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1. 1. 1. 1. WSTĘPNIAKWSTĘPNIAKWSTĘPNIAKWSTĘPNIAK    

    

Dane osobowe…Dane osobowe…Dane osobowe…Dane osobowe…    
    
          W ubiegłym (specjalnym) numerze naszego Biuletynu – Nr-6/2012 z 24 września 
2012r. – poświęconym sprawie armaty Pana Piotra i wszelakich z nią związanych 
konsekwencji, staraliśmy się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, usunąć 
nazwisko oskarżonego, i ...prawie nam się udało. 
Jakimś cudem (-chyba z pośpiechu) przeoczyliśmy, że nazwisko Pana Piotra zostało 
usunięte wszędzie, oprócz pierwszej strony !!! 
Błąd naprawiliśmy i aktualnie dostępny na naszej stronie numer Biuletynu jest 
poprawiony, ale sporo „ściągnięć” poszło w wersji z nazwiskiem.. 
Bardzo przepraszamy Panie PiotrzeBardzo przepraszamy Panie PiotrzeBardzo przepraszamy Panie PiotrzeBardzo przepraszamy Panie Piotrze    za to niedopatrzenie.za to niedopatrzenie.za to niedopatrzenie.za to niedopatrzenie.    
Ufam, że koledzy czytający biuletyn są osobami dyskretnymi i nie będzie Pan miał 
dodatkowych powodów do zniesmaczenia jakimiś nieeleganckimi zachowaniami.. 
  
 

Mariusz Stępka 
 
 
Materiały i korespondencję dotyczącą Biuletynu można nadsyłać na adres : mariuszstepka@wp.pl 
Czekamy ☺ 

 
    
 
 

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

 
 
 

Stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim - Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie 
 
 

Znowelizowana w 2011r. ustawa o broni i amunicji stwierdza, że właściwy organ 
Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego 
siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę 
posiadania broni. Dla celu kolekcjonerskiego taką przyczyną jest udokumentowane 
członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.  

 
Chcąc zaspokajać potrzeby kolekcjonerskie naszych klubowych kolegów i wychodząc 

z założenia, że każdy posiadacz pozwolenia na broń, jest w rzeczywistości również 
kolekcjonerem tejże broni, w stosownym czasie zmieniliśmy na Walnym Zgromadzeniu nasz 
Statut i staliśmy się jednocześnie zarówno stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim, jak i 
stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim.  

 
Charakter kolekcjonerskim naszego Klubu usiłowały podważyć Wydziały Postępowań 

administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach i Opolu, ale były to próby 
nieudolne i zakończyły się odpowiednią interwencją Komendanta Głównego Policji, który 
stwierdził, że nie da się zakwestionować takiego charakteru GARDY.  

 
 



 
 
Jesteśmy więc stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim, co daje podstawę dla 

naszych klubowiczów do ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów 
kolekcjonerskich. Każdy starający się o takie uprawnienie otrzymuje z Klubu odpowiednie 
zaświadczenie, w którym przedstawiamy dowody na „kolekcjonerskość” GARDY, a 
mianowicie: 
1) klub jest wpisany do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Ostródzkiego, 

posiada osobowość prawną oraz  ma numer NIP i  Regon, 
2) celem istnienia klubu jest działalność popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego 

historii oraz stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni – aktualnie jest 
u nas ponad 50 osób, które mają pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, 

3) jako Klub posiadamy i organizujemy zawody w strzelaniu z broni, która ma już charakter 
typowo historyczny (pistolet TT wz 33 (tetetka), karabin sportowy wz 48 (Radomka), 

4) w naszych szeregach mamy kilku kolegów, którzy uprawiają strzelectwo z historycznej 
broni czarnoprochowej – kapiszonowej i skałkowej, 

5) na każdych zawodach zawsze występuje „element kolekcjonerski” czyli demonstrowanie, 
okazywanie, opisywanie przez naszych członków broni mającej charakter unikatowy i 
kolekcjonerski, co znajduje odzwierciedlenie w naszych komunikatach klasyfikacyjnych z 
zawodów (w latach 2011 – 2012 odbyło się 18 takich pokazów),  

6) nasi koledzy organizowali wyjazdy grupowe do placówek muzealnych – Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskoronie (Szwecja), 

7) nasi koledzy, których wpisaliśmy na listę „ekspertów” znajdującą się na naszej stronie 
internetowej udzielają klubowiczom porad z zakresu szeroko rozumianego 
kolekcjonerstwa broni,  

8) współdziałamy z innymi klubami o charakterze kolekcjonerskim – Warmiński Klub 
Strzelecki „10: Jonkowo oraz Kwidzyńskim Klubem Strzeleckim VIS i wraz z nimi 
opracowujemy Biuletyn Kolekcjonera (do poczytania na naszej stronie internetowej), 
którego ukazało się już siedem numerów.   

