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Biuletyn Kolekcjonera jest wspólną inicjatywą  KKS VIS Kwidzyn , KS GARDA Ostróda oraz 
WKS „10” Jonkowo i jest rozprowadzany drogą mailową wśród członków tych klubów. 

 



    
1. 1. 1. 1. WSTĘPNIAKWSTĘPNIAKWSTĘPNIAKWSTĘPNIAK    

    

No to wystartowaliśmy…No to wystartowaliśmy…No to wystartowaliśmy…No to wystartowaliśmy…    
    
          Oddajemy numer zerowy „Biuletynu Kolekcjonera” w Wasze ręce (- a raczej oczy) z 
nadzieją , że inicjatywa spodoba się jeszcze kilku maniakom i nie będziemy musieli sami 
zap……    , znaczy  - się trudzić… ;-) 
          Zapraszamy do współpracy wszystkich , którzy chcą podzielić się swoją wiedzą , 
doświadczeniem , zbiorami , kolekcjami , wątpliwościami , dylematami itp. w zakresie 
szeroko pojmowanego kolekcjonerstwa związanego z bronią i militariami a także 
modelarstwem w interesującym nas zakresie. 
          Biuletyn jest otwarty dla wszystkich , którzy chcą coś napisać o swojej pasji i każdy 
na stronach nazwanych „Z mojej kolekcji...” ma możliwość pokazać co tam sobie uzbierał. 
W „Ogłoszeniach” przewidujemy giełdę wymienno-handlową  p/t :  
kupię-sprzedam-wymienię. 
          Materiały i korespondencję dotyczącą Biuletynu można nadsyłać na adres : 
mariuszstepka@wp.pl 
 
Czekamy ☺ 
 

Mariusz Stępka 

  
    
Dlaczego postanowiliśmy wydawać biuletyn kolekcjonerski?Dlaczego postanowiliśmy wydawać biuletyn kolekcjonerski?Dlaczego postanowiliśmy wydawać biuletyn kolekcjonerski?Dlaczego postanowiliśmy wydawać biuletyn kolekcjonerski?    
    
Odpowiedź jest prosta: 

– bo takie jest zapotrzebowanie,  
- bo chcemy, by kolekcjonerzy, którzy wraz z nami uprawiają strzelectwo mogli się 

zapoznać i nawiązać między sobą kontakty,  
- bo w ten sposób wykazujemy, że nasze kluby są stowarzyszeniami o charakterze 

kolekcjonerskim, 
- bo chcemy poznać historię broni i zobaczyć ciekawe eksponaty.   

 
Znowelizowana ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji stwierdza, że 

pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich może być wydane, jeżeli 
wnioskodawca przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Natomiast w jej 
art. 10 ust. 3 pkt. 5 stwierdzono, że taką ważną przyczyną dla pozwolenia na broń 
do celów kolekcjonerskich jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o 
charakterze kolekcjonerskim.  
 

Charakter kolekcjonerki stowarzyszeń – naszych klubów strzeleckich – 
wynika przede wszystkim z naszych statutów oraz faktu, iż w naszym gronie są 
kolekcjonerzy broni i innych przedmiotów. Przykładowo w Klubie Strzeleckim 
GARDA jest 27 kolegów - kolekcjonerów, którzy mają pozwolenie na broń do 
celów kolekcjonerskich w łącznej ilości 1888 egzemplarzy broni. Fakt ten jest 
widoczny na naszych zawodach. Od kilku miesięcy na każdym ktoś demonstruje 
ciekawe okazy ze swoich kolekcji.  
    

Jerzy Cieśla 
 
 
 
 



    
2. 2. 2. 2. ABC ABC ABC ABC KOLEKCJONERA BRONIKOLEKCJONERA BRONIKOLEKCJONERA BRONIKOLEKCJONERA BRONI    

 

Jaka broń palna może znajdować się w Jaka broń palna może znajdować się w Jaka broń palna może znajdować się w Jaka broń palna może znajdować się w naszych kolekcjachnaszych kolekcjachnaszych kolekcjachnaszych kolekcjach    ????    
 
Najogólniej może to być: 
1) broń palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz repliki tej broni, czyli 
popularna „broń czarnoprochowa”, na którą nie potrzeba pozwolenia na broń, 
2) broń palna pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych posiadana na podstawie karty 
rejestracyjnej borni palnej, 
3) w pełni sprawna broń palna, którą można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń. 
  
Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich może być wydane na następujące rodzaje broni 
palnej: 
1) broń palną: bojową, gazową, alarmową w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego 
zapłonu o kalibrach do 6 mm do 12 mm, 
2) pistolety sygnałowe, strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12,  
3) wszystkie rodzaje broni myśliwskiej, 
4) wszystkie rodzaje broni sportowej (bocznego zapłonu o kalibrze do 66 mm, centralnego zapłonu 
o kalibrze do 12 mm, gładkolufowa, przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu 
czarnego (dymnego)), 
5) broń alarmowa, albo inna broń palna, konstrukcyjnie przeznaczona do strzelania wyłącznie 
amunicją ślepą, w tym samoczynna. 
 
Nie uzyska się natomiast pozwolenia na broń  do celów kolekcjonerski na broń szczególnie 
niebezpieczną, a w tym samoczynną (strzelającą seriami), broń wyposażoną w tłumik huku, broń 
której nie można wykryć przy pomocy urządzeń do kontroli osób i bagażu. Nie jest też możliwe 
posiadanie przez kolekcjonera broni, której wygląd pozwala na zatajenie jej przeznaczenia, a 
także broń imitującą inne przedmioty (długopisy, laski, teczki itp.).  
 

Czy starając się o pozwolenie kolekcjonerskiCzy starając się o pozwolenie kolekcjonerskiCzy starając się o pozwolenie kolekcjonerskiCzy starając się o pozwolenie kolekcjonerskie trzeba dawać egzamin ze znajomości  e trzeba dawać egzamin ze znajomości  e trzeba dawać egzamin ze znajomości  e trzeba dawać egzamin ze znajomości  
przepisów dotyczących posiadania broni i umiejętności posługiwania się tą bronią ?przepisów dotyczących posiadania broni i umiejętności posługiwania się tą bronią ?przepisów dotyczących posiadania broni i umiejętności posługiwania się tą bronią ?przepisów dotyczących posiadania broni i umiejętności posługiwania się tą bronią ?    
    
Generalna zasada mówi, że każdy ubiegający się o pozwolenie na broń musi zdawać egzamin 
przed organem Policji. Egzamin obejmuje test 10 pytań i  oraz praktyczną umiejętność 
posługiwania się bronią (składanie, rozkładanie, ładowanie, rozładowywanie itp.). Nie ma jednak 
podczas egzaminu sprawdzianu strzeleckiego. 
  
Egzaminu takiego nie muszą jednak zdawać: 
1) żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze państwowych formacji uzbrojonych w zakresie 
wszystkich rodzajów broni, 
2) członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego mający licencję zawodnika i patent 
strzelecki w zakresie broni sportowej,  
3) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej.  
 

Czy można posiadać amunicję do broni kolekcjonerskiej i strzelać z takiej broni na Czy można posiadać amunicję do broni kolekcjonerskiej i strzelać z takiej broni na Czy można posiadać amunicję do broni kolekcjonerskiej i strzelać z takiej broni na Czy można posiadać amunicję do broni kolekcjonerskiej i strzelać z takiej broni na 
strzelnicy?strzelnicy?strzelnicy?strzelnicy?    
 
Przepisy mówią , że pozwolenie na broń wydane w celach kolekcjonerskich uprawnia do 
posiadania broni i amunicji do niej. Kolekcjoner może kupując broń nabyć wraz z nią 
nieograniczoną ilość amunicji do tej broni. Ma również prawo elaborowania, czyli wytwarzania na 
własny użytek amunicji do swojej broni i dlatego jest uprawniony do kupowania prochu 
strzelniczego i spłonek. Nie może natomiast kupować samej amunicji, bo taki pozaustawowy zapis 
został zamieszczony w legitymacji posiadacza broni. Zapis ten – jako niegodny z ustawą – 
zaskarżył Prokurator Generalny do Trybunału Konstytucyjnego. 
  
Bez żadnych ograniczeń kolekcjoner może też strzelać ze swojej broni na legalnie działającej 
strzelnicy.  
 

Jerzy Cieśla 
 



 
 

    
3. NARODZINY LEGENDY 3. NARODZINY LEGENDY 3. NARODZINY LEGENDY 3. NARODZINY LEGENDY ----    COLT 1911COLT 1911COLT 1911COLT 1911    

    
    

               W tym roku mija sto lat od oficjalnego momentu przyjęcia przez amerykanów do uzbrojenia 
pistoletu Colt wzór 1911. 
Pierwsze przesłanki które zapoczątkowały pomysł na nowy pistolet dla armii pojawiał się w 1898 roku a był 
to wybuch wojny z Hiszpanią i lokalne konflikty, między innymi na Filipinach. Wówczas bronią przyboczną 
był rewolwer M1892 w kalibrze 9mm , jednak armia nie była zadowolona z tego modelu ponieważ oprócz 
usterek mechanicznych strzelał w opinii żołnierzy za słabym nabojem. Skargi te dotarły do Waszyngtonu, 
gdzie aktualnym prezydentem był Theodore Roosevelt. W dobie aktualnego konfliktu na Filipinach, gdzie 
rewolwer M1892 całkowicie się nie sprawdził prezydent ogłosił zastąpienie go nowym wzorem który miał już 
kaliber 45 i został przyjęty do uzbrojenia jako colt 1901. Mimo wprowadzenia nowego wzoru prezydent 
zainteresował się nowym wynalazkiem który powstał w Europie a był nim pistolet samopowtarzalny i zlecił 
podjęcie prac i testów nad nim z zamiarem wprowadzenia go do armii w miejsce rewolweru. 
W tym czasie Colt był już zaangażowany w projekt który został przedstawiony mu przez konstruktora Johna 
Mosesa Browninga w czerwcu 1896 roku a był nim pistolet działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy 
który wykorzystywał ruchome łączniki do ryglowania i odryglowania zamka. 
Projekt ten został opatentowany przez Browninga pod numerem 580 924. 
Pierwszy prototyp został przetestowany 29 czerwca 1896 roku a 24 lipca została podpisana umowa licencyjna 
z właścicielem patentu. Bardzo szybko wypuszczono próbną serię pistoletów, którym nadano nazwę Colt 
model 1898 a firma od razu zainteresowała swoim prototypem wojsko, mimo że był on w kalibrze 9mmx23sr 
(38ACP). 
Po serii testów i porównań wojsko wyraziło pozytywną opinie o modelu Colta i zakupiło małą partie do 
testów wojskowych. Testy te zalecały zmianę kalibru na większy na co Browning był już przygotowany mając 
opracowany nabój kalibru 10.2mmx23sr (41ACP) do nowego pistoletu. 
Próby wojskowe odbyły się w 1900 roku, nadzór nad nimi sprawował John Taliaferro Thompson. Armia 
zakupiła do testów 100 sztuk pistoletu Colta i nadała mu oznaczenie M1900. Ogólnie nowy pistolet podobał 
się, ale na razie nie był na tyle dopracowany aby  przyjąć go do uzbrojenia. Oficerowie zgłaszali takie 
zastrzeżenia jak zwiększenie kalibru z 41ACP do 45ACP, brak samo napinania, zmiany konstrukcji 
bezpiecznika, zbyt krótki chwyt i złe wyważenie. 
W 1902 roku pojawił się nowy model wzór 1902 który miał w swojej konstrukcji wiele ulepszeń narzuconych 
przez wojsko w którym wielką nowością był zatrzask zamkowy który umożliwiał pozostawienie zamka w 
tylnym położeniu po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka. 
W 1903 roku armia po własnych testach balistycznych zażądała aby pistolet Colta był w kalibrze 45 ACP. 
Browning od razu podjął prace nad nowym nabojem 45ACP, co pociągnęło za sobą gruntowna przebudowe 
już istniejącego modelu. W 1906 odbył się wielki konkurs na pistolet dla armii. Ale niestety wszystkie 
konstrukcje pistoletu automatycznego które przedstawiono do testów łącznie z Coltem nie spełniły bardzo 
wysokich oczekiwań armii. I znów Browning w 1908 roku przeprowadził dużą modyfikacje pistolet gdzie 
przekonstruował zasadę ryglowania broni, zamek i wiele innych podzespołów. 
Poprawiony prototyp pistoletu Browninga został zaprezentowany komisji która po ostatnim konkursie była 
gotowa na podpisanie  raportu odnośnie przyjęcia na powrót do uzbrojenia rewolweru. Po kolejnych  
przeprowadzonych przez komisje wojskowa próbach którym poddano konstrukcję Browninga zgodnie uznano 
że po wcześniejszych problemach które wyszły w konkursie nie ma śladu a konstrukcja sprawdza się bardzo 
dobrze. Opór przed wprowadzeniem do uzbrojenia nowego pistoletu stawiały nadal komisje piechoty i 
kawalerii argumentując to głównie zbyt prostym chwytem. 
Po dopracowaniu Modelu 1910 Browning opatentował go pod numerem US 984519. 
Prototyp Modelu 1910 wrócił do Colta gdzie prowadzono próby z bezpiecznikami dla tej broni, gdyż był to 
element broni który budził najwięcej zastrzeżeń komisji kawalerii. 
10 listopada 1910 roku odbyły się testy poprawionego modelu 1910 i konkurenta savage’a. 
Raport komisji wytknął kilka błędów konstrukcyjnych modelowi 1910 i konkurentowi które trzeba poprawić. 
W lutym 1911 roku Colt w odpowiedzi na krytykę komisji wypuścił sześć prototypów Modelu 1911. 3 marca 
1911 roku komisja przeprowadziła jeszcze raz taki sam test poprawionych pistoletów, ale w tym przypadku 
nie było żadnych wątpliwości, Model 1911 wygrał ten pojedynek i w końcu spełniał wymogi komisji , która 
była za przyjęciem go do uzbrojenia. 
29 marca 1911 roku sekretarz wojny Jacob M. Dickinson oficjalnie przyjął Model 1911 do uzbrojenia i od 
razu w kwietniu podpisano umowę produkcyjna z Coltem. 
Pistolet ten służył w armii nieprzerwanie przez 75 lat i przeżył dwie wojny światowe. Jest to legenda która 
jest cały czas żywa na rynku cywilnym gdzie jest cały czas pożądana jako kultowa broń i obiekt wielu 
marzeń nie tylko kolekcjonerów. 
 

Marcin Formela 
 



 

4. KRÓTKA HISTORIA ŁUKU 4. KRÓTKA HISTORIA ŁUKU 4. KRÓTKA HISTORIA ŁUKU 4. KRÓTKA HISTORIA ŁUKU 
BLOCZKOWEGO cz.IBLOCZKOWEGO cz.IBLOCZKOWEGO cz.IBLOCZKOWEGO cz.I    

 

Nasza historia zaczęła się w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku w USA, 
tam po raz pierwszy Allen Holless Wilbur 
konstruuje swój łuk podobno w roku 1966r. W 
roku 1969 otrzymuje patent na łuk bloczkowy 
prototyp posiadał system cięciw pracujących 
na trójkątnie ukształtowanych bloczkach jak 
widać na dołączonym fragmencie patentu…. 

No cóż, jeśli nie znacie łuków tego typu 
spróbuję przybliżyć temat. Każdy widział i 
zapewne strzelał z łuku tradycyjnego – 
problemem w tych łukach było m.in. 
utrzymanie coraz to większą siłą cięciwy, 
która po maksymalnym naciągu nie pozwalała 
zbyt długo celować i tu rewelacyjny pomysł – 
przekładnie bloczkowe. Ich kształt i 
konstrukcja umożliwiają tzw. „odpuszczenie” 
(ang. let-off) gdzie siła potrzebna do 
utrzymania cięciwy stanowi przeciętnie 25-
35% całkowitej siły łuku.( choć są producenci, 
którzy promują swoje łuki z 1% maksymalnej 
siły naciągu!!! )  

Łuki tego typu posiadają jeszcze inne 
właściwości są odporniejsze na warunki 
atmosferyczne, bo można w nich zastosować 
nowoczesne materiały, zmniejszono wymiary łuku co szczególnie ucieszyło 
łuczników myśliwych ( w USA jest ich ponad 3miliony!!! ) i co chyba najważniejsze 
taka konstrukcja pozwoliła przyspieszyć strzałę do nieosiągalnych prędkości dla 
łuków tradycyjnych – np.366 stóp na sekundę dla łuku OMEN PSE. Luki bloczkowe 
pozwalają na oddanie bardzo powtarzalnych strzałów nawet dla osób początkujących 
a to dzięki między innymi „przeziernikowemu” systemowi celowania gdzie oprócz 
celownika w majdanie znajduje się jeszcze przeziernik „pipe sight” zamontowany w 
cięciwie.  

Od roku1995, kiedy łuki bloczkowe miały swój debiut w mistrzostwach świata 
został właśnie z tego typu łuku pobity w 2002 przez amerykanina Rogera Hoyle 
rekord świata FITA, uzyskując 1414 punktów (na 1440 możliwych) 

Ciekawą alternatywą dla stricte sportowych zawodów jest łucznictwo 3D - 
jedna z form łucznictwa terenowego, polega na strzelaniu w terenie do makiet w 
kształcie zwierząt o naturalnej wielkości. Dyscyplina ta wywodzi się ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie jest m.in. formą treningów do polowań. 

    
    
    



    
 

Tak oto dobrnęliśmy do końca  … na zakończenie kilka zdjęć ciekawych 
konstrukcji. 

Bear Delta-V 

PSE Omen Pro 

 

 

 

 

 

 

 

Hoyt Carbon Matrix 

    
 
 

Grzegorz Kobuszewski 
 



 
 

5. PISTOLETO 5. PISTOLETO 5. PISTOLETO 5. PISTOLETO ----    REWOLWERREWOLWERREWOLWERREWOLWER    
    

Na forum dyskusyjnym miłośników pneumatyków i innej broni BRON.IWEB.PL  
 

http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?p=1067116#1067116 
 

zaprezentowano dość dziwne „strzelało” (niestety już w stanie zardzewiałego złomu), 
który okazał się pistoleto – rewolwerem.  
 

Pistolet ten był produkcji J.P. Sauer & Sohn (Suhl) -  tzw. Bar-Pistole. Był robiony na 
początku XX w. w kalibrze 6,35 mm. Zdjęcie pierwsze to już bezwartościowy złom. Przy 
stanie jak na fotkach 2 i 3 kosztowałby niewątpliwie kilkaset euro, a poza tym byłby 
niewątpliwie rarytasem kolekcjonerskim.  
 

 
 

 
 

 
Artur Wołosz 



 

    

6. Z MOJEJ KOLEKCJI…6. Z MOJEJ KOLEKCJI…6. Z MOJEJ KOLEKCJI…6. Z MOJEJ KOLEKCJI…    
prezentuje :prezentuje :prezentuje :prezentuje :    

    

Robert Edwartowski 
 

Podczas Zawodów Strzeleckich  NORD 100, zorganizowanych 6 listopada  2011r. na strzelnicy w 
Nidzicy przez Wojciecha Mielczarka, Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie i Warmiński Klub 
Strzelecki „10” w Jonkowie nasz kolega Robert Edwartowski demonstrował replikę historycznego 
karabinu czarnoprochowego Sharps Long Range kalibru 45 – 90 z roku 1874 i umożliwił chętnym 
próbne strzelnianie z niego. Wyniki były zadowalające.  
 

 
 

 

 



 
 
 

Paweł Zalewski 
 

Zdjęcia z kolekcji naszego klubowego kolegi Pawła Zalewskiego. Pierwsze przedstawia szeregowca 
piechoty WP, uzbrojonego w pistolet maszynowy PPSz. Wz. 41 (tzw. pepesza) o dodatkowym 
bębnem amunicyjnym na 72 szt. nabojów. Drugie to czołgista Wermachtu w stopniu 
obergefraitrera ,uzbrojony w pistolet Walther P38 w miękkiej kaburze, na szyi laryngofon 
(mikrofon krtaniowy) ,oraz słuchawki ,na klapie krzyż żelazny za pierwszą wojnę światową. 
 

 
 

 
 
    



Tomasz Kowalski 
 

Zdjęcia przedwojennych pozwoleń na broń udostępnione do zaprezentowania w naszym biuletynie 
przez kolekcjonera z Warszawa Tomasza Kowalskiego. nam do zaprezentowania w pochodzące z 
kolekcji Tomasza Kowalskiego z Warszawy. Ciekawostką jest, że dokumenty Aleksandra 
Niwińskiego nasz kolekcjoner zdobył w odstępie kilku lat, od różnych osób. A porównanie 
dokumentów wykazało, że tak zdobyte dokumenty należały do tej samej osoby.   
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Mariusz Stępka 
 

Widok na moje biuro z za mojego biurka. 
Franek Dolas widoczny bliżej na okładce Biuletynu odpoczywa po tym jak rozpętał to i owo… 
O szczegółach umundurowania i wyposażenia napiszę w następnych numerach , bo teraz już 
trochę się spieszę do Ostródy na egzamin na Patent… 
 

 
 

 
 
 

7. OGŁOSZENIA7. OGŁOSZENIA7. OGŁOSZENIA7. OGŁOSZENIA    
        kupię-sprzedam-wymienię 
 
- Poszukuję numeru 10/2006 magazynu „STRZAŁ” - kupię lub wymienię np. na jakiś numer „Arsenału” 
który mam podwójny. Kontakt przez Biuletyn. 

 
 


