silniki i układ wnętrza, są 
dopancerzone panelami warstwowymi i reaktywnymi do tego stopnia, że trzeba na nie ruszać 

z tym co na porządny czołg nowej generacji. Wg założeń świetne do walki w mieście.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 22-Apr-02 

 
Jestem pewien co do GPS-a, co prawda nie jestem geodetą ale mam akurat trochę doczynienia 

z tymi kwestiami. Już przed odkodowaniem sygnału można było specjalnymi metodami 
(większa ilość używanych do pomiaru satelitów) uzyskać dokładność rzędu kilkunastu 

metrów - zapewne bez wysokości. Być może pewne kłopoty sprawiają obiekty będące w 
ruchu, bez wątpliwości jednak informacja o owych 100 metrach jest mało realna. 

Przypominam, iż popularne na zachodzie systemy nawigacji samochodowej pozwalają na 
pokazanie miejsca samochodu na szczegółowym planie miasta. Urządzenia diagnostyczne 

diagnozują głównie silniki i wyposażenie :-) Achzarity są raczej wyłącznie do walki z 
palestyńczykami, brak uzbrojenia zewnętrznego poza zdalnie kierowanym km jest jednak 

poważną wadą.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-Apr-02 
 

1 ) GPS - ciekawe... Rzeczywiście - być może sprawa polega na tym, że system nawigacyjny 
dla samolotu, rakiety czy szybującej bomby musi spełniać inne wymagania niż dla dużo 

wolniejszego samochodu i stąd te dane. 2 ) Samolot jednak posiada zwykle też płatowiec, 
podwozie i inne pierdoły. Można mimo wszystko spodziewać się, że baza pod F-16 A będzie 
bardziej C- niż Gripen-friendly. 3 ) No bo Achzarita właśnie tak pomyślano, od zwalczania 
wrogiego sprzętu ciężkiego są Merkavy i Sabry, z którymi transportery i tak mają taktycznie 

współdziałać. Zresztą najprawdopodobniej w razie potrzeby zmodyfikowanie pojazdu do 
postaci umożliwiającej montaż bezzałogowej wieżyczki z 25-ką i rakietami nie byłoby 

niemożliwe.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 22-Apr-02 
 

Ad 3) Achzarita pomyślano jako taką ciężaówkę dla desantu na współczesnym polu walki, 
gdzie zakładano, że współczesne BWP są zbyt wrażliwe na obronę ppanc i zostaną zbyt 

szybko zniszczone. Z opisów natomiast nie zgadzał mi się trudny do opuszczenia przedział 
desantu, co stało w sprzeczności z deklarowanymi celami dla tego typu sprzętu (art. NTW) 
Ad. 1) problem to koszty i wymiary oraz skala danych, wystarczy porównać prędkość w 

metrach na sekundę ale w 3 wymiarach. Chyba tylko Rosjanie robią pociski o cenie samolotu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-Apr-02 



 
1 ) Ale Achzarit ma mieć problem opuszczania pokładu przez desant w spsoób najbardziej 

akuratny - tj. przez drzwi z tyłu, do których prowadzi z przedziału bojowego tunel obok dużo 
mniejszego niż w oryginale zespołu napędowego. Co innego starsze izraelskie konstrukcje na 

bazie Centuriona albo ruski BMP-T ( i polski projekt "Odyniec" ) - tu nie pokuszono się o 
radykalną przebudowę i desant musi wyłazić górą. Ukraincy pokazali ostatnio model 

ciężkiego BWP na bazie T-84, ze zwykłym dlań uzbrojeniem - ale to raczej fantazjowanie. 
Nawet przy zmniejszeniu zapasów amunicji piechocińcy musieliby się w takim cholerstwie 
gnieść niemiłosiernie. Ciekawe swoją drogą czy Żydzi wykorzystują potencjalne zdolności 
Merkav do przewozu desanciku. 2 ) GPS - czyli mamy jasność. Rzeczywiście odkodowano, 

ale chyba nie wynika z tego automatycznie, że każdy może wykorzystywać w pełni 
możliwości systemu w aspekcie militarnym. A propos satelitów i ruskich pocisków - b. 

ciekawy jest ( był ) system satelitarny służący do naprowadzania Granitów wystrzeliwanych z 
Antiejów ( "Kursk" itp. ). "Liegienda" się zwał bodajże, ale ponoć uległ dewastacji i nie 

działa. Zresztą po wybuchu jądrowym nawet GPS nie będzie wiele wart...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Kryg 

Data: 23-Apr-02 
 

Sporo lat minęło, więc mogą się wkraść do wywodu nieścisłości, ale mniej więcej to jest tak: 
Otóż nadajniki i odbiorniki GPS działają na widmie rozmytym - moc sygnału jest poniżej 

szumu tła. Aby taki sygnał odebrać, trzeba się z nim zsynchronizować. Aby to było możliwe, 
należy znać ciąg losowy, którym sygnał oryginalny został zmodulowany. Nie dość, że taka 
modulacja rozmywa widmo i ukrywa sygnał w tle szumowym (nośną się odfiltrowuje), to 

jeszcze sprawia, że dane zostają "zaszyfrowane". Proces synchronizacji polega na 
korelowaniu ciągu losowego po stronie odbiorczej z odbieranym sygnałem. W wyniku tej 
korelacji sygnał zostaje _wyłuskany_ z szumu, ale niekoniecznie będzie to coś więcej niż 

stwierdzenie obecności sygnału i ustalenie, w którym miejscu od jego początku jesteśmy (co 
oznacza uzyskanie synchronizacji). Jako te ciągi losowe stosuje się tzw. ciągi maksymalnie 
długie, tj. takie, które na całej długości nie mają konsekutywnych powtórzeń. Jakby kto się 

pytał, po co tak zawzięcie szuka się jak największych liczb pierwszych, to już wie, że właśnie 
do takich ciągów. Gdyby ciąg był krótki, maszyna o dużej mocy obliczeniowej mogłaby 

szybko przelecieć wszystkie możliwe ciągi o danej długości i transmisję dałoby się 
podsłuchać. Dlatego ciąg musi być jak najdłuższy, np. aby czasowo miał długość kilku lat. 

Ponieważ synchronizacja z nim byłaby również długotrwała (a wieloletnia przy zastosowaniu 
tylko jednego korelatora), nawet dla tych, którzy go znają, a nie zgadują (a dla utrudnienia 
ciągi mogą być zmieniane nawet kilka razy dziennie), stosuje się wstępną synchronizację 

krótszym ciągiem powinowatym z tym długim. I jak sobie życie ułatwiają wojskowi? Otóż te 
krótsze ciągi stosuje się w systemach cywilnych. Synchronizacja z sygnałami wojskowymi 

jest przynajmniej dwustopniowa - najpierw następuje synchro z systemem cywilnym (np. siły 
powietrzne tak wykorzystają cywilne sygnały radionawigacyjne). Można to porównać do 

strojenia w radiu z precyzerem. Zatem "odkodowanie" GPS-u polegało przypuszczalnie na 
udostępnieniu dłuższego ciągu lub przejściu na krótsze ciągi (tak więc poprawa precyzji nie 
obejmowałaby seryjnych, podręcznych urządzeń GPS, o ile ciąg mają zaszyty na twardo, bez 
możliwości zdalnej aktualizacji); natomiast mniejsze ma (jeśli w ogóle) znaczenie szybkość 

lokalizowanego wehikułu (wówczas w grę wchodziłoby przejście cywili na wyższe 
częstotliwości, gdyż precyzja namierzania obiektów ruchomych zależy nie tylko od szybkości 

korelacji, ale i szybkości modulacji).  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 23-Apr-02 
 

Wie co pisze, po politechnice jest :) W zasadzie sama zasada GPS nie jest jakąś specjalną 
rewolucją, w końcu na chyba dość podobnej zasadzie działają poczciwe radiolatarnie, ale dla 

GPS mamy ową "globalizację" systemu. Ale po wybuchu jądrowym trzeba będzie chyba 
polegać jednak na poczciwych układach inercjalnych ( zresztą np. bomby typu JDAM mają 
też ten system ). Z innej beczki - w Telegazecie znalazłem info, że Gripen będzie Czechów 
kosztował ponad 70 mln $ za sztukę ( suma kontraktu/24 ). Mówcie co chcecie - jak na tak 

mały samolocik to straszliwie drogo. Wielki Su-30 nie jest na pewno droższy, ale w 
przypadku Szwedów mści się najprawdopodobniej mała produkcja.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 30-Apr-02 

 
Prędkość wehikułu ma dość durze znaczenie jeżeli chodzi o prztwarzanie danych w 

systemach czasu rzeczywistego. Dobrym przykładem są SCUDY w które nie zostały strącone 
podczas operacji przeciwko Irakowi, gdzie problemem okazał się prosty błąd, że 1/1000 s nie 
daje się dokładnie przedstawić w zapisie 01, i trzeba stosować zaokrąglenia. A wracając do 

Raport'u, czy ktoś wie ile prawdy jest w opisywanej sytuacji i osiągnięciach OBR'ów ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 30-Apr-02 
 

Ciężko powiedzieć. W tzw. środowisku naukowym wojskowe OBRy są uznawane za 
organizmy pasożytnicze. Z drugiej strony - wyniki ich działalności można dotknąć. Mamy 
własne opracowania radarów ( PIT ), optyki czołgowej ( PCO ), Groma, Ukwiała i kilka 

innych rzeczy. Amerykanie mają gigantyczny OBR zwany NASA. Jeżeli nasze OBRy się 
polikwiduje najprawdopodobniej szlag trafi całe zaplecze intelektualne zbrojeniówki, która 
będzie się nadawała już tylko do dokręcania kół F-16 i malowania Leopardów. Być może 

utrzymywanie wszystkich na raz jest mało sensowne ale najpierw trzeba sobie zadać pytanie 
jakie elementy wyoposażenia wojska chcemy mieć własnej konstrukcji i produkcji a gdzie 

zdamy się na licencje ew. zakupy gotowych produktów. Oczywiście jest też kwestia 
finansowania badań i części budżetu MON na nie przeznaczanej.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Albionus 
Data: 06-May-02 

 
Poza malowaniem Leopardów pozostanie jeszcze handel złomem z partnerami typu Malezja. 

No, może trochę przesadziłem z tym złomem...post nr 900  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-May-02 
 

Trochę przesadziłeś, PT-91 M ma kosztować 3.5 mln $ za sztukę i nie jest to rezultat dobrej 



woli Malajów. Malezja zresztą sroce spod ogona nie wypadła, kupują tak fajne rzeczy jak 
MiG-i-29, F/A-18 C/D, teraz nabędą prawdopodobnie Su-30 MKM, nie jest to w żadnym 

razie jakiś zbieracz syfu z demobilu w rodzaju Kambodży czy Sudanu. P.S. Oni nawet 
samochody produkują - mają koncern Proton, trzaskający pojazdy na wg. wzorów starych 

Mitsubishi, do niedawna były nawet do kupienia na zachodzie Europy ( Niemcy ), ale chyba 
się wycofano z uwagi na nikłą sprzedaż.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 07-May-02 

 
Tak na prawdę to niewiadomo ile ma kosztować malezyjski PT-91 bo tego kontraktu jeszcze 

nie ma, na razie zapadła decyzja polityczna i to też chyba raczej nieformalna. Wiekość 
kontraktu, jego finansowe szczegóły i terminy to będzie dopiero ustalane ... za rok może dwa. 
I wtedy zaleje nas morze oleju palmowego w którym płacić będą Malezyjczycy. Strach będzie 

podjechać do stacji benzynowej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 07-May-02 
 

Chińczycy za Suchoje płacą też konserwami mięsnymi i jakąś tandetą - producent nie narzeka 
tylko handluje. A zanosi się na to, że rzeczywiście olej na stacjach będzie - tyle że rzepakowy. 

Będziemy śmiać się w kułak z Arabów, którzy sobie roślinek na pustyniach nie posadzą. A 
tak w ogóle - w Łuczniku mają produkować Walthery P 99. MAG chyba definitywnie 

obumrze. Zaczynam podejrzewać, że Polacy są naprawdę narodem głęboko upośledzonym. 
Chorwaci w małych zakładzikach produkują pistolety z sukcesem sprzedawane u USA czy 
tak ciekawe zabawki jak ręczne działko ( bo to już nie jest karabin ) 20 mm, snajperki itp. 
Ś.p.-Jugosławianie już za Tito modyfikowali ciekawie Kałachy, teraz też posiadają parę 

interesujących konstrukcji, gł. snajperskich czy przeciwsprzętowych. O Czechach a nawet 
Słowakach nie będę pisał bo aż przykro, tak samo z wielością rosyjskich cywilnych 

modyfikacji Kałacha na rynek cywilny, w tym amerykański ( Sajga, Wiepr ). Chińczycy 
wręcz porażają inwencją, dzieje się sporo nawet w Ameryce Południowej. A u nas - Łucznik 

potrafi jedynie łazić pod Sejm jak dziady proszalne. Moda Kałacha, "Huntera" - nikt nie 
chciał kupować, bo miał zły nabój ( 7.62x39mm zamiast 0.308 Win ), dobrego pistoletu też 
nie potrafiono zaprojektować ( WIST to podobno taki Glock jak z Poloneza Mercedes, ale to 
akurat Prexer ), nie umiano nawet robiąc słynnego "Beryla" wyeliminować paru oczywistych 
wad Kałacha albo zaprojektować na tej bazie peemu, potencjalnie lepszego niż Glauberyt a 
przynajmniej wyglądającego jak MP-5; koszty tu naprawdę nie są chyba jakieś porażające a 

np. do Ameryki różne zabawki idą, dla cywili czy SWATów.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 07-May-02 

 
Udało się! Po 17 próbie załadowałem Jskinię. Łucznik to rzeczywiście degrengolada 

wyjątkowa, nawet jak na polską zbrojeniówkę, ale mieszały tam wyjątkowe szwondery i inne 
takie postfunkcjonariusze pewnego peerelowskiego resortu, więc nie dziwota. Nad tym 

karabinodziałkiem 20 mm tak bym się nie zachwycał wg. mnie to mało użyteczny gadżet, 



łatwiej ustrzelić siebie (za pomocą efektownego osłabiacza odrzutu) niż wroga + huk i inne 
efekty dźwiękowo dymne które owo ustrojstwo niechybnie wywołuje po każdym strzale.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 07-May-02 

 
Siebie nie ustrzelisz, chyba, że miotnie na drzewo jakiś kamulec z gruntu i rykoszetem z tyłu 

dostaniesz :) Nie chodzi tu o zachwyt tym sprzętem ale o to, że jest on dowodem na 
wykonywanie pracy koncepcyjnej - trzeba było się trochę nakombinować, żeby rzeczone 

ustrojstwo zrobić. U nas takiej pracy niestety raczej nie uświadczysz. Nawet 
przeciwsprzętówkę czy granatniki automatyczne robi się dobre kilka-kilkanaście lat po 

kolegach z byłego UW. W Prexerze Szwonderów nie było a WIST to barachło ( ich można 
tłumaczyć "pierwszą konstrukcją", ale Glock przed "17" pistoletów nie robił. P.S. PiS chce 

zakazać morderczego sprzętu pod nazwą "wiatrówka gładkolufa" ( tzn. objąć normalną 
procedurą zezwolenniczą, wychodzi na jedno ). Jezu, na kogo ja głosowałem ??? Jak się 

dowiedzą, że w IX L.O. chłopak z siekierą pokiereszował 3 nauczycielki - koniec z wolnym 
obrotem siekier, zezwolenie bezwzględnie wymagane ( motywy zakusów na wiatrówki są 

jeszcze błahsze )!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 07-May-02 

 
Nie przesadzaj zezwolenie na siekierę dostaniesz. Wystarczy że: złożysz odpowiednie 

dokumenty, zdasz egzamin (teoretyczny) z budowy i obsługi siekiery oraz praktyczny (rzut do 
nieruchomego celu na odległość 150 m oraz do celu ruchomego lotniczego na pułapie 50 m) 

+ badania psychofizyczne, opinia dzielnicowego i ministra spraw wewnętrznych, 
sprawiedliwości, rolnictwa, dzidzictwa narodowego (już ojcowie..) i siekiera twoja.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 07-May-02 

 
Sprawa jest najzupełniej wątpliwa - jak udowodnię, że siekiera jest mi niezbędnie potrzebna ? 
Bez tego ani rusz, zresztą każde uzasadnienie komendant wojewódzki będzie mógł odrzucić. 
Dużo prościej będzie pójść na bazar i kupić sobie RPG-7 z pociskami termobarycznymi. P.S. 

Zaraz ktoś nam żółtą kartkę pokaże za sztuczne nadymanie Jaskinii.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Kryg 

Data: 08-May-02 
 

Uwaga techniczna dla P.T. nomen omen jaskiniowców, co stronę ładują dopiero po n razach, 
gdzie n to liczba z przedziału od 10 do 100. Serwer sam podpowiada jak mu ulżyć i nie 
molestować go n razy o usługę; wskazówkę bazgrze na końcu niedoładowanej strony. 

Mianowicie na końcu URL-a (co go widać w polu na pasku adresu przeglądarki) należy 
dopisać &requesttimeout=y, gdzie y jest liczbą całkowitą najlepiej rzędu tysięcy, czyli można 

dopisać np. &requesttimeout=2000 (bez odstępu, pamiętać o etce zwanej z anglofońska 
ampersandem). Cały adres będzie miał przykładowo postać: 



http://webforum.pl/thread.cfm?id=nowepanstwo&threadid=961&messages=907&requesttime
out=2000. Natomiast fragment &messages=907, jako redundantny, można całkiem 

wytentegować. Ech, eRPeGi, pepegi, Glocki na smoki, Walthery, bajery, Su 30 (co popieści) 
cutting-edge high-tech super-duper weapons, ... a tu proszę, trochę techniki i już się gubią. :)))  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: zombi 
Data: 08-May-02 

 
Nie, taka dyskusja jest OK (poza tym, musze oszczedzac kartki: druga zolta liczy sie przeciez 
jako czerwona). Ja akurat jestem przeciw powszechnemu dostepowi do broni ale nie chce mi 
sie juz nawet argumentowac, to juz bylo ze 100 razy na forum. Pozdrowka. ||| Kryg: dla mnie 

za trudne to bylo - nic nie zrozumialem.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 08-May-02 

 
Kryg, aż tak durny to ja nie jestem. Przeczytałem komunikat serwera i wykumałem, jak 

wydłużyć czas odpowiedzi tyle że serwer ma czasami moje polecenia w d... . Może mnie nie 
lubi. I nie zależy to od ani od przeglądarki ani od łącza jak mu się odechce to nie puszcza, na 
samo dno, Jaskini i tyle. (Nawet militarysta-humanista musi czasami obliczyć namiar celu lub 

spadek prędkości obrotowej pocisku brzechwowego w czasie i odległości.) Ad. Zombi - w 
przypadku gdy strona nie chce ci się załadować do końca, spróbuj dodać na końcu adresu, 
który pojawia się w okienku przeglądarki tekst &requesttimeout=2000 . Czasami pomaga.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 08-May-02 

 
Zgredek ma rację. Te polskie łącza... Dużo zależy od czasu, w którym się próbuje Jaskinię 
otworzyć - wieczorem jest oczywiście dużo łatwiej ( nawet najbardziej zapiekle surfujący z 

kompów w pracy w końcu muszą iść do tego, co na nich w domu czeka :). Coś 
merytorycznego trzeba - na przykład odniesienie do nTW majowej i artykułu o Chieftainie. 

Czasem jednak doświadczenia nie idą na marne, Brytyjczycy robiący w czasie II wojny chyba 
najgorsze czołgi ze wszystkich wielkich uczestników, po niej odkupili w dużej mierze winy. 

Linia Centurion-Chieftain-Challenger zapisała się w historii może nie złotymi ale jednak 
przyzwoitymi zgłoskami. Żydzi uważali Centuriona za najbardziej user-friendly czołg, 
dlatego że w przeciwieństwie do M-48/60 czy T-54/55 dawał załodze poważne szanse 
przeżycia w razie trafienia. Młodsi bracia powinni być nie gorsi. Ciekawe, że uparcie 

trzymają się gwintowanych armat, nawet w sytuacji wyższej komplikacji systemu APFSDS ( 
ale prościej chyba zrobić amunicję HE ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 08-May-02 

 
Od pewnego już czasu konstrukcje brytyjskie z okresu powojennego mają coraz lepsze 

recenzje. Pamiętam bardzo ciekawy artykuł min. o udziale australijskich Centurionów w 
wojnie Wietnamskiej. W trakcie walk w dżungli w jeden z czołgów trafiło ponoć siedem 



pocisków z rpg-7 i nie zrobiły one na maszynie i jej załodze niemal żadnego wrażenia, dalej 
prowadzili walkę. Celność Thorze - to trzyma brytoli przy gwincie (i tradycja). Tak nawiasem 

mówiąc ciekawe jak wygląda obecnie porównanie pancerzy Loparda 2 A6, Abramsa i 
czołgów brytyjskich  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Kryg 
Data: 08-May-02 

 
U mnie sztuczka z dodatkową zmienną zawsze działa, a jestem na łączu komutowanym, 

dlatego tom napisał, com napisał. Jednak wobec tego, co napisaliście, szacowni Zgredku i 
Thorze, w zaciszu domowym posypuję swą głowę popiołem z prochu strzelniczego i 

przechodzę na dotychczasowy tryb naczytu (nasłuchu).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 09-May-02 
 

Kryg - prosimy o aktywny udział ! Czołgi brytyjskie - nie przypadkiem przedprototypem 
Merkavy był zmodyfikowany Centurion. Co do celności - bywa różnie, Challenger I był 

ganiony za kiepskie wyniki w NATOwskich strzelaniach ćwiczebnych, do wojny w Zatoce, 
kiedy okazało się coś zupełnie innego - ale trochę zmodyfikowano systemy i doszkolono 

załogi. Chalenger 2 powinien mieć najlepsze opancerzenie z trójki, jest w końcu najmłodszy i 
chyba najcięższy; kiedy Anglicy przemyśliwali nad nastepcą Chieftaina/C. I Leoparda 2 jeśli 

się nie mylę odrzucono za niedostateczne opancerzenie ( ale wtedy był to 2A4 ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 09-May-02 
 

I jeszcze mała ciekawostka ze styku militaryzmu i gospodarki cywilnej. Wybór KTO może 
wpłynąć na krajobraz ulokowanego w Polsce przemysłu motoryzacyjnego - nie sam przez się 

ale w wyniku offsetu. Ma to związek z jednym z oferowanych pojazdów - Piranhą 
MOWAGA, która to firma jest własnością General Motors. GM jak wiadomo jest 

właścicielem Opla i przejmuje właśnie Daewoo ( ale nie to żerańskie ) - i część offsetu może 
ulokować w formie produkcji samochodów tych marek w Polsce ( tzn. chyba jej rozwoju, bo 

w Gliwicach jak wiemy Opel Agilę i Astrę trzaska ). Steyr i Patria takiej oferty nie mogą 
zdaje się przedstawić. Kto wie - może umiejętnie prowadząc negocjacje udałoby się GM 

nawet Żerań wepchnąć, niech żre żabę ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 10-May-02 

 
KTO to wogóle ciekawostka. Stawiam że wygra Pirana co zapewne nie było by tragedią, to 

chyba dość przyzwoita maszyna. Bardziej bym się zmartwił gdyby wybrali dwódziestępiątkę 
jako uzbrojenie główne. W obecnych ciężkich czasach to już chyba za mało, a przy 

odkładanej ad calendas grecas modernizacji BWP (o zakupach nowych nie wspomniawszy) 
KTO będą musiały pełnić rolę bewupów. I szkoda że nie pokazali się Włosi ze swoimi 



Centauro (mają wersję transportera opancerzonego i kołowego bwp) - był by to mój faworyt. 
Kryg nie kryguj się pisz.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-May-02 

 
Rzeczywiście, kaliber 30-35 mm byłby bardziej adekwatny, ale oczywiście droższy zarówno 

jako systemy i amunicja. Nie pamiętam w tej chwili, czy nasza armia jest zainteresowana 
wersjami wsparcia z armatą 105 mm, to by chyba częściowo problem rozwiązywało nawet w 
razie wyboru 25-ki. Centauro to chyba IVECO, a więc potężny koncern, zaangażowany też w 
Polsce. Być może bije go to, że powstał jako w zasadzie kołowy czołg, zoptymalizowany pod 

armatę 105 mm - taki układ nie musi dawać świetnego BWP ( vide BMP-3 ). Gąsienicowe 
BWP to też ciekawa sprawa, ostatnim klasycznym, 20+-tonowym był najprawdopodobniej 

CV 90. Następna generacja, jeśli powstanie, będzie chyba dużo cięższa i mocniej opancerzona 
( a co za tym idzie i uzbrojona ). Kiedy obliczano parametry następcy Mardera wyszło, że 

spełniając wymagania dot. ochrony musiałby ważyć ponad 50 ton. Być może w naszej 
sytuacji jakimś pośrednim wyjściem byłoby wykorzystanie podwozi T-55 czy ewentualnie 

tych T-72, które nie będą modernizowane jako czołg i zostaną wycofane - do budowy BWP a 
la Achzarit, ale zoptymalizowanego do roli pojazdu towarzyszącego czołgom a nie city 

warriora ( jak ten jordańsko-ukraiński mod Centuriona z 30-tką ). Tyle że koncept "Odyniec" 
jest do chrzanu, musieliby zmienić silnik i przebudować wnętrze.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 10-May-02 

 
Centauro jest znacznie niższy niż oferowane nam pojazdy, które mają burty jak 

trzypokładowe żaglowce. Co więcej np. wersja z armatą 60 mm mieści jeszcze 6 ludzi 
desantu i całkiem solidny pancerz. Myślę że dało by się też złożyć takiego Centauro z armatą 

35 mm i siedmioma ludźmi desantu, co jest już bardzo dobrym parametrem. Pomijam 
oczywiście 10.000 innych czynników, które należało by uwzględnić ale pomarzyć można. A 

przeróbka T-55 na BWP z prawdziwego zdarzenia (a nie przeciwpalestyńskie wynalazki) 
wymagała by takich zmian że jest zupełnie nieopłacalna (nie da się zostawić starego silnika w 

dodatku z tyłu wozu).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 10-May-02 
 

Silnik ( mniejszy, żeby był tunel do tyłu ) + panele pancerne + wieża z działkiem + pociski 
rakietowe. Ale przeróbka Achzarita aż tak droga ponoć nie jest, koszt wynosi chyba 1/3 ceny 

nowego BWP ( bez wieży ) - tylko nie wiem, czy myślą to o Bradleyu czy potencjalnym 
superpancernym BWP; ja bym się jednak nad tym trochę pozastanawiał. Jak Centauro jest 

niższy to w środku może być ciasno - tyle, że naszym wojakom przywykłym do niezywkłego 
komfortu pojazdów rosyjskich nie musiałoby to aż tak przeszkadzać.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 13-May-02 



 
Zapomniałeś o elektronice, skrzyni biegów, zawieszeniu (przynajmniej wymiana wałków 
skrętnych + amortyzatory na skrajnych kołach) i nadbudowie części przedziału bojowego. 
Nawet jednak po takiej przebudowie do środka nie wejdzie więcej niż 5 osób + 2 osobowa 

wieża. Nie opłaca się.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 17-May-02 
 

Czy macie jakies pomysly do czego i ile potrzeba armii SW-4 i jakie toto ma parametry oraz 
czy w ogóle ktoś to produkuje czy to tylko projekt ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 17-May-02 

 
Trzeba poszperać po sieci. O świdnikowym SW-4 słychać od początku ubiegłej dekady, jeśli 
się nie mylę jest to lekki ( klasa 2 ton ) jednosilnikowy śmigłowiec, odpowiednik Jetrangera. 
Zabaczę później i napiszę. A co z tego można zrobić ? W zasadzie wszystko - helikopterek 

rozpoznawczy ( a la OH-58 D z Longbowem do współpracy z AH-64 A ), lekki 
przeciwpancerny, łącznikowy, szkolny... Armii przyda się jako następca Mi-2.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 17-May-02 

 
To tyle co ja, może tym razem się nie skończy tylko na szumnym ogłoszeniu zakupów i dalej 

kicha. PS. A co z KRABEM jakaś taka złowróżbna cisza...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 17-May-02 

 
Z Krabem - KUPA. A SW-4 jest spóźniony o pięć lat co najmniej. Wydaje mi się poza tym, 
że to jednak słabszy (w sensie mocy) śmigłowiec niż OH-58 i takigo Longbowa raczej nie 

pociągnie. Choć za dużo szczegółów już nie pamiętam.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 17-May-02 
 

Macie znaleione gdzieś charakterystyki : "Crew: 1 Passengers: 4 Engine: 1 x Allison 250-
C20R/2 270kW ( alternatywnie P&W 452 kW - przyp. mój ) Rotor diameter: 9.0m Lenght 
w/rotor rotating: 10.55m Fuselage lenght: 8.24m Height: 2.93m Start mass: 1700kg Empty 

mass: 730kg Max. speed: 245kph Ceiling: 3500m Range: 600km " OH-58 ma podobny zespół 
napędowy i mimo wszystko zbliżone parametry ( jest nieco większy ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 



Data: 18-May-02 
 

Miałem nadzię że przy kontraktrach dla Azji ruszy się i KRAB, jako całkiem sensowna 
alternatywa dla oryginalnych AS, ale to chyba tylko lekki udar słoneczny z mojej strony, 

który idę sokiem chmielowym leczyć ;). A w temacie AH-64 ładna kiszka z 8 zrobiły się 4 
Hellfire ha ha ha i kto tu pisał że to takie wspaniałe maszyny i pociski ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 21-May-02 

 
Ad. Jatka w Czechowicach. Jak można wypuścić na miasto policjanta z P-64 (sześć naboi!!!), 
ręce i nogi się uginają. Coś mnie tknęło wczoraj jak przeczytałem, że jeden z bandytów dostał 
trzy kule (w tym płuca i brzuch) i żyje. I miałem rację - Makarow. To już może niech rozdają 

gliniarzom pistolety na wodę.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 21-May-02 
 

Miał drugi magazynek, ale nie miał siły go wymienić, ciekawe z czego strzelali bandyci ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 21-May-02 

 
Mało kto jak dostanie kulę (jak rozumiem nie jedną) ma siłę wymieniać magazynek, 
szczególnie tak mikroskopijny jak ten od P-64, coś takiego trzeba najpierw znaleść.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 21-May-02 

 
Bandziory miały prawdopodobnie TT ( duża przebijalność ale nieszczególna zdolność rażenia 
celu żywego ). Policjantom rozdają jak już wyżej pisałem Walthery P99 produkcji Łucznika ( 

Parabellum, 16 nabojów i tylko 180 mm długości ). Amerykanie wybrzydzają na 
niedostateczną skuteczność Parabellum i stąd wynalazki w rodzaju S&W 0.40, 10 mm Auto 
albo 0.357 SIG, ale skok wobec wojskowej, pełnopłaszczowej amunicji Makarowa i tak jest 

gigantyczny. BTW - dupka, który w latach 60. wydał zgodę na przyjęcie do uzbrojenia 
pistoletu z magazynkiem 6-nabojowym należałoby jeśli jeszcze żyje odnaleźć i powiesić za 
wiadomą część. Ciągiem dalszym paranoi był P-83, zaprojktowany w chwili, kiedy wszyscy 
robili już broń z magazynkami 13-17 nabojów na 8. Jedynym wytłumaczeniem jest chyba 

przeciążenie układu bieżnego statystycznego oficera policji czy WP nadmiarowymi -nastoma 
kilogramami tłuszczu, nie należy psuć sytuacji dodatkową amunicją.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Albionus 
Data: 22-May-02 

 
wczoraj w TV ktoś nawijał, że bandziorki mieli jakieś 17-strzałówki. I jakiś komendant użalał 



się tylko nad przewagą jaką w tej sytuacji ma przestępca nad policjantem. Myślałem już że 
zacznie żebrać albo poda numer konta gdzie by można wpłacać datki na dozbrojenie 

niebieskich. A niebiescy chyba nie mogliby i tak zmienić magazynków, bo mają przydział po 
jednym magazynku/kwartał/posterunek policji, he he. Zresztą to dziwne że ten gościo dostał 

po kichach, myślałem, że nasi obrońcy prawa i porządku strzelają tylko w powietrze....  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-May-02 
 

Jak 17-strzałówka to musiał być Glock 9 mm ( ale w telewizji to oni g wiedzą, nie potrafią 
zwykle odróżnić pistoletu od rewolweru czy pmu od ckmu ). Co do wyszkolenia niebieskich 
oczywiście zgoda, potrafią strzelając do przestępcy postrzelić się w nogę. Przyzwoity pistolet 

( klasa SIGa czy HK ) to oficjalnie w detalu sprawa ok. 3000 PLN.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 22-May-02 
 

Z tego co słyszałem to były 15 strzałowce w tym jeden z "innym" magazynkiem na 17.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 22-May-02 
 

Zbójcom czasem odbiera się interesującą broń. Popularne są wśród nich pistolety CZ-75/85 z 
uwagi na bliskość kanałów przemytniczych z Czech. Trafiają się zachodnie marki ( Glock, 
SIG ). Dość częste są Skorpiony. Kałachy też oczywiście. Bywają Dragunowy i rumuńskie 

snajperki na bazie RPK. Raz policjanci prezentowali zdobycznego MP 5. Występują rarytasy 
w rodzaju przedIIwojennego austriackiego pmu Steyr-Solothourn skonfiskowanego pewnego 
razu czy starożytnego Mausera M 96 z celownikiem od Dragunowa ( PPSz to raczej banał w 
tym kontekście ). I oczywiście twórczość samodziałowa nawiazująca do chlubnych tradycji 

podziemnej produkcji Stenów za okupacji.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 23-May-02 

 
Ciekawe, że bandyci preferują Skorpiony zamiast rodzimych raków. Jeden i drugi model jest 

chyba równie nieudany ale w Polsce łatwiej chyba o amunicję do raka.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 23-May-02 
 

Skorpion nie jest chyba taki zły skoro go do dziś produkują ( plus licencja u Jugoli ), z 
lubością używali terroryści itp. Rzeczywiście o amunicję 7.65x17SR do podstawowego 

modelu chyba trudno ale ostatnio wypuścili na dobre wersję Para.  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-May-02 
 

Ostatni "Raport"... Wbrew moim niegdysiejszym obawom redakcja nie okazała się 
proSLDowska a po prostu czujna. Zaczynają walić też w obecnych nieudaczników od 

obronności - vide tekst o manipulacjach w celu ograniczenia offsetu ( myśliwiec 
wielozadaniowy ) lub w ogóle ominięcia go - samoloty dla VIPów za ponad 300 mln USD. 

Stajemy się pod względem zakupów zbrojeniowych Arabią Saudyjską, tyle że bez ropy. 
Lamenty wokół MiGów-29 są nieco dziwne, wiadomo było, że te samoloty mają po 12 lat i 

trzeba będzie je wyremontować i zmodernizować. To, że nie ma środków nawet na 
utrzymanie obecnej floty 22 maszyn świadczy jedynie o tym, że żyjemy w Polsce czyli 

nigdzie, jak to niegdyś celnie Jarry ujął. Inna sprawa gdybyśmy dostali maszyny dopiero za 2 
lata, to by świadczyło, że MON jak durny połknął haczyk. Ciekawostką jest również 

koreański przetarg na F-X, już rok temu było chyba zupełnie jasne, że wezmą F-15 z uwagi 
na siłę amerykańskich "argumentów" ( czy raczej szantaży ). Tak to wykorzystując dominację 
wpycha się sojusznikom starocie ( twórcy F-15 na przełomie lat 60/70 śmialiby się chyba w 

kułak gdyby powiedziano im, że jeszcze w 2002 będzie się podpisywać kontrakty na dostawę 
nowych maszyn ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 29-May-02 

 
A ja zwracam uwagę na informację z tegoż numeru, iż koszt obsługi Gripena jest mniejszy 

niż Letov-ów. Co więcej F-16 i F-15 to przecież konstrukcje z tego samego okresu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-May-02 
 

Koszt obsługi Gripena jest mniejszy ale wg oficjalnych danych producenta, nie ma skali 
porównawczej. Problem starociowatości F-15 dla Koreańczyków jest o tyle bolesny, że mają 

zamiar na podstawie F-X startować do budowy własnego myśliwca ( będzie to chyba na 
zasadzie japoński F-2 - F-16 ), za 10 lat Eagle jako podstawa nowości będzie dość śmieszny. 
Dla bantuPolskastanu pod względem przemysłowo-knowhow-owym nie ma różnicy między 

Sopwithem Camelem a F-22, bo i tak najwyżej bedziemy najwyżej myć te cuda, które 
kupimy, ewentualnie może malować. P.S. Nasunęło mi się coś w kontekście JSF. Będzie 
zagadka - jak się nazywał ostatni myśliwiec zrobiony przez Lockheeda ( i to głównie dla 

sojuszników ) i jaką sławę zdobył ? ( Jak ktoś zapomniał odświeżam pamięć - F-16 to 
konstrukcja General Dynamics, L. niedawno kupił linię ).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 06-Jun-02 

 
Po przeczytaniu NTW nasunęła mi się refleksja na temat wytrwałości po stronie słowackeij w 

promowaniu jej przemysłu zbrojeniowego i np.ZUZANNY. A gdzie nasi specjaliści  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Jun-02 
 

Uczciwie trzeba przyznać, że skutki owych promocji znikomymi są ( tuzin haubic dla Greków 
? ). Jeżeli kontakt malezyjski nie okaże się wsypą podobną do występów brojlerów Engela w 
Korei to oni będą nam zazdrościć. Nam sprzedają armaty do czołgów które wg użytkowników 

gównianymi są. Aha - mamy już podwodne drakkary od braci Norwegów.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 06-Jun-02 
 

A skąd taka informacja Vikingu ? Dodatkowo w NTW zainteresowała mnie wizja 
komputerowa nowego CVF dla angoli z 2 wyspami ciekawe dlaczego tak a nie klasycznie ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Jun-02 

 
Te drakkary to w gruncie rzeczy badziew (Sorry Thorr). Ale fakt - lepsze od sowieckiego 

złomu. Ubawiłem się natomiast setnie przeczytawszy iż "wspólnie ze Szwedami budujemy 
nowe okręty podwodne". Typ Viking nie został nawet jeszcze zaprojektowany. Aha ad. Thor i 

jego zagadka - F-104 wcale nie był taki zły i awaryjny jak go przedstawiano.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Jun-02 
 

Ten "Kobben", którego mieli ochrzcić przedwczoraj jako "Sokół". P.S. Proszę mnie nie 
nazywać Vikingiem bo tak się mieni założyciel wątku "Homo i prawica" :)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 06-Jun-02 

 
Ad Zgredek - jak na jednostki 35-letnie "Kobbeny" są naprawdę znakomite. F-104 był zły z 

uwagi na fatalną zwrotność ( jaką miał mieć przy tak malutkiej powierzchni skrzydeł ? ). Cała 
konstrukcja była zoptymalizowana pod kątem osiągania wielkich prędkości, co okazało się 
ślepą uliczką. 200 niemieckich F-104 G, które stuknęły o glob to fakt niezaprzeczalny, 

podobno wpływ miało na to przejście pilotów z bezkresnych słonecznych poligonów w USA 
do chmurnej Germanii, ale coś było też na rzeczy z konstrukcją. To, że ostatnie 104-ki służą 
jeszcze w Turcji i chyba Włoszech świadczy, że aż tak fatalne nie były ale nie czyni ich to 

udanymi.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 06-Jun-02 

 
F-104 były konstruowane dla konkretnych zastosowań, jako maszyny przechwytujące, a nie 



myśliwce taktyczne i tak należy je oceniać. Nikt nie robi zarzutu B-52, że są marnymi 
myśliwcymi (choć kilka migów w swojej karierze strąciły). W czasie kiedy budowano F-104 
wszystkie samoloty tak wyglądały np. Su-15 bo taką zakładano taktykę. Z tymi 200 F-104 coś 

mi nie gra - liczba Włoskich maszyn od lat jest chyba stała, a nie wygląda by rdzewiały w 
hangarach. Ad. Kobbeny - 8 torped na okręt !? Rozumiem iż jest szansa że są w dobrym 

stanie to sporo ale nie wszystko.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Jun-02 
 

Rzeczywiście, 200 może nie grać, Luftwaffe straciła 270 sztuk w wypadkach. Inni 
użytkownicy mieli podobne problemy, w Kanadzie współczynnik strat sięgał 46 % ( 110 z 

239 CF-104 ) ! Inni mniejsze... F-104 można porównać ze współczesnymi mu Mirage'm III i 
MiG-iem 21, należały do zbliżonej kategorii a jednak służyły dłużej i efektywniej. USAF 

pozbyła się Starfighterów szybko. Co do koncepcji - jeśli jest nieudana, trudno. Gdyby F-104 
po wystrzeleniu rakiet wpadł przypadkiem na MiG-a-21, marny jego los.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 07-Jun-02 

 
Thorze przywdziałem już włosienice i zainstalowałem taśmociąg z popiołami z najbliższej 

elektrociepłowni. Ale tak swoją drogą makaroniarze to nawet zmodernizowali swoje F-104 by 
mogły przenosić AIM-120... a Mirage i MiG-21 to lekkie myśliwce taktyczne to jednak inna 
katagoria. Ale z innej beczki - ciekaw jestem czy obiło ci się wcześniej o uszy coś więcej na 

temat skuteczności strzelców ogonowych B-52 w wojnie wietnamskiej? To rzecz jasna 
przyczynek ale zawsze mnie interesowały takie ciekawostki w rodzaju np. artyleria okrętowa 

w wojnie falklandzkiej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 07-Jun-02 
 

Należy się jeszcze porządnie ubiczować :) Jak się ma złodziei z chadecko-socjalistycznej kliki 
i mafii to trzeba i F-104 modernizować. Norwegowie latali w ogóle bez wypadków, ale mimo 

wszystko globalne statystyki są dość smutne. Mirage III to 7/13.6 ton, F-104 G - 6.4/13.2 
tony, więc kategorie jakby zbliżone ( MiG był nieco lżejszy ). To najbardziej lubięw 

Jaskiniowych dyskusjach... Przyznam szczerze, że nie zetknąłem sie wcześniej z 
informacjami o wiktoriach powietrznych B-52, zapuściłem Google z odpowiednim hsałem - 

rzeczywiście trochę ich było. Ale później i tak powywalali wieżyczki. Ruscy są jakby bardziej 
wieżący bo nawet na transportowcach ( Ił-76, An-22 ) mają tylnych strzelców. Na 

Falklandach najbardziej mi się podobało zestrzelenie Exoceta z działa 114 mm. I pogonienie 
argentyńskiej fregatki z działem 100 mm i inną bronią próbującej dokonać inwazji na jedną z 
wysp przez grupkę brytyjskich komandosów dysponujących kmem i chyba Carlem Gustafem.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 10-Jun-02 

 



Thorze, coś mi dzwoni, że włoskie zmodernizowane F-104 robiły głównie za samoloty 
uderzeniowe, do której to roli się nadawały całkiem znośnie, przynajmniej jak już leciały (dla 
wyjaśnienia - wysokie obciążenie powierzchni nośnej przekłada się na fajne charakterystyki 
w lotach nisko/szybko - porównajcie proszę obciążenia Jaguara a jeszcze bardziej TSR-2). A 
za myśliwiec robiły długo z musu, Eurofighter dopiero teraz wchodzi do produkcji. Wracając 

do początków: Starfighter był projektowany do przenoszenia 2 Sidewinderów, a 
zmodernizowane wersje G miały po parę ton uzbrojenia. I w efekcie wyszło żelazko, które 
musiało się okrutnie rozpędzić aby zaczęło działać - bodaj jedna z najwyższych prędkości 
lądowania - coś ponad 300 km/h i upiorny pilotaż w tym zakresie prędkości. A włoskie 

uzgodnienia pod stołem swoją drogą..  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 10-Jun-02 
 

Chyba tak, F-104 S były raczej szturmowcami, w praniu nikt ich nie sprawdzał. Jesteśmy 
chyba zgodni co do tego, że Starfighter jako "myśliwiec wielozadaniowy" był raczej 

niewypałem. Projektowali toto ponoć myśląc o takich misjach : "wystartuj-poleć z max 
prędkością do celu-odpal rakiety-wróć szybko, nie manewrując". Już w Wietnamie czy 

wojnach hidu-pakistańskich okazało się, że tak nie można ( poddźwiękowy Gnat vs F-104 to 
nie był pojedynek bez szans dla pierwszego ), choćby dlatego, że te stare rakiety były 

niedoskonałe. Inni europejscy użytkownicy 104 kupili sobie F-16 i po herbacie, Makaroniarze 
w tym czasie wykosztowali się na Tornada to i nie mieli za co. Ciekawe jak sprawują się 

"pozyskane" przez Greków i Turków Starfightery, chyba jeszcze ich używają.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Jun-02 
 

Thor możesz podesłać linki do stron z opisami tych zwycięstw, będę wdzięczny. A poza tym 
jak wam się podoba pomysł modernizacji HINDa i eksploatowania go do 2015-2018 roku ? 

bo dla mnie przy obecnej mizerii nakładów na armię wygląda rozsądnie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 19-Jun-02 

 
Mi - 24?, już było kiedyś wałkowane. Na początku lat 90-tych to był świetny pomysł teraz 

trochę mniej świetny ale zawsze coś. Ale ja i tak nie wierzę. Ad. strzelcy ogonowi - sowieckie 
stanowiska na samolotach transportowych to była czysta dekoracja brak jakichkolwiek 

systemśw naprawadzania dyskwalifikował to to. Zresztą obecnie te stanowiska są już chyba 
usuwane. Nie za bardzo wierzę też w ten przypadek ustrzelenia exoceta stoczternastką, liczba 
użytych wówczas exocetów jest policzalna i nie wydaje mi się by którykolwiek z nich został 
zestrzelony. W kwesti B-52 pamiętam że w trakcie jednego tylko nalotu zestrzelono 2 migi 

21.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-Jun-02 
 



Czytałem o tym dawno temu w "Skrzydlatej Polsce", sami Anglicy podobno nie mogli 
uwierzyć w swoje szczęście. Hindy - zgadzam się z przedmówcą. Nie wiem, o których 

zwycięstwach myślisz MS - jak o hinduskich to poszperaj w http://www.bharat-
rakshak.com/IAF/; choć chyba ani jednego Starfightera Gnaty nie zestrzeliły. B-52 vs MiG - 

wg tej listy : http://home.sprynet.com/~anneled/usvictor.html te 2 MiG-i ( nie w jednym 
nalocie zresztą ) stanowiły 66.666666666.... % wiktorii powietrznych B-52.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 19-Jun-02 

 
Dwa pytanka - czy ktoś może podać więcej źródeł/książek/itd. dot. 'Desantu na Danię' (zob. 

ostatni 'Wprost') czyli doktryny wojennej Układu Warszawskiego oraz polskiego w nim 
udziału? (oczywiście nie pomijając Kuklińskiego i Brzezińskiego). I jeszcze jedno - szukam 
opracowań/książek/itp. dot. udziału lotników amrerykańskich po stronie polskiej w wojnie 
1920 roku - czytałem, że w USA wydano książkę 'Wings over Poland', no i oczywiście N. 

Davies - coś więcej?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 20-Jun-02 
 

Lotnicy - to co mi się udało w www wyszperać : "KOSCIUSZKO, WE ARE HERE! 
American Pilots of the Kosciuszko Squadron in Defense of Poland, 1919-1921 by Janusz 
Cisek McFarland & Company, Inc." / Karolevitz, Robert F., and Ross S. Fenn, Flight of 

Eagles: The Story of the American Kosciuszko Squadron in the Polish-Russian War 1919-
1920. Sioux Falls, South Dakota: Brevet Press, 1974. / U nas spotkałem trochę materiałów - 

ale rozproszonych w prasie lotniczo-wojennej i historycznej ( "Skrzydlata Polska", 
"Lotnictwo Wojskowe", "Wojskowy Przegląd Historyczny". Desant - a oni już to odtajnili :) ? 

Nie widziałem ale nie znaczy że nie ma, po prostu akurat ta tematyka nie interesuje mnie 
najbardziej.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 25-Jun-02 

 
Raport 06/2002. Bardzo się ucieszyłem czytając, że nie jestem jedynym UCAV-owym 

sceptykiem. Ciekawe są rozważania na temat pojazdów dla jednostek aeromobilnych ( FCS ). 
1 ) Możemy być świadkami rozwoju rodzaju sił zbrojnych o możliwościach fatalnie 

zdeterminowanych przez środki transportu - chodzi mi o Herculesy i ich graniczne 18-20 ton 
udźwigu. Cudów nie ma, pojazd, który będzie się mieścił w tych granicach nie może mieć 

odpowiedniej siły ognia ( max. armata 105 mm, bo hiperszybkie rakiety to pieśń przyszłości ) 
i przede wszystkim opancerzenia. Wsparcie swoją drogą - najwyżej samobieżne moździerze 
120 mm i kołowe 155mm haubice a la Caesar. A przecież przez 50 lat od oblotu pierwszego 
Herculesa można było chyba zbudować nastepcę o większych możliwościach ? Amerykanie 
mogą się kiedyś boleśnie naciąć, kiedy ich brygady wlezą na jakąś w miarę sprawną armię 
lądową uzbrojoną w T-55, RPG-7 i podobne "cuda techniki", której nie da się wyplenić jak 
pokazują przykłady z powietrza. A-400 M będzie miał radykalnie lepsze parametry, An-70 

też i tego się konkurenci Stanów powinni trzymać. Przy 40 tonach można zaszaleć. 2 ) 
Koncepcja budowy takiego 40-tonowca u nas na podstawie T-72, przez zmianę wieży na 



bezzałogową i redukcji obsługi do 2 osób i inne zmiany. Chyba niemożliwe, ale jednak 
ciekawe. W każdym razie takiego pojazdu przy zmianie struktury pancerza nie zniszczyłoby 

byle badziewie ( a Strykera - i owszem; T-34 ma szansę ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: von bach 
Data: 25-Jun-02 

 
sorry, ale test 958  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 10-Jul-02 

 
Przedarłwszy się przez pajęczyny zarastające z wolna Jaskinię, melduję się na posterunku. 

Odrobiłem częśc pracy domowej i przeczytałem RAPORT, niestety net i pozostała prasówka 
leży i płacze. A więc do rzeczy: - nowe czołgi poniżej 30 ton cha cha cha i tyle - UCAV 
podzielam zdanie Thora - przyopisie PzH 2000 rwie mi się na usta pytanie a KRAB ? Z 

nowinek co to za wynalazek Rosjan "Skaczący Czołg" ? Pozdrawiam  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 10-Jul-02 

 
Krab, panocku lezy i kwicy. Ostatnio pojawiły się enuncjacje dot. kolejnych hinduskich 
zakupów sprzętu u nas - prawdopodobnie chodzi głównie o moda S-125 p/t Newa-SC ( 

Ruskim nie udało się osiągnąć sprawności bojowej ichnich modyfikacji ??? ), ale jest też być 
może cień nadziei dla Kraba.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 10-Jul-02 

 
ad ostatni Raport i lekkie siły: Czegoś zamiast Herkulesa zbudowac się naprawdę 

niespecjalnie dawało, bo to jest naprawdę udany samolot, o dużym potencjale 
modernizacyjnym, a gdy taka próba była, powiązana z nadaniem właściwości STOL (YC-
17/18 bodajże), to zjadły ją koszty. Generalnie jakikolwiek Super-Herkules miałby lepsze 
parametry ekonomiczne (koszt godziny lotu, etc.), pewnie trochę lepsze osiągi, ale udzwig 
byłby w _tym_samym_przedziale, a to ze względu na taktykę użycia i cenę. Podwojenie 

udzwigu (jak chce Thor) to znacznie większe rozmiary i odpowiednio mniej lotnisk z których 
można skorzystać. Można to obejść, ale wtedy cena nie będzie dwa razy większa, a cztery lub 
pięć razy. Tymczasem samolot transportu taktycznego - jakim jest Herkules - musi lądować 

na lądowiskach o ściśle określonych parametrach.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 
Data: 10-Jul-02 

 
cd. lekkie siły: jak dla mnie amerykańskie pomysły mają o tyle ręce i nogi, że nie chodzi o 
wymyślenie dwa razy lżejszego czołgu, ale o odpowiedź na pytanie: jak uzbroić wojaków, 



jeśli mają być gotowi do akcji na miejscu przeznaczenia (w dowolnym ponkcie globu) w 
czasie x godzin. Inaczej: lepsze 10 Piranii uzbrojonych w 105mm z super pociskami, niż 

jeden Abrams, który może w dodatku nie zdążyć na czas, bo będzie dojeżdżał ze znacznie 
większej odległości. W dodatku te Piranie można w razie potrzeby obłożyć jakimiś płytkami. 
Natomiast artykuł w Raporcie jest zabawny o tyle, że za porządną częścią pokazującą co_jest 

następuje osobista o taka mocno przypadkowa część co_może_być. Bo może być wiele 
różnych pomysłów, a Szanowny Autor wybiera jedną możliwość (np. te hiperdzwiękowe 

pociski) i na niej opiera cały dalszy wywód. W dodatku popełnia dosyć podstawowe błędy: 
jeśli robimy pojazdy bezzałogowe wg koncepcji _jednorazowego_użycia_, to nie da się ich 
przerobić na pojazdy załogowe, bo porządnie zrobione jednorazówki mają zwykle upiornie 

niską trwałość (np. silniki do Tomahowków wytrzymują raptem kilkanaście godzin pracy). A 
pomysł z usadzeniem załogi za plecami kierowcy w T-72 jest znakomity, ale w tym miejscu 

jest magazyn amunicyjny i wieża, więc coś będzie przeszkadzać...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 10-Jul-02 

 
YC-14/15 raczej, było kilka projektów odrzutowca STOL klasy 100 ton. Jeśli chodzi o 
lotniska - coś mi świta, że bydlę C-17 jest w stanie korzystać z większości lotnisk dla 

Herculesów ( rekord - lądowanie na 427 metrach z 20 tonami ładunku wskazuje, że jest to 
możliwe ) i kiedyś mówiło się o pewnej rewolucji w transporcie US Army - C-141 i C-5 

dowoziły sprzęt na wielkie lotniska a potem Herculesy na taktyczne a Golbemaster od razu 
leci na taktyczne ( to reminiscencje, głowy nie dam ). Jeśli powyższe jest prawdziwe - 

zbudowanie dostatecznie mobilnego transportowca klasy 40 ton było możliwe. Oczywiście 
pozostaje kasa, ale przecież oni mają po 300 mld $ rocznie a mieli jeszcze więcej... I tak nie 

wierzę w te lekkie brygady w prawdziwej próbie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 
Data: 10-Jul-02 

 
YC-14/15 - zgadza się. Problemem jest właśnie kasa. Głupi Herkules w najnowszych 

wersjach kosztuje pod 50 mln, a C-17 to kole 250 mln (ceny z 98, roku w USD, z zakupów 
USAF). Róznica dla ok. 500 szt. będących na stanie USAF wychodzi zdziebko duża, a z 

całego zestawu tej mobilnej brygady najdroższy jest transport na miejsce akcji!  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 13-Jul-02 
 

jasiol pomysł Amerykanów jako coś pomiędzy lekkimi dywizjami a ciężkimi jest OK gdy 
założymy uzupełniającą rolę taich sił. Coś w stylu zatrzymać/obronić interesy USA do chwili 

przybycia ciężkich sił, które zrobią porządek (patrz Desert Storm). Natomiast pomysły nie 
produkowania ciężkiej haubicy czyli zaniechanie Crusardera to chyba pomyłka, ale USA są 

bogate na tyle że w parę lat od chwili gdy się zorientują o popełnionej pomyłce nadrobią 
stracony dystans. Tylko dla mnie ma się to nijak do potrzeb Polski, my potrzebujemy sił 

lekkich do utrzymywania porządku w kraju i ciężkich do zatrzymania potęcjalnego agresora, 
a coś takiego jak proponują Amerykanie w mojej opinii dla Polski było by kosztowną 

zabawką do wysyłania w różne misje "pokojowe"  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 13-Jul-02 

 
My w stronę, którą wskazują Amerykanie nie pójdziemy bo nie mamy transportowców a 

quasi-czołgu, któren da się CASĄ wozić raczej nie będzie, bo nie ma cudotwórcy, który by 
się w 9 tonach zmieścił, he he he. Amerykanie też czasem robią błędy - wystarczy spojrzeć 
jak zbudowano pod ich egidą armię Wietnamu Południowego. Była wyspecjalizowana do 
walki z Vietcongiem ale jak Północ puściła dywizje pancerne nie było im za bardzo czego 
przeciwstawić. Poslka z uwagi na uwarunkowania przestrzenne nie musi się transportem 

powietrznym sił głównych specjalnie kłopotać a dla lekkich i tak będziemy być może mieli 
parę KTO i pochodnych. Wracając do początku - ciekawym kiedy WLiOP otrzymają w końcu 

komponent średniego transportu czyli C-130/A-400 M.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 15-Jul-02 
 

Najpierw coś dla VIPów zamiast JAK 40, potem cos zamiast TU 154M i potem to niech się 
już Unia martwi ;). Więc jest szansa że dostaniemy A-400 M coś około 2010.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 15-Jul-02 

 
Optymista! Koło 2010 to może będzie pierwszy egzemplarz seryjny.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 15-Jul-02 

 
Czyli pomiędzy 2015-2020 bo zaczną wycofywać pierwsze egzemplarze z powodu licznych 

usterek wyelminowanych w późniejszych wersjach ;)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Albionus 

Data: 20-Jul-02 
 

Pytania mam dwa do ogółu. Primo, do tych co słuchają dzienników, gazety czytają etc. w 
dużych ilościach. Niejaki Mariusz Max Kolonko pierwszy sepleniacz III RP łamanym 

polskoamerykańskim jenzykiem stwierdził, że amerykanie sondowali Kwacha podczas wizyty 
o ewentualną zgodę polski na zamontowanie tarczy antyrakietowej na naszym terytorium, 

kiedy zacznie ona (tarcza) być czymś więcej niż tylko "projektem w fazie zaawansowanych 
prób". Słyszał ktokolwiek coś więcej o tych rozmowach ? To primo. Secundo, związane z 

powyższym, bardziej od strony militarnej - jak przedstawia się możliwość, z czysto 
technicznego punktu widzenia, żeby rosysjski okręt podwodny znalazł się niezauważony na 
morzu północnym, bądź na płd od wysp brytyjskich, odpalił ze dwie głowiczki w kierunku 
Polski i zniknął w odmętach oceanu, zanim ktokolwiek się zorientuje kto i po co pruje w 

kontynent atomówkami.  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 22-Jul-02 

 
Sprawa pierwsza - żadnych bliższych szczegółów. W zasadzie zamontowanie takiego systemu 

( w postaci wyrzutni antyrakiet i pewnie radarów pozahoryzontalnych ) u nas byłoby 
sensowne, skoro jesteśmy jednym z najbardziej wysuniętych na wschód elementów układu, 
który ma być chroniony. Druga - o ile okręt może gdzieś sobie podpłynąć niezauważony to 
sam moment odpalenia pocisków jest dość trudny do ukrycia wobec istnienia radarowych i 
satelitarnych systemów obserwacji. Problem w tym, że takie okręty mają tylko USA, Rosja, 

Francja, Anglia i Chiny ( ale tylko jeden i nie bardzo sprawny ), więc ciężko by było sprawcy 
skryć się w takim tłumie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Albionus 
Data: 23-Jul-02 

 
Mi chodzi raczej o to, czy kolesie byliby w stanie spierzyć ew. pościgowi - typu odpalenie 

rakiet i szybkie ukrycie się na dnie, etc. ( jakbyś mógł ocenić szanse) pytam cały czas tylko o 
techniczną stronę takiego rajdu, polityczne śledztwo "kto to zrobił" byłoby oczywiście 
banałem, gdy jest raptem 5 potencjalnych sprawców. Raczej myślę o sytuacjach mało 

przewidywalne, np. dorwanie się w Chinach czy w Rosji do władzy jakiegoś świra pokroju 
wujka Husajna i nieprzewidywalne decyzje. A co do żółtków - kto we, może coś "wyhodują" 

za parę lat ciekawszego. unowocześniają-li oni swoją flotę podwodną?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 24-Jul-02 

 
W zasadzie po odpaleniu rakiet los okrętu podwodnego staje się mniej istotny, on ma podejść 

skrycie na pozycje wystrzelić swoje i tyle. Na morzach arktycznych w okolicach rejonów 
krąży sporo amerykańskich i angielskich "myśliwskich" ( znaczy torpedowych ) okrętów 

podwodnych, deliberacje w sprawie zatonięcia "Kurska" po kolizji z takim właśnie okrętem 
nie były wcale dziwaczne i bezpodstawne. Ale szanse, żeby się schować jakieś ma ( nie od 

razu na dnie bo tam dość głęboko ). O Chińcach my pisali, sami nie wyhodują ale kupią 
technologię od ruskich.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: gacek 
Data: 24-Jul-02 

 
dla Albionusa : "Amerykańska tarcza na terytorium Polski? IAR 2002-07-24 (14:34) Polska 
gotowa jest zaakceptować rozmieszczenie na swoim terytorium instalacji amerykańskiego 

systemu antyrakietowego - taką deklarację złożył minister obrony narodowej Jerzy 
Szmajdziński podczas pobytu w USA. Potwierdził to w środę w rozmowie z 

dziennikarzami..." dalej na http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=278438&kat=1342  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 



Data: 25-Jul-02 
 

Thor, ja akurat w takie skryte podejście rakietowego OP to nie bardzo wierzę, gdyż Angole z 
USNavy dość mocno tych rejonów strzegą i całkiem ładne sumy na różne pomysłowe 

wykrywacze wydali. Chyba żeby to oni robili ew. z ich przyzwoleniem, a wtedy to i w skryte 
opuszczenie rejonu ataku uwierzę. Tarcza rakietowa w Polsce, hmm... toż to Lepper kosami 
zaatakuje z błogasławieństwem Ojca Dyrektora, ale poważnie to byłoby w mojej opinii dla 
Polski korzystne, gdyż nasze terytorium zyskało by realną gwarancję obrony ze strony US 

Army a nie tylko jakieś papierowe traktaty, jak obecnie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 
Data: 25-Jul-02 

 
Oj, jednak podwodniaka nie jest tak prosto wykryć... Też uważam elemanty tarczy u nas za 

niezły pomysł, szczególnie w kontekście przekształcania się NATO z paktu zbrojeniowego w 
integracyjny, jak to ładnie się określa. Tylko kiedy na to pójdziemy musimy się do USA 

przyspawać już na amen ( co determinuje decyzje w sprawach niektórych przetargów ). BTW 
- rewelacją jest to, że Wiedeń wybierze Typhoona a nie Gripena.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 25-Jul-02 

 
Thor tak, ale akurat nosiciele są bardzo pilnie szukani/pilnowani, o ile wykryje sie ich wyjście 

z bazy, dlatego skryte podejście w okolice Albionu lub Norwegii to widzimi mi się dość 
karkołomne przedsięwizięcie. Natomiast Oceany to już inna sprawa i tam wytropienie takiej 

rybki to już bywa baaaardzo kłopotliwe ;).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 26-Jul-02 

 
Tak jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały (nawet minister gospodarki jest ten 
sam co 5 lat temu) wybrano izraelskie ppk. Pamiętam jak Kaczmarek bronił niegdyś tych 
rakiet pisząc w GW, że osiągają "prędkość ponaddźwiękową". Cuż lepsze to niż nic choć 
pomysł by najpierw wybrać rakiety, a potem przeprowadzać ich testy jest rozkoszny. A w 

ostatecznym rozrachunku i tak zapewne zakupią 15 sztuk dla "sił szybkiego reagowania" w 
postaci (sponsorowanego przez Prokom) "Gromu".  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 26-Jul-02 

 
Skąd ten sarkazm :) ? Mowa tylko o NTS, czy w pakiecie są też tzw. ciężkie pociski ( czyli 

NTD ) dla modernizowanych Mi-24 ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 29-Jul-02 



 
Ja juz słyszałem że te rakiety są zgodne w bardzo dużym stopniu, więc ... i tu pewne 

niedomówienie. Poza tym całkowit azgoda ze Zgredkiem a gdzie testy ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 29-Jul-02 
 

Poza tym ciekawosta z jakiegoś przekaziora "...pociski typu wystrzel i zapomnij 
naprowadzane za pomocą komend przekazywanych światłowodem..." super ;)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 29-Jul-02 

 
Ładnie połączyli, choć obie informacje rozłącznie są prawdziwe. Co do testów - chciałem 

tylko zapodać, że Spike'a wprowadzają do uzbrojenia Finowie i Holendrzy, zakładając, że nie 
są idiotami należy założyć, że pocisk nadaje się do działań na naszym teatrze wojennym. 

Oczywiście u nas też się powinno przeprowadzić takowe aby uzyskać adekwatną 
konfigurację. P.S. Znalazłem coś a propos dawniejszej dysputy o GPS-ach, komercyjne 
zapewniają rzeczywiście dokładność zbliżoną do militarnych jeśli chodzi o położenie, 

natomiast wysokość jest dalece mniej pewna, co chyba ma prawo przełożyć się w wypadku 
rakiety, do której naprowadzania używa się akurat komercyjnych na gorszą dokładność 

trafienia w cel, może nawet na owe 50-100 metrów, o które się kłóciłem. Pewnie sprzężenie 
układu z dobrym radiowysokościomierzem i podporządkowanie ich odpowiedniemu 

komputerowi jest w stanie udokładnić naprowadzanie, ale to trzeba umieć zrobić - ergo 
Osamie się do budowy rakiety do zabicia Busha stojącego na tarasie Białego Domu GPS nie 

przyda.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 06-Aug-02 
 

Thor w ostatniej NTW jest analiza pomysłu zgłoszonego przez Ciebie już jakiś czas temu w 
Jaskini, aby nie kupować żadnego samolotu wielozadaniowego teraz, tylko gruntownie 
zmoernizować to co jest i doczekać roku 2012, gdy juz będąw ofercie samoloty nowej 

generacji. Baardzo ciekawe, bardzo ;)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 06-Aug-02 
 

Ale ja mądry jestem i wyprzedzający uznane autorytety :))) Ta propozycja staje się z każdą 
chwilą mniej realna, chodzi głównie o Su-22, które zaczynają dobiegać dwudziestki, czyli 
wieku, w którym się już raczej myśli o złomowisku a nie modernizacji. Upgrade Suchojów 
oferują Izraelczycy, Francuzi i Rosjanie co najmniej od 1995, bez odzewu. Powtórzę to, co 
pisałem już z 5 razy - można było w latach 90. pozbierać np. nowiutkie MiG-i-29 z republik 
postsowieckich za symboliczne kwoty ( Peru kupiło na Białorusi, Amerykanie w Mołdawii 

bodajże 20 sztuk za 40 mln $ ) i zgromadzić flotę wystarczającą na 4-5 eskadr, 
zmodernizować to razem z Suchojami korzystając z relatywnie niezłej sytuacji gospodarczej i 



mieć dziś tych 10 dość sprawnych eskadr. Teraz, skoro już się rozpisało przetarg, który dotarł 
do takiego stopnia zaawansowania odwołanie go zrobiłoby z naszego MONu totalne 

pośmiewisko ( Grecy zawiesili zakup Typhoona, ale to był u nich wyjątek ).  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 12-Aug-02 
 

Thor nie pierwszy i nie ostatni "zawieszony" przetarg np. NT-D ;), pytanie czy po gruntownej 
modernizacji jeszcze z 10-15 lat nie mogą sobie polatać ? a taki okres czasu chodzi. W 

nawiązaniu do tego artykułu przypomniały mi się koreańskie F-15K i gorzka refleksja czy my 
nie idziemy w tym samym kierunku, przecież za 10 lat może okazać się że mamy 

znakooomity przestarzały sprzęt poprzedniej generacji, za który zapłaciliśmy solidne 
pieniądze. Byłem ostatnio w księgarni i zobaczyłem niestety nie zapamiętałem nazwy, 

książkę o pobycie Czerwonej Armii w latach 45-93 w Polsce i mam pytanie czy ktoś coś wie 
o tym dziele i na ile jest wiarygodne ?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 12-Aug-02 

 
Pewnie, że mogą polatać, szczególnie, że być może będą musiały. Jednak na zdrowy rozsądek 
wydaje mi się, że modyfikację połączoną z przedłużeniem resursu płatowca lepiej zrobić po 

12-15 niż po 20 latach ( analogia z samochodem ). Przetarg na NTD to jednak mniejszy 
kaliber i mniejsze zaangażowanie oferentów oraz ich, że tak powiem zaplecza. Co Aleksander 
powie w razie czego swojemu przyjacielowi George'owi ? Śmiechy śmiechami ale w NATO 
patrzy się na nas coraz krzywiej, jesteśmy rozrywkowi jak za najlepszych czasów saskich. U 
Koreańców jest trochę inny aspekt, F-X ma być bazą dla przyszłego ichniego myśliwca, który 

ma wejść w drugiej dekadzie a wtedy F-15 jako baza będzie absurdalnie przestarzały, ot - 
poziom chiński. Sam w sobie, na zasadzie kup i używaj -nie jest specjalnie gorszy od Rafale 

albo Su-35 nie mówiąc już o Typhoonie. O książce nie wiem nic.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-Aug-02 
 

Proszę - najprawdopdobniej w rozlewiskach Wełtawy utonęły czeskie Gripeny, Dunaj może 
zatopić węgierskie. Dla Czechów powódź jest zdaje się wygodnym sposobem na wyplątanie 
się z niewygodnego i kontrowersyjnego politycznie przetargu. Możliwe że najpierw zakupy 

się odroczy a później zacznie zabawę od nowa.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Aug-02 
 

Thor, sam już dawno pisałeś że Gripen to dobry samolot ale bez uzbrojenia i bez zgody 
amerykanów jeszcze długo takim pozostanie, więc dziwić się nie ma czemu. Mam pytanie czy 

może coś słyszałeś o polskich bezpilotowych środkach rozpoznania, czy jak zwykle mamy 
piękne pomysły na deskach, o przepraszam w komputerach ?  

 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-Aug-02 
 

O BSLe pytać raczej fachmana jasiola, wg mojej wiedzy są nawet cudne modele 
prezentowane na przeróżnych targach, chyba wręcz latające, ale brakuje drobiazgów czyli 
środków rozpoznania i transmisji i infrastruktury naziemnej. Gripen - no ale przecież go 

najpierw wybrali, o ograniczeniach wiedzieli sto razy lepiej niż my. Wschodnioeuopejskie 
gówniarstwo... Szkoda mi Szwedów, ale już pisałem, że są sami sobie winni, było 

zaprojektować samolot do silników F-100 albo F-101, wtedy miałby mimo wszystko większe 
szanse, choć również limitowane przez wiadome ograniczenia, których Szwedzi nie byli 

zupełnie w stanie przeskoczyć. Chyba, że pożyczyć od żabożerców SNECMę M 53 ( Mirage 
2000 ), ale czy by dali ? Wcześniejsze sukcesy eksportowe Szwedów ( Draken ) były 

związane z brytyjskimi slinikami i uzbrojenim.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Aug-02 
 

Kolejna sprawa to co to był za MI-26 ze 112 żołnieżami na pokładzie ? w źródłach do których 
dotarłem: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/mi-26.htm http://www.flug-

revue.rotor.com/FRTypen/FRMi-26.htm podają 80+ żołnierzy i 5 załogi co to za bzdura ? 20 
% powyżej limitu, może to znowu jakiś kit przekaziorów.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 19-Aug-02 

 
Masz rację co do danych, ale doświadczenia wskazują, że do jakiejkolwiek maszyny można 

upchać przy dużej dozie uporu więcej niż przewidzieli konstruktorzy i jak wystartuje to się od 
razu nie rozwali. Głośna jest sprawa Dakot, do których gdzieś w Birmie zapakowali po zdaje 

się 5 ton - i poleciały, choć teoretycznie nie miały prawa. Mi-26 ma payload ok. 20 ton, 
żołnierz z ekwipunkiem niech waży 100 kilo - wchodzi 200 sztuk, jeśli zatrudni się 

upychaczy z japońskiego metra :)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 19-Aug-02 
 

Może część transportowali w podwieszonym kontenerze ?;)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 19-Aug-02 
 

Śmiej się, ale czytałem niedawno relację z Afganistanu, gdzie ludzkość, w tym dziennikarzy 
wozi się skrajnie zdezolowanymi Mi-8/17, zwanymi nie wiedziec czemu "smiertnikami". 
Wygląda to mniej więcej tak - wszyscy, którzy zapłacili ładują się hurmem, w pewnym 

momencie obsługa stojąca intuicyjnie ocenia, że więcej nie wejdzie, następuje rozkaz startu. 



Jak ktoś natarczywie zwisa i próbuje wpełznąć do środka dostaje kopa albo cios kolbą i 
kwita...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał:  
Data: 19-Aug-02 

 
Temat wojskowy to napisze ze w wojsku 2 lata bez miesiaca siedzialem. A teraz rozczytuje 

sie na temat uzbrojenia pancernego III Rzeszy  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Wieniek 
Data: 20-Aug-02 

 
Coraz blizej do tysiaczka.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MOr 
Data: 20-Aug-02 

 
zbliza sie tysiaczek  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: los 
Data: 20-Aug-02 

 
Dlugi ten temat, ze hej, hej, hej.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 20-Aug-02 

 
Tysiaczek jest moj Panowie.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Prezes Ochudzki 
Data: 20-Aug-02 

 
A wlasnie, ze moj!.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Lipa 
Data: 20-Aug-02 

 
No to zaliczamy pierwszy , historyczny tysiaczek na forum NP . Pozdrowienia dla wszystkich 

uczestnikow.:-))) :-))) :-)))  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 20-Aug-02 



 
Tysiączek jest, ale po prawdzie po odliczeniu spamu ( Lipa - zginiesz marnie za pozbawienie 

mnie 1000 :) ) chyba z 900. Kolejny news - Austria zredukuje najprawdopodobniej 
zamówienie na Eurofightery z 24 do 18. Ciekawym jaki wpływ na budżet obronny 

Bundesrepublik będą miały straty powodziowe - tam tnie się najłatwiej.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 20-Aug-02 

 
Ledwo się człowiek na wakacje wyrwie, a tu od razu wpisy z trzema zerami serwują. 

Jaskiniowa tradycja uczy jednak że zalipienie nam raczej nie grozi. Co do Eurofighterów to 
sądze że z 18 wkrótce zrobi się osiem, wynajmowanych od jakiegoś bogatszego wujka. Armia 

Austrii jest nieco do polskiej podobna.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 20-Aug-02 
 

wedle rozkazu. Polskie BSL-e to taka sama rzeczywistość wirtualna jak Skorpion. A 
szczegółowiej, to koszta takowego systemu rozkładają się z grubsza tak: 30 procent - system 
rozpoznania (kamery, radary etc.), kolejne 30 to systemy transmisji i łączności, i raz jeszcze 

30 to infrastruktura naziemna (znaczy się głównie hard- i soft- do obróbki danych). A 
pozostałe 10 procent to jest koszt tego, co tak ładnie wygląda na pokazach: płatowiec, 

katapulty, samochody. W konsekwecji Sowieci budowali swego czasu systemy z płatowcami 
jednorazowego użytku, które robiły za amortyzację przy lądowaniu. A wracając do polskich 

BSL: u nas od biedy można zrobić te 10 procent. Przy dużym wysiłku i składaniu całości 
wyłącznie z importowanych klocków część wyposażenia rozpoznawczego. Z tego co kojarzę, 

to rzeczywiście latała Sowa, a reszta to były wyłącznie śliczności obrazeczki.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 20-Aug-02 
 

w kwestyi śmigłowców udźwigu: krążyła swego czasu historia, jak to jeden z Sokołów 
rozwalił się w czasie prób gdzieś w Sowietach. Na szczęście miał założony rejestrator lotu, 

który ocalał. Okazało się, że lecąc śmigłowcem załadowanym maksymalnym dopuszczalnym 
ładunkiem (2100 kg) dzielne liotcziki zrobiły sobie po drodze przystanek i załadowały 

dodatkowe cargo tak z min. 500 kg. I wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że w efekcie 
byli spóźnieni i przekroczyli prędkość dopuszczalną o dobre 20 km/h. Nie zagłębiając się w 
prawdziwość przytoczonych wartości, reszta historyjki wygląda bardzo prawdopodobnie. 
Wszystkie sowieckie śmigłowce były pancernie budowane, więc i ten Mi-26 by pewnie 

spokojnie doleciał, gdzyby nie streła.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Lipa 

Data: 21-Aug-02 
 

Slusznie piszesz Zgredek , ze zalipienie Jaskini nie grozi. Szanuje ten temat, tym bardziej , ze 
nic do niego nie moge nowego wniesc. Znikam.  



 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Bern 
Data: 22-Aug-02 

 
Jest godzina 20 i nie ma zadnego problemu z wejsciem do jaskini. Choc prawie slonce juz 

zaszlo.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 28-Aug-02 
 

A co myślicie o możliwym wg naszych publikatorów odkupieniu projektu "Iryda" przez 
Hindusów ? Nawet gdyby to i tak nasz przemysł uzyska najwyżej jakieś marne grosze, które 
ktoś od razu zachachmęci. I co zrobić z tymi Irydami, które już wyprodukowano a teraz stoją 

czekając na zmiłowanie Marynarki, którego nie widać ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 28-Aug-02 

 
Czy na Irydzie da się zainstalować integralny radiolokator? Jeśli nie to jedyne co można 
zrobić to pchnąć Hindusom nawet za pół darmo, a może uda się ich wplątać w program 
rozwoju samolotu (choć to akurat wątpliwe). Jeśli tak - to można się zastanawiać nad 

zakupem tego dla marynarki bo myśliwców wielozadaniowych to matrosi raczej na oczy nie 
zobaczą, a w przystosowanie Su-22 do roli samolotów morskich nie wierzę. Inna rzecz czy 

pod Irydę da się podwiesić Rbs-15, i co z zasięgiem takiego zestawu?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 28-Aug-02 
 

Pomysł z punktu widzenia Hidusów nie jest zły. Dostaną coś, co jako tako lata, i co 
najważniejsze - wiadomo gdzie się może rozpaść. Doświadczenia w prowadzeniu projektów 
na odległość mają - w końcu robią to od lat u ruskich. Elektronikę dostarczą im wszyscy z 

pocałowaniem ręki. Jeno produkcję całkowicie samodzielnie będą musieli uruchomić, ale do 
tego wyjmą z Mielca ze 20 osób - tych które wiedzą co mówią - i po paru latach wszystko 

będzie szło. Z naszego - w zasadzie też. Wojskowi za dużo zapłacili do tej pory - tak 
pieniędzmi, jak i życiem. Więc póki ktoś im czarno na białym nie wykaże, że działa (czytaj: 
przeprowadzi za darmo próby kompletnego samolotu w docelowej konfiguracji), to nawet 

palcem nie skiną. A tak to Hindusi coś zapłacą i jeszcze parę osób przy projekcie popracuje. 
A Irydy z hangaru - zresztą część jest rozbebeszona w różnym stopniu - poczekają sobie 
spokojnie z 10 lat aż upłynie ich dozwolony okres przechowywania, po czym powoła się 

komisję i złomuje. Ich przechowywanie WLOP nic nie kosztuje (stoja w Mielcu), więc co się 
przejmować?  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 29-Aug-02 

 



Po przeczytaniu ostatniego RAPORTU doszedłem do wniosku, że z uwagi na podpisywane 
umowy offsetowe bedziemy w Polsce latać na F-16. Miło wiedzieć że wybór będzie 

racjonalny, a nie tylko ściśle techniczny, trzeba panowie militaryści patrzeć szeroko (w lewą 
stronę oczywiście):(  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: MS 
Data: 29-Aug-02 

 
Po przeczytaniu ostatniego RAPORTU doszedłem do wniosku, że z uwagi na podpisywane 

umowy offsetowe bedziemy w Polsce latać na F-16. Miło wiedzieć że wybór będzie 
racjonalny, a nie tylko ściśle techniczny, trzeba panowie militaryści patrzeć szeroko (w lewą 

stronę oczywiście):(  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-Aug-02 
 

Radar - zależy jaki. Kiedyś wsadzono prosty, głównie pogodowy do Iskry. Aero L-159 ma 
stację Grifo, która ma nadawać się do przeszukiwania przestrzeni powietrznej i naziemnej i 
śledzenia 8 celów - czyli raczej tak. Nie wiem czy jakiegoś radaru nie było w pakiecie 

oferowanym dla Irydy niegdyś przez Sextanta. Iryda ma jeśli dobrze pamiętam 4 
podwieszenia po 500 kilo. RBS-15 waży 600, więc nie wiem czy się da bez modernizacji 
podwiesić. Nie jest to największy problem, bo w ostateczności można chyba podwiesić 

lżejsze Penguiny mające i tak 35 km zasięgu. Inna sprawa to integracja całego systemu... Ad 
jasiol - wspomniany Sextant mógłby Hindusom pomóc, bo raz że już kiedyś bawił się Irydą a 

dwa - dostarcza elementy dla Su-30. MS - i wszystko jasne :) Amerykanie nie są w ciemię 
bici.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Aug-02 

 
W tym samym Raporcie ogłoszono de facto zgon nowych korwet (brak szmalu na sytemy 

prak. i rakiety plot). Pomysł by ich rolę pełniły "baterie" Gromów jest jak z Onyszkiewicza.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-Aug-02 
 

W zasadzie korwety można by było wyposażyć w ESSMy albo cokolwiek innego porządnego 
"później", teraz zostawiając miejsce na zamontowanie. A propos - RBS-y jeszcze chyba nie 

dotarły, nawet dla "Orkanów", czy coś przoczyłem ? W związku z tym może ktoś 
zaproponuje zaistalowanie zamiast nich wyrzutni NT-S-ów ? A zamiast drogiej armaty 57 

albo 76 mm znakomitego a tańszego UKM 2000 kal. 7.62 mm NATO ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 29-Aug-02 

 



Co więcej radiolokatory można zastąpić lornetką teatralną, a śmigłowce odpowiednio 
wyposażonym latawcem (vide nowe logo polski).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 29-Aug-02 

 
Oprócz Grifo było jeszcze parę innych radarów robionych wg kryterium małej masy i 

przestrzeni - do zabudowy na niby-myśliwcach typu Hawk 100 i modernizowanych chińskich 
wariacjach MiG-21. Grifo zakładali jeszcze Pakistańczycy, a Hawk 100 ma odmianę 

AN/APG-66, znaczy się radaru wczesnych F-16C/D. Swoje pomysły zdaje się mieli też 
Francuzi i Rosjanie. Znaczy się z tym nie jest tak źle, rzecz jasna jeśli się weźmie pod uwagę, 
że z założenia ma toto znacznie gorsze parametry od pełnowymiarowych urządzeń. Skrzydło 

Irydy i tak wymaga wzmocnień i przeróbek, więc jakby wiedzieć pod co je robić (np. pod 
RBSa), to by się dało. Więc technicznie się da, cały problem w zupełnie innym miejscu się 

znajduje. ///ad korwety - czy to nie Onyszkiewicz radośnie deklarował parę lat temu, że 
przejęcie ochłapów w żaden sposób nie uszczupli funduszy na inne programy marynarki? 

Szkoda.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 29-Aug-02 
 

Problem w tym, że nie opłaca się integrować i przerabiać parunastu samolotów, czyż nie ? Ja 
proponowałbym MW jeśli już będą kupione F-16 żeby jak koniecznie chcą mieć odrzutowce 

postarali się o te stare A/B i zrobili im MLU. Co do staroci - ponoć rozważano wstępnie 
oddanie nam nawet tych Kiddów, nad których przejęciem teraz się Tajwan zastanwawia.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 30-Aug-02 

 
Kidd-y to przynajmniej jest jakiś pomysł - dziobem oparli byśmy go o Mierzeję Wiślaną a 
rufą o Hel i nikt by nam nie podskoczył. Ad meritum. Z ESSm-ami też wygląda to dość 

marnie - osiem sztuk to mniej niż mało, w efekcie obrona przeciwlotnicza szybko opierała by 
się na RAM-ach i boforsie (lub OTO Melarze).  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 30-Aug-02 

 
Może i marnie, ale na tej wielkości okręcie nie zmieścisz raczej pionowej wyrzutni 

Standardów z 40 rakietami. Przypominam zresztą o tajwańskich Lafayette'ach z Chappralami 
albo o tych nowych RPAńskich fregatach MEKO 200 z ichnimi pociskami ( inna sprawa, że 

na kukuruźnika z Murzynem-kamikaze z Mozambiku wystaczą ). Niemiecki zbliżony typ 130 
też nie grzeszy potężnym uzbrojeniem plot. Powtórzę któryś raz - trzeba było zaplanować 2-3 

fregaty MEKO 200 z wyrzutnią Mk41 i parę małych korwet po 600-1000 ton...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 



Data: 30-Aug-02 
 

Nie przesadzajmy nie oczekuję rakiet o zasięgu kilkudziesiąciu km. Wystarczy kilkanaście 
(ale raczej nie mniej niż kilkanaście). Inna sprawa to mikro korwety. Thorze przypomnij sobie 

Zatokę Perską wszystkie okręty uderzeniowe Iraku (korwety duże, kutry rakietowe) zostały 
wybite przez śmigłowce. W obecnych czasach okręt wielkości korwety czy dużego kutra 

rakietowego BEZ solidnych systemów plot nie ma racji bytu.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 30-Aug-02 
 

Masz całkowitą rację, ale nikt w MW chyba do końca nie wie z kim te korwety miałyby 
walczyć i jaka w związku z tym potrzebna jest wielkość albo zestaw uzbrojenia. I dlaczego 7 

anie 6 albo 8 ?  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Chris 

Data: 30-Aug-02 
 

To Wy jednak tu żyjecie!! Zgredku, chyba poza jaksinię nosa nie wysadzasz, czemu tak??? 
Pozdrowienia, następnym razem zajrzę tu jak mi się temat otworzy. Gdzieś tak na Boże 

Narodzenie.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Zgredek 
Data: 02-Sep-02 

 
Przyganiał kocioł garnkowi :-)  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 04-Sep-02 

 
NTW najnowsza oprócz fundamentalnego artykułu o KTO ( jak zwykle - w wojsku nie 
wiedzą ile i po co ) najbardziej zaciekawiło mnie przybliżenie Pz I Ausf. F, o którym 

wcześniej co nieco czytałem. Pomysł tanku piechoty nie był może całkiem głupi, jakiś tam 
prekursor BWP, ale zamawianie w 1939. wozu uzbrojonego w 2 km-y przy masie 21 ton to 
bezsens. Matilda I miała zbliżone parametry i poziom ochrony ważąc 12 ton. Najlepszy wóz 

tej klasy to była ewidentnie Matilda II, jeśli tylko nie musiała potykać się z późniejszymi 
wozami niemieckimi ( no i problem braku amunicji HE do dwufuntówki... ), co doskonale 
wiedzieli Austalijczycy walcząc z Japończykami na Pacyfiku. Ostrzę sobie zęby na nowe 
wydawnictwo Magnum-X - "Strzał" poświęcony broni strzeleckiej. Teraz ten segment to u 

nas straszne badziewie - magazynek tow. Barańskiego i kilka innych niewiele lepszych. 
Sytuację ratuje jedynie Chloupek i koledzy w "Komadosie".  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Pigom 
Data: 04-Sep-02 

 



Nie wiem Thorze czy zwróciłeś uwagę na informację o zamontowaniu na Centauro armaty 
120 mm, ciekawe jak taki pojazd będzie się zachowywał w trakcie strzelań (szczególnie tych 

"burtą"), ale kto wie?.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 05-Sep-02 
 

Witam nowego dyskutanta :))) Te armaty są straszliwie lekkie, po 2.5 tony. Rzeczywiście, 
stosunkowo lekkie i wysokie pudło może latać po strzale. Ale skoro montują haubice 155 mm 
na lekkich cieżarówkach ( Caesar, OK - tam pomaga kontakt działa z ziemią ) - może problem 
został rozwiązany przez konstruktorów urządzeń wylotowych. P.S. Przy tak lekkich działach 

pełnowartościowy czołg ze 120-tką ok. 40 ton czyli aeromobilny staje się powoli coraz 
bardziej realny.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 05-Sep-02 

 
Są nawet czołgi ze 125-tką w granicach 40 ton, ale nie nazwał bym ich aeromobilnymi.  

 
Temat: Militarystyczny raport z Nowego Swiata 

Przysłał: DSD 
Data: 07-Sep-02 

 
Krotki news z mojego umilowanego tematu (wojny morskie i zbrojenia od 'Warriora' 1859 do 

'Vanguarda' 1946): spedzilem pare tygodni w sierpniu w kraju Wielkiego Szatana, bedac 
m.in. niedaleko glownej bazy ichniej MW w Norfolk (Chesapeake Bay, widzialem pare 

lotniskowcow z dala ale nie bylo czasu na zwiedzanie). Akurat glownm newsem w mediach 
bylo podniesienie wiezy ze znalezionego wraku 'Monitora' (tego od 'Virginii'). Okret zatonal 

w burzy pod koniec 1862, jakis czas temu udalo sie zlokalizowac wrak. Slynna (badz co badz, 
pierwsza w historii) wieza zostala przetransportowana do bazy i zostanie wystawiona w 

jednym z muzeow (w jej wnetrzu odnaleziono szczatki 3 marynarzy). Mila niespodzianka 
bylo tez dla mnie znalezienie na Manhattanie lotniskowca 'Intrepid' z II WS (na pokladzie jest 

male muzeum samolotow, jednym z nich jest Mig z polskimi znakami rozpoznawczymi), 
smutna - widok pomnika Waszyngtona w miescie jego imienia, obstawionego betonowymi 

zaporami (obawa przed skamikadowaniem go ciezarowka z trotylem, podobne zapory 
znajduja sie przed Air and Space Museum), zadziwiajaca - widok dziesiatkow samolotow 

podchodzacych do ladowania na lotnisku im. Reagana i przelatujacych z grubsza pomiedzy 
Pentagonem, Bialym Domem a Kapitolem (bylo to swietnie polozone lotnisko, tuz obok 

centrum, teraz odruchowo patrzylem za kazdym samolotem czy nie kieruje sie w jakis Wazny 
Budynek, podobno ma byc zbudowane nowe lotnisko z dala od centrum). No i widok Ground 

Zero...  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 07-Sep-02 
 

A pancerników sobie nie pooglądałeś ? Mają tam trochę powystawianych ( "North Carolina" 
chyba, "Massachussets" i inne, nie ręczę za ścisłość ). BTW - u nas w Jewropie to się aż 1 



zachował, "Warrior" właśnie. Aż żal ściska, że nie udało się w latach 60/70. uratować od 
złomowania "Goebena" vel "Yavuz Sultam Selima", pięknego krążownika liniowego 

Kaisersmarine pływającego od 1914 pod banderą turecką. Klimat wtedy był niestety zły dla 
kultywowania niemieckich imperialnych pamiątek militarnych...  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Zgredek 
Data: 09-Sep-02 

 
Wracając do NTW, nieco niepokojąca jest koncepcja by jedynie KTO robiły za nowe BWP, a 
już czystym absurdem jest pomysł budowanie na ich podstawie niszczycieli czołgów z ppk na 
pokładzie. Pojazd wielkości 40 stopowego kontenera z (siłą rzeczy) cienkim pancerzem nigdy 
nie będzie dobrym niszczycielem czołgów. Nie lepiej przerobić ze 200 BWP-1 do takiej roli? 
Po zdjęciu wieży nadały by się idealnie (niewielkie wymiary, pływalność, duża ruchliwość). 

P.S. Zapomniałem. Ja także witam nowego dyskutanta :-)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 09-Sep-02 
 

Zgoda, aliści pancerzyk BWP-1 też pozostawia nieco do życzenia. Niszczyciele czołgów 
można by było zrobić może na podwoziach wycofywanych T-55 albo ( w przyszłości ) T-72. 
Na T-55 ustawiają S-125 np... Koszty eksploatacji może większe, ale podwozie za darmochę, 
pancerz dobry itp, tyle że miejsca wewnątrz mało. Wychodzi, jak pisałem wyżej, że jak już 

KTO dostaną będą się zastanawiać, do czego się nadają :(  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 09-Sep-02 
 

ad Thor i Zgredek: Do koncepcji silnie opancerzonego i gąsienicowego niszczyciela czołgów 
najlepiej pasuje Leopard 2A6 :). A na poważnie, to nosiciel wyrzutni ppanc ma być mały, 

szybki, ruchliwy i tani (coby nośnik nie kosztował 10x więcej od broni). Wychodzi więc coś 
na kształt samochodu terenowego, a jak koniecznie chce się mieć cosik pancernego, to zawsze 

można pomyśleć o Aligatorze, VCB albo w ostateczności po raz kolejny zmodernizować 
BRDM-a  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: Thor 
Data: 10-Sep-02 

 
Kornety w ZEA ustawia się na Hummerach... Jednak podwozie T-55 czyni pojazd dość 

ruchliwym, bierze się je z magazynu, więc niewiele kosztuje, szczególnie w porównaniu z 
modyfikacją tanku do jakiegoś współczesnego standartu. Ma to kilka zalet.  

 
Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 

Przysłał: jasiol 
Data: 10-Sep-02 

 
Podwozie T-55 jest całkiem fajnym nośnikiem, tyle, że nie spełnijącym warunku taniości, bo: 



---1. jest wyeksploatowane, co oznacza konieczność remontu, przy założeniu wprowadzenia 
paru poprawek (uzytkowanie wraz z T-72/Leopardami) do silnika, układu przeniesienia mocy 

etc. koszt ląduje powyżej kosztów zakupu najbardziej fantazyjnych terenówek, ---2. 
eksploatacja podwozi gąsienicowych jest droga, ze względu na ich niską trwałość. T-55 być 

może nadaje się do mniej lub bardziej zaawansowanej przebudowy na ciężki BWP, ale w tym 
przypadku wyrzutnia PPK byłaby tylko jednym z elementów jego wyposażenia, więc 

wielkośc nośnika byłaby uzasadniona.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 10-Sep-02 
 

W zasadzie masz rację. Jednak ciężki BWP w naszych warunkach finanasowych jest 
nierealny a w bojowych - pytanie czy potrzebny, jednak Żydzi dla Achzarita mają konkretne 

zastosowania. Co do żywotności podwozi gąsienicowych - jak się ostali jeszcze jacyś 
czytacze to wyjaśniam, że naprawa główna powinna następować co 5000-10000 km ( nie 

wiem jak jest w przypadku wozów nowej generacji ). Przyznam się, że myślałem ( 
abstrahując od poprzedniego zdania ) raczej o jakimś w miarę sensownym zastosowaniu dla 
kilkuset T-72, niezbyt starych i zużytych, które mogą paść ofiarą redukcji sił pancernych do 

400 czołgów. P.S. Uziel Gal, ten od Uzi, nie żyje.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: MS 

Data: 10-Sep-02 
 

W tej dyskusji potykamy się znowu w tle o pytanie dla jakiego komponentu sił zbrojnych 
chcemy budować owego niszczyciela ? Wojska aeromobilne - dla mnie Hummer jest super i 

chyba absolutnie wystarczający do niszczenia czołgów npla (zakładany konflikt to czołgi max 
2 generacji). Komponent Ciężki - wtedy nie mam pojęcia co Thorowe pomysły są warte, ale 

pare razy miał prorocze wpisy więc go poprę w tej materii ;)  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 10-Sep-02 
 

Nasz świeżo nominowany prorok nie widzi świetlanej przyszłości BSL-i, co w moich oczach 
go degraduje do rangi co najwyżej wieszcza ;). ad.MS: PPK na jeżdżących nośnikach zawsze 
są uzbrojeniem drugiej świeżości w stosunku do czołgów, służącym głównie do obrony (co 

innego na śmigłowcach, ale tam sam nośnik jest wart tyle co 10 kompletnych czołgów). Więc 
wsadzanie ich do ciężkiego komponentu ma sens taki sobie. Rzecz jasna u nas naswet ciężki 
komponent może się okazać raczej zmenchanizowany niż pancerny, więc tam się przydadzą. 
Ale zamiast wydawać pieniądze na dajmy na to 10 wyrzutni na podwoziu (niech będzie) T-

72, to lepiej zostawić w linii T-72 i ustawić 10 wyrzutni na terenówkach.  
 

Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: jasiol 

Data: 10-Sep-02 
 

miało być: to lepiej zostawić w linii 5 szt. T-72  
 



Temat: Odpowiedź na: Jaskinia militarystów 
Przysłał: Thor 

Data: 11-Sep-02 
 

Wolę być aryjskim wieszczem albo wyrocznią niż "prorokiem", ta nazwa kojarzy mi się z 
tradycją żydowską :-) No to rzutem na taśmę - myślę raczej o zrobieniu na podwoziach T-72 

wozów wsparcia czołgów z jakąś lekką wieżą ( 25-30 mm ), paroma granatnikami 40 mm i do 
tego ppk. Opancerzenie można zostawić w miarę podobne, bo z czołgami będa walczyć raczej 
w razie konieczności, odpadają wszelkie cyrki z NATOizacją działa, koniecznością głębokich 

ingerencji w kadłub, masa nie rośnie, więc można zostawić stary układ napędowy. Do tego 
niestety nowy SKO albo choć pasywna optyka. Ruscy robią takie demonstratory z miejscami 

na desant od dość dawna. Może samo w sobie to i bez większego sensu, ale : 1. BWP-1 
starzeją się dramatycznie, już chyba się nie da ich zmodyfikować, zawsze zostaje stara 
armata. Ergo - nasze tanki zostają bez skutecznych i zdolnych dodziałania na teatrze 

wojennym XXiw. wozów osłony przeciw wrogiej piechocie itp. 2. KTO w szyku z czołgami 
to kpina, na gąsienicowy nie ma szans. Taki wóz wparcia, ewentualnie z dodatkowym 

miejscem wygospodarowanym po magazynie amunicji w kadłubie i automacie ładowania na 
1-2 dod, operatorów, zasypujący otoczenie seriami z kmów i granatami mógłby być niezłą 

prowizorką.  
 

 

Początek formularza 