 
 Mimo tego zdarzają się ewenementy, że policjanci zajmujący się pozwoleniami na 
broń usiłują wbrew ustawie – utrudnić dostęp naszym kolegom do pozwoleń na broń do 
celów kolekcjonerskich. Otrzymujemy wówczas śmieszne pisma z przeróżnymi zapytaniami, 
które mimo, iż są pisane polskimi słowami, nie zawsze są zrozumiałe i wymagają pomocy 
„tłumacza”. Ostatnio nadeszła takie pismo z KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Podpisany 
pod nim kom. mgr Lesław Bajgert informuje Klub, że jeden z naszych kolegów zwrócił się o 
wydanie pozwolenia na broń sportową, mającą służyć do realizacji pasji kolekcjonerskiej i  w 
związku z powyższym Pan Komisarz prosi o (cytuję): 
 „udzielenie danych w niniejszym zakresie: 
- określenie charakteru realizacji przez stowarzyszenie statutowego celu związanego z 
kolekcjonerstwem broni, 
- czy wnioskujący brał osobisty udział w realizowanych formach kolekcjonowania broni 
palnej w ramach przynależności do stowarzyszenia.”  
 
Ponieważ mam kłopoty ze zrozumieniem tych pytań zwracam się z prośbą do kolegów – 
może ktoś wie o co chodzi Panu Komisarzowi?    
 
 

Jerzy Cieśla  
 
 
 
 



3. KARABIN RUGER3. KARABIN RUGER3. KARABIN RUGER3. KARABIN RUGER    M77M77M77M77    
    

Albin Poleszczuk 
 
 
Mój  Ruger M 77 to karabin - sztucer w wersji dla praworęcznych, o kalibrze 30-06, o 
długości całkowitej107, 95cm, o długości od buta kolby do spustu ca 35cm, o długości lufy 
55,88cm, o wadze bez załadowania 2,85kg . 
Kupiłem go w dużym sklepie z wszelką bronią w stanie Floryda bez okazywania  się żadnymi 
kwitami czy pozwoleniami podczas mojego pobytu w USA. W 1985r przywiozłem go do 
Polski na podstawie dokumentu wydanego przez Ambasadę Polski w USA o pozwoleniu na 
wwiezienie tej konkretnej broni do kraju. Na owy dokument czekałem około pół roku. 
Zdecydowałem się na taki krok, ponieważ  kupienie broni kulowej w owym czasie w Polsce 
graniczyło niemal z cudem, były kolejki zapisy, itp. 
 Nie spotkała mnie żadna przykrość  z powodu przewozu broni na lotniskach 
amerykańskich i  europejskich zważywszy , że zamek oraz celownik optyczny z montażem  
do owej broni miałem w bagażu podręcznym w kabinie samolotu. Problemy zaczęły się w 
Polsce na Okęciu, ponieważ pani z kontroli granicznej nie mogła pojąc faktu przywiezienia 
broni do kraju bez wpisu w moje  pozwolenie na tę broń, ale wszystko skończyło się dobrze i 
pomyślnie. 
 Ruger M 77 to karabin typu repetier z zamkiem cylindrycznym zwanym również 
zamkiem suwliwym, jako typowym rozwiązaniem konstrukcyjnym stosowanym w sztywnej { 
niełamanej} broni jednolufowej. Zamek poruszany jest w komorze zamkowej ruchem 
suwliwym podczas repetowania broni. Lufa , która jest wkręcona do komory zamkowej 
ryglowana jest tym zamkiem poprzez jego obrót, cylinder zamka od czoła ma wyfrezowane 
dwa kłykcie ryglujące. Zamek to cylinder wykonany z jednego kawałka materiału, od przody 
zaczynający  się kłykciami ryglującymi a zakończony rękojeści zamka zakończoną kulą. 
Rękojeść  jest tak ukształtowana aby, pozwala na niski montaż celownika optycznego. Trzon 
iglicy ze sprężyną mieści się  we wnętrzu cylindra zamka. Napięcie iglicy zamka następuje 
tylko poprzez jego obrót, bez przesuwu. Fakt napięcia iglicy uwidacznia się strzelcowi 
zewnętrznie jako wysunięcie się z tylnej części zamka końcowego trzpienia iglicy będącego 
markerem jej napięcia. 
W czole zamka w jego denku oprócz centralnie umieszonego trzpienia iglicy znajduje się  
wyrzutnik łusek umieszczony na obrzeżu tego denka z jego lewej strony. Wyrzutnik to 
stalowy bolec z częściowo wyfrezowanym przewężeniem w połowie jego  długości po to, aby 
można go było ustalić w czole zamka przy pomocy stalowego kołka, wyrzutnik aby spełniał 
swoją rolę posiada też sprężynę . Oprócz iglicy i wyrzutnika w czole zamka umieszczony jest 
pazur wyciągu łusek, tutaj jest to stalowy odpowiednio wyfrezowany sprężynujący 
płaskownik przylegający do cylindra zamka na jego całej długości, zespolony z cylindrem 
zamka przy pomocy stalowej zatrzaskowej opaski ustalonej w wyfrezowanym na całym 
obwodzie cylindra zamka gnieździe. 
Karabin posiada otwarte przyrządy celownicze składające się z łamanej szczerbinki, tj. 
zawiasowo połączoną z jej podstawą zmocowaną na lufie, co umożliwi ą jej zamknięcie po to, 
aby nie była widoczna w polu celownika optycznego, konstrukcja tej szczerbinki umożliwia 
jej regulację w obu płaszczyznach. U wylotu lufy na podstawie zamocowana jest otwarta 
muszka typu kulistego, ustalona w podstawie stalowym kołkiem ze sprężyną. 
 Lufa karabinu wykonana jest ze stali nierdzewnej z domieszką molibdenu, w łożu 
pracuje, jako tzw. pływająca, wewnątrz lufy wykonany jest gwint prawoskrętny o skoku 10” 
posiadający sześć nitek, tj. sześć bruzd i sześć pól. Lufa wkręcona jest w komorę zamkową, 
komora nabojowa posiada otwór z jej prawej strony do ewentualnego wypływu gazów w 
przypadku, np. przebicia spłonki naboju.  



