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Broń i Amunicja
Dlatego nikt nie zadziera ze Szwajcarami! 

A na zdjęciu 5,6-mm karabinek maszynowy Leichtes Maschinengewehr 05 (5,6 mm LMg
05), określany też w tej samej armii jako Fusil mitrailleur 05 (FM 05). Producent nazywa
go inaczej, ale Szwajcarzy jak inne cywilizowane nacje mają dumę i jak coś przyjmują do
uzbrojenia to nadają temu czemuś własną wojskową desygnatę. 

Państwa, których armie nie mają ani tradycji, ani honoru bezmyślnie przyjmują nazwy
producentów, albo jeszcze gorzej - desygnaty wojskowe innych sił zbrojnych (niech ktoś
zgadnie, jakim trzeba być imbecylem, aby do Wojsk Lądowych wprowadzić granatnik
maszynowy lub armatę z nazwą rodem z... marynarki wojennej pewnego mocarstwa).
Like · Comment · Share · 22 hrs · Edited

Krzysztof Teodorczyk, Łukasz Thum, Łukasz Świerkot and 46
others like this.
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Vadim Pacajev I jakie to proste , wystarczy wprowadzić poprawne
nazewnictwo i wojna nam nie straszna... Ze Szwajcarami nikt nie zadziera bo
po swojemu nazwali karabinek. Przepraszam ale większej głupoty dawno nie
słyszałem. Ze Szwajcarami nikt nie zadziera bo są hi... See More
Like · Reply · 5 · 10 hours ago

Broń i Amunicja Mamy wrażenie, graniczące z pewnością, że nasz
powyższy komentator nie pojął sensu wypowiedzi. I zgadzamy się,
że dawno podobnych głupot nie słyszeliśmy, więc prosimy ich
następnym razem ich tutaj nie wypisywać.
Like · about an hour ago

Vadim Pacajev Broń i Amunicja Przepraszam, że podważyłem słowa
jedynej nieomylnej linii partii przewodniej. Sensu faktycznie chyba nie
zrozumiałem bo widocznie jest tak ukryty że oznacza kompletnie co
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innego niż jest jasno napisane powyżej. Ale OK wasz cyrk wasze
małpy, dla mnie tylko znak żeby waszego pisma więcej nie kupować,
skoro tak traktujecie swoich czytelników. Dziękuję i powodzenia
życzę.
Like · about an hour ago

Broń i Amunicja Cóż, pismo tworzone jest dla osób rozumiejących
prosty tekst w języku polskim. Ci, którzy mają z tym problem mogą
pojmować treści w nim zawarte opacznie, a tego byśmy nie chcieli.
Polecamy również następnym razem przed napisaniem komentarza
od czapy i nie na temat przeczytać jeszcze raz, tym razem może
uważniej o co chodzi. Będzie mniej dziecinnego obrażania się i
strojenia foch 
Like · about an hour ago

Vadim Pacajev Dziękuję za polecenie, zastosuje się oczywiście nie
śmiałbym inaczej... BTW przygotowuję właśnie tekst na blogu o
czasopismach związanych ze strzelectwem, bardzo dziękuję za
argumenty na potwierdzenie tezy dlaczego nie warto czytać "Broni i
Amunicji".
Like · 48 minutes ago
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Piotr Bohdan Zadora Podobnie trzeba być wojskowo-historycznym
ignorantem, by oddziały kawalerii nazywać batalionami, a nie dywizjonami.
Kretyńskie nazwy oddziałów wojsk specjalnych puszczę płazem, bo u nich
nic nie może być zwyczajnie. W końcu oni nie są normalni tylko specjalni.
Like · Reply · 2 · 21 hours ago · Edited

Norbert Świąc To tak jak pomylić M60 z np.M260. To że ma wielki
magazynek nie znaczy ze jest to M249.
Like · Reply · 21 hours ago

Rafał Wypych Niewiem może się nie znam ale mi to wygląda jak zwykle
m249
Like · Reply · 21 hours ago
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