
 

 
 

SPIS TREŚCI : 
 

1. Wstępniak 
  - ruch kolekcjonerski w Polsce zaczyna 
    się w Ostródzie… 
     
2. ABC kolekcjonera broni 
  - kolekcjonerski charakter   
     stowarzyszenia 
 
3. Rewolwery Colt Navy 1851  
    i 1861 
 
4. Krótka historia łuku  
    bloczkowego cz.II 
 
5. Z mojej kolekcji… 
  - Element kolekcjonerski 72 zawodów  
    strzeleckich KS GARDA Ostróda 
 
6. Ogłoszenia 
  - przegląd prasowy dla  
     kolekcjonera 

Biuletyn Kolekcjonera  Nr 3/2012 
 

 

                                     

KKS VIS Kwidzyn – KS GARDA Ostróda – WKS „10” Jonkowo 

 
21 lipca 2012r. 

 

 

 

 
 
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. WSTĘPNIAK 

 
Ruch kolekcjonerski w Polsce zaczyna się w Ostródzie… 
 
          Na podstawie ostatnio otrzymanych informacji , w Polsce wydano aktualnie około 
230 pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich, z czego ponad 40 pozwoleń otrzymali 
członkowie naszego Klubu (GARDA Ostróda), co stanowi blisko 20% pozwoleń wydanych 
w kraju. Znaczy się – można – pomimo a nawet wbrew ciągłym zakusom milicyjno-
ubeckiego betonu partyjnego , wciąż realizującego radziecką doktrynę wojenną , 
 która mówiła : 
 „Polakowi w żadnym wypadku nie wolno dawać żadnej broni do ręki ! NIKAGDA !!! ” 
         Ponieważ nie udało się kacykom uchwalić ustawy o eutanazji , trzeba poczekać aż 
wymrą , uświadamiając jednocześnie młodym policjantom z Polskiej Policji , że Polak , na 
tle innych nacji europejskich jest ODPOWIEDZIALNY na równi z Niemcem , Francuzem 
czy Anglikiem a przewyższa swoją odpowiedzialnością większość nacji 
południowoeuropejskich o czym świadczy stan gospodarki poszczególnych krajów. 
         Broń dyscyplinuje. Stanowi element budowy męskiego JA – trzeźwego , 
odpowiedzialnego , silnego , dającego oparcie rodzinie i poczucie bezpieczeństwa. 
Kto boi się takich Mężczyzn ? Kto boi się takich Polaków ? 
         Przed II Wojną Światową w każdej polskiej gminie była strzelnica na której 
odbywały się gminne zawody i festyny strzelecko-rekreacyjne  – to była Polska doktryna 
wojenna , doktryna obronna , patriotyczna i wychowawcza. 
Odbudowa jej zaczęła się w Ostródzie..  ☺ 
 

Mariusz Stępka 
 
 

Materiały i korespondencję dotyczącą Biuletynu można nadsyłać na adres : mariuszstepka@wp.pl 
 

  
 

 

 
2. ABC KOLEKCJONERA BRONI 

 
Kolekcjonerski charakter stowarzyszenia. 
 

Art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 
576) stanowi, że ważną przyczyną posiadania broni do celów kolekcjonerskich jest 
udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.  
 

Użycie zwrotu „o charakterze” wskazuje, że nie chodzi o stowarzyszenie kolekcjonerskie. 
Może więc to być każde stowarzyszenie, o którym da się powiedzieć, że ma charakter 
kolekcjonerski. I takim stowarzyszeniem będzie każde, które jako cel główny lub poboczny 
stawia sobie zrzeszanie kolekcjonerów. Przy czym nie muszą to być kolekcjonerzy broni.  
 

Jeżeli chodzi o przepisy prawne, to wyróżniają one trzy rodzaje stowarzyszeń: 
1) stowarzyszenia, utworzone w oparciu o prawo o stowarzyszeniach i wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego (mające osobowość prawną), które muszą liczyć co najmniej 15 
członków, 

2) stowarzyszenia zwykłe, utworzone w oparciu o prawo o stowarzyszeniach i zarejestrowane 
u starosty (nie mają osobowości prawej i muszą liczyć co najmniej 3 członków), 



3) klubu sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej i utworzone w oparciu o art. 3 
ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), które z chwilą 
wpisania do rejestru starosty uzyskują osobowość prawną i muszą liczyć co najmniej 15 
członków.  

 
Każde z tych trzech rodzajów stowarzyszeń może mieć charakter kolekcjonerski. 

Komenda Główna Policji poinformowała Wydziały Postępowań Administracyjnych Komend 
Wojewódzkich Policji, że stowarzyszenie może być zarejestrowane w KRS, albo u starosty, 
jeżeli jest to stowarzyszenie zwykłe. Zapomniano jednak napisać, że istnieje trzecia podstawa 
do rejestracji stowarzyszeń – klubów sportowych w oparciu o ustawę o sporcie.  
 

Tym trzecim rodzajem stowarzyszenia jest Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie. Być 
może brak odpowiednich wytycznych z Centrali sprawiał, że charakter kolekcjonerski 
naszego Klubu podważano w KWP w Opolu oraz w KWP w Katowicach. Te niechlubne 
wyjątki uzyskały jednak stosowną reprymendę z Komendy głównej Policji, który stwierdziła, 
że Klub Strzelecki GARDA ma charakter kolekcjonerki i brak jest podstaw do 
kwestionowania tego. W innych Komendach nikt się jednak nie wygłupia i nie stara 
podważać istniejącego stanu faktycznego.   
 

Charakter kolekcjonerski Klubu Strzeleckiego GARDA w Ostródzie wynika bowiem 
jednoznacznie z następujących faktów: 
1) w statucie zapisano, że stowarzysza on osoby zajmujące się kolekcjonerstwem broni,  
2) 40 członków naszego Klubu posiada pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich (na 

223 pozwolenia wydane w całej Polsce !!! – stan na 9.07.2012r.),  
3) Klub ma pozwolenie na broń palną, wśród której są typowe egzemplarze broni historycznej 

(tetetka, Radomka), 
4) Klub udzielał pomocy w organizacji zawodów czarnoprochowych dla uczestników 

„Napoleonidy” czyli rekonstrukcji bitwy napoleońskiej w Jonkowie, 
5) podczas każdych zawodów przynajmniej jeden członek Klubu prezentuje posiadane przeze 

siebie, ciekawe egzemplarza broni palnej, 
6) od kwietnia br. Klub we współdziałaniu z Warmińskim Klubem Strzeleckim „10” w 

Jonkowie i Kwidzyńskim Klubem Strzeleckim VIS wydaje Biuletyn Kolekcjonera.   
7) Klub umożliwia naszym członkom kontakt z doświadczonymi kolekcjonerami i możliwość 

zadawania im pytań poprzez stworzenie bazy ekspertów z poszczególnych dziedzin, 
których lista jej na naszej stronie internetowej.  

   
Kolekcjonowanie broni jest jednak „solą w oku” niektórych przedstawicieli 

Wydziałów Postępowań Administracyjnych i to zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i 
centralnym. I stąd pojawiają się łamiące ustawę o broni i amunicji stwierdzenia, że „samo 
zaświadczenie o przynależności do klubu lub stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim 
w obecnie organów Policji nie stanowi przesłanki wystarczającej do wydania pozwolenia na 
broń kolekcjonerską”. 

 
W konsekwencji wobec osób ubiegających się o pozwolenie na broń do celów 

kolekcjonerskich padają przykładowo – również łamiące ustawę – pytania: 
- jak wnioskodawca dotychczas realizował swoją pasję kolekcjonerską i czy posiada broń nie 

wymagającą pozwolenia ? 
- w jaki sposób uczestniczy w kolekcjonerskiej działalności swojego stowarzyszenia (klubu)? 
 

Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze to nie ma w nim logiki. Jak można realizować 
kolekcjonerską pasję w zakresie broni palnej, jeżeli jej zbieranie wymaga pozwolenia? A po 
drugie dlaczego ktoś ma zbieranie broni palnej, na którą potrzeba pozwolenia, poprzedzać 
zbieraniem broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (bezpozwoleniowej)? To tak 



jakby wymagać od osoby zamierzającej zbierać zapalniczki, by wcześniej obowiązkowo 
przeszła przez etap zbierania etykiet zapałczanych.  

 
W kwestii drugiego pytania należy stwierdzić, że w dobie Internetu uczestniczenie w 

działalności Klubu, nawet gdy się mieszka daleko od jego siedziby, nie stanowi żadnego 
problemu. Każdy członek GARDY może brać udział w zawodach korespondencyjnych i 
wtedy uczestniczy w działalności strzeleckiej. A w kwestii uczestniczenia w działalności 
kolekcjonerskiej możliwe są następujące warianty: 
 
1) korzystanie z opieki prawnej Klubu w zakresie kolekcjonerstwa, 
2) uzyskiwania informacji w zakresie kolekcjonerstwa poprzez czytanie Biuletynu 

Kolekcjonerskiego i kierowanie pytań mailem do naszych ekspertów z różnych dziedzin 
kolekcjonerstwa broni, 

3) uczestniczyć w prezentacjach broni, które odbywają się podczas każdych naszych 
zawodach, 

4) być autorem artykułów i zdjęć zamieszczanych w Biuletynie Kolekcjonerskim na temat 
kolekcjonowania broni oraz posiadanych kolekcji innych przedmiotów (biuletyn nie 
ogranicza się tylko do broni!!!), 

5) zostać ekspertem w jakieś dziedzinie kolekcjonerstwa, czyli zostać wpisanym na listę 
naszych ekspertów, która jest na naszej stronie internetowej (nie trzeba mieć dyplomów i 
zaświadczeń, wystarczy posiadać wiedzę, nawet amatorską).  

  
Jerzy Cieśla  

 
 

 
3. REWOLWERY COLT NAVY 1851 i 1861 

 
Autor: Radosław Bator 
 
"Pan Bóg uczynił ludzi wolnymi, ale dopiero pułkownik Colt uczynił ich równymi" 
 

 
Fotografia własna autora 

 



 
Kiedy w roku 2009 rozpoczynałem swoją przygodę z bronią palną, rozpocząłem ją od 

broni czarno prochowej. Najpierw kupiłem replikę karabinu Hawken, następnie pistolet 
Kentucky, a po pewnym czasie trafił w me ręce pierwszy rewolwer – Colt Navy 1851. Przez 
długi czas był to jedyny rewolwer w moim posiadaniu – replika wykonana przez włoską firmę 
Uberti. Dopiero nowelizacja ustawy w 2011 roku uwolniła w Polsce rewolwery późniejsze, 
wtedy mogłem w końcu kupić najładniejszy – moim zdaniem model rewolweru Colt Navy 
1861.  

 
Colt – marka i popularna nazwa ręcznej broni bębenkowej (rewolweru) oraz wielu 

typów broni palnej. Nazwa broni pochodzi od nazwiska wynalazcy i przemysłowca Samuela 
Colta, konstruktora pierwszego  udanego wzoru szybkostrzelnego rewolweru kapiszonowego. 
Najważniejsze cechy prototypowego rewolweru z 1831 zostały opatentowane przez Colta, 
najpierw w Anglii w 1835, a potem, w 1836, w Stanach Zjednoczonych. Produkcja modelu 
znanego jako Paterson została rozpoczęta w 1836 w Paterson w stanie New Jersey przez 
Patent Arms Manufacturing Company – firmę będącą współwłasnością Colta. Była to broń na 
proch czarny, proces ładowania polegał na nasypaniu odmierzonej dawki prochu do komór w 
bębenku, zabezpieczeniu go przybitką i wciśnięciu kul oraz nałożeniu kapiszonów. 
Konstrukcja ta była rewolucją na rynku broni palnej, gdyż będące w powszechnym użyciu 
pistolety oddawały pojedynczy strzał i wymagały ponownego ładowania, co trwało około 20 
sekund. Pierwszy egzemplarz, wykonany w domowych warunkach, został zaprezentowany 
armii Stanów Zjednoczonych, lecz nie spotkał się z zainteresowaniem z jej strony. W 1847 
Colt uzyskał patent na model z sześciokomorowym bębenkiem (Walker). Był on pozbawiony 
głównej wady poprzedniego modelu, tzn. ładowało się go bez konieczności demontażu 
rewolweru. Linia rewolwerów Colta była stopniowo rozszerzana o kolejne modele: Pocket, 
Dragon.  W 1850 opatentowany został model Colt Navy nieznacznie różniący się od 
opatentowanego wzoru 1847. Został on przyjęty na uzbrojenie Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych w 1851 (M1851) w kalibrze .36 cala. Produkcja tego modelu osiągnęła 
wielkość około 250 000 egzemplarzy.  Colt Navy model  1861 – amerykański 
sześciostrzałowy rewolwer kapiszonowy. Podobnie jak poprzednik (model 1851) znalazł 
szerokie zastosowanie na polach walk wojny secesyjnej, mimo, iż wyprodukowano tylko 38 
000 sztuk. Był preferowaną bronią niektórych kawalerzystów z racji słabszego odrzutu, niż 
wersja armijna w kalibrze .44 cala. 

 
 
 
 

 
Zdjęcie oryginalnego rewolweru Colt Navy 1851 (źródło: www.american-firearms.com) 

 
 
 



 
 

 
Zdjęcie repliki rewolweru Colt Navy 1851 wyprodukowanej przez Uberti w roku 2007 (źródło: fotografia autora) 

 
 
 
 

 
Zdjęcie oryginalnego rewolweru Colt Navy 1861 (źródło: www.american-firearms.com) 

 
 
 
 

 
Zdjęcie repliki rewolweru Colt Navy 1861 wyprodukowanej przez Uberti w roku 1975 (źródło: fotografia autora) 

 
 
 
 



Rewolwery systemu Colta używane były przez obie strony w czasie amerykańskiej 
wojny secesyjnej. W Europie rewolwerów tych używali między innymi powstańcy polscy w 
czasie powstania styczniowego w 1863. Były także używane na dużą skalę na tzw. 
Amerykańskim Dzikim Zachodzie gdzie ukuto motto: "Pan Bóg uczynił ludzi wolnymi, ale 
dopiero pułkownik Colt uczynił ich równymi". 
Broń ta była produkowana nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki, powstawała również 
takich krajach jak Anglia i Rosja.  
 
 
Podstawowe dane techniczne modelu Navy 1851: 
 
Producent:        Colt Patent Firearms 
Prototypy:         1847-1850 
Produkcja seryjna:       1850-1873 
Wyprodukowano:  około 250 000 szt. 
Kaliber:        około 9 mm (0.36 cala) 
Nabój:         rozdzielnego ładowania: kula .375 - .380 plus kapiszon 
Magazynek:        6  
Długość:         330 mm 
Masa broni:       1,2 kg 
Prędkość pocz. pocisku      250-270 m/s 
 
 
Podstawowe dane techniczne modelu Navy 1861: 
 
Producent        Colt's Manufacturing Company 
Prototypy        1861 
Produkcja seryjna       1861–1873 
Wyprodukowano       38 000 
Kaliber        około 9 mm (0.36 cala) 
Nabój        rozdzielnego ładowania: kula .375 - .380 plus kapiszon  
Magazynek        6 
Długość        330 mm 
Masa broni        1,19 kg 
Prędkość pocz. pocisku      250-270 m/s 
 

Ciekawostką jest to, że do rewolwerów w kalibrze .36 cala ładowano kule wielkości 
.375, lub .380 cala. Spowodowane jest to tym, że komory bębenka są większej średnicy, niż 
średnica lufy! 
 
 

 
Zdjęcie rozłożonego oryginalnego rewolweru Colt Navy 1861 (źródło: www.american-firearms.com) 



 
 
 

 
Fotografia własna autora 

 
Źródła: 
http://western.o12.pl/bron/   
http://pl.wikipedia.org/ 

 
 
 

 
 

4. KRÓTKA HISTORIA ŁUKU 
BLOCZKOWEGO cz.II 

 
Autor: Grzegorz Kobuszewski 

Dziś trochę o historii dalekiego zasięgu…. ☺ 

Jak długo istnieje ludzkość człowiek zawsze chciał dążyć do zwiększenia 
zasięgu i skuteczności swojej broni….  tak, więc Anglicy mieli swojego Longbowa – 
łuk długi o zasięgu szacowanym ówcześnie na jakieś 350m a ludy wschodnie swój 
łuk refleksyjny – krótki o lżejszej strzale i donośności jak krążyły legendy nawet do 
700m.w niektórych wersjach.  

Z ciekawostek można dodać iż ciężka strzała z łuku angielskiego bez 
problemu przebijała kolczugi, tarcze i osłony przeciwników …przez co znienawidzeni 
angielscy łucznicy po trafieniu do niewoli traktowani byli jak współcześni snajperzy – 
jak przeżyli zostawali pozbawiani palca środkowego i wskazującego by nie mogli 
więcej uprawiać swej profesji a że czasy były niewolnicze to często darowano im 
życie….  narodziła się legenda może prawdziwa o tym jak na polu bitwy gromady 
anglików by sprowokować przeciwnika pokazywali właśnie owe palce w układzie V , 
tak powstała „Victoria” – zwycięstwo. 

Trzeba pamiętać o jednym łuki z tamtego okresu wykonane były z materiałów 
dostępnych w tamtym okresie i nikt nie miał do dyspozycji np. strzał karbonowych … 
poza tym jedna uwaga – łuki były typowo użytkowe a nie wykonane do bicia 
rekordów przez to wyżyłowane do oddania tego jednego … dalekiego strzału. 



Przejdźmy do czasów współczesnych, gdzie ludzie przestali walczyć łukami a 
zaczęli traktować strzelanie na odległość jako sport. Nowe materiały kompozytowe, 
aluminium, carbon  itp. pozwoliły pasjonatom na konstruowanie nowych konstrukcji 
specjalnie do tego celu, praktycznie „jednorazowych” nie nadających się np. do 
zawodów łuczniczych FITA ( olimpijskich) gdzie trzeba oddać 144 strzały z jednego 
łuku. 

 

Rekordy poszły zdecydowanie do 
przodu.  

I tak w konkurencji dowolnego łuku tradycyjnego Don Brown w roku 1987 
posłał strzałkę na odległość 1222m z naszego łuku bloczkowego 1207m pokonał 
Kevin Strother w roku 1992. 

Niekwestionowanym zwycięzcą w strzelaniu na odległość jest Harry Drake 
który w roku 1971 z łuku „nożnego” Unlimited Footbow osiągnął odległość 1854m a w 
roku 1988 jego bełt z kuszy najpotężniejszej broni cięciwej poszybował na odległość 
1871,84m !!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na zakończenie coś o strzałach, mianowicie nikt do bicia rekordów odległości 
nie używa tradycyjnych strzał które muszą przekazać energię w celu lub dobrze 
„pracować” by być celne – używane są strzały z włókna węglowego o średnicy         
3-4mm by zmniejszyć współczynnik balistyczny i zwiększyć odporność na wiatr.  



Takie właśnie igiełki wystrzelone z broni cięciwowej pod kątem rzędu 60 stopni 
szybują w chmurach.  

Wracając do łuków bloczkowych z nich najłatwiej osiągnąć dużą odległość nie 
używając specjalnie dużej siły fizycznej - osobiście wystrzeliłem strzałę z łuku        
70-funtowego na odległość blisko pół kilometra!!!! Pomimo iż nie jest wymagane 
pozwolenie na taki łuk warto pomyśleć co stanie się ze strzałą w razie chybienia ☺ 

I tak dla okraszenia zdjęcia „wynalazków” z branży łuczniczej – pozdrawiam GK 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

5. Z MOJEJ KOLEKCJI… 
 

Element kolekcjonerski 72 Zawodów Strzeleckich KS GARDA z 17 czerwca 2012r.  
 

Praktycznie na każdych zawodach Klubu Strzeleckiego GARDA ktoś z uczestników 
przywozi i demonstruje kolegom posiadane przez siebie różne egzemplarze broni, które mają 
charakter broni typowo historycznej, lub całkowicie współczesnej. Jest to element 
kolekcjonerski na tych spotkaniach. Fakty te dokumentujemy od dnia 3 lipca 2011r. w 
Komunikatach klasyfikacyjnych z zawodów, by w ten sposób – stosownie do żądań 
niektórych Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji  - 
wykazać charakter kolekcjonerski naszego stowarzyszenia.  
 

Na ostatnich, 72 Zawodach Strzeleckich KS GARDA, swoje „zabawki” prezentowali 
kolegom Mariusz Stępka i Sławomir Kłoda. Pierwszy z nich demonstrował kultowy pistolet 
VIS wz. 35 w pokrowcu ze „smyczą”. Drugi natomiast współczesny sztucer Merkel KR-1 
Concest 308 Win., pochodzący z wytwórni Merkel Jagd&Sportwaffen GmbH. Użyty w 
nazwie skrót KR1 oznacza „ krótki sztucer powtarzalny”. Cecha ta powstała dzięki 
modułowej budowie repetiera i odpowiedniej konstrukcji zamka ślizgowo – obrotowego, 
który zapewnia krótki skok rygla i niewielki kąt otwarcia, dzięki czemu repetowanie 
następuje szybko i pewnie. Mimo zmniejszeniu długości sztucera, długość lufy  została 
zachowana w wymiarach stosowanych standardowo dla repetierów.   
 

Jerzy Cieśla  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. OGŁOSZENIA 
         
Przegląd prasowy dla kolekcjonerów  
 

Z ostatniego numeru „Magazynu o broni – STRZAŁ” (nr 6(100)) z czerwca 2012r 
http://www.magnum-
x.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11:strzalnew&catid=3:categorystrzal
&Itemid=14 
dowiadujemy się, że Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie wydało katalog pistoletów 
VIS wz. 35 zgromadzonych, w liczbie 80, w tej placówce.  
 

Wspomniany katalog można nabyć za jedyne 25 zł w siedzibie Muzeum w Warszawie, 
al. Jerozolimskie 3 oraz w internetowym sklepie na stronie internetowej tej placówki  
http://www.muzeumwp.pl/sklep/132,pistolet-vis-wz-35.php 

 
 
 