 Pod zamkiem w osadzie karabin jest pudełkowy  magazynek mieszczący pięć naboi, 
magazynek może być ładowany od komory zamkowej jak również od dołu po otwarciu ze 
stopu lekkiego wieczka, którego zatrzask znajduje się w kabłąku osłaniającym spust, karabin 
nie ma przyspiesznika. Lufa , komora zamkowa, zamek podajnik amunicji wykonane są ze 
stali nierdzewnej, kabłąk spustu wieczko magazynku wykonane jest ze stopu lekkiego. Zamek 
w komorze zamkowej zabezpieczony jest przed wysunięciem zapadką pracującą w 
płaszczyźnie poziomej, umieszoną z lewej strony w tylnej części komory zamkowej. 
Na grzbiecie komory zamkowej znajdują się wyfrezowane gniazda do montażu celownika 
optycznego, producent wyposaża karabin w fabryczny montaż typu pierścieniowego 
umożliwiający zamocowanie celownika optycznego. 
 Osada broni wykonana z drewna orzechowego z uchwytem typu pistoletowego na 
szyjce i z prostą bez baki kolbą. Kolba zakończona butem w postaci  gumowo-plastikowego 
amortyzatora odrzutu. Od spodu osady, w części przedniej i w kolbę  wkręcone są uchwyty do 
zamocowania bączków z pasem nośnym broni. Uchwyt pistoletowy osady zakończony jest 
gripem z logo firmy.  
Bezpiecznik broni umieszczony jest  na szyjce osady  tuż za komorą zamkową , jest to 
dwupołożeniowy suwak, podobnie jak w większości typów broni śrutowej. 
Rozwiązanie to pozwala na otwarcie i wyjęcie zamka zabezpieczonego jak i 
niezabezpieczonego. 
Moim zdaniem rozwiązanie takie w karabinie Ruger M 77, które pozwoliło na umieszczenie 
bezpiecznika poza zamkiem broni, ma przewagę nad stosowanym zabezpieczeniem 
umieszczonym w tylnej części zamka w postaci skrzydełka, jak u Mausera czy Manlichera 
również taką, że pozwala strzelcowi na bardzo niski montaż lunety celowniczej na komorze 
zamkowej. 
 
Poniżej zdjęcia: 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

    
    

 



 

4. KO4. KO4. KO4. KOLLLLEKCJONER BRONIEKCJONER BRONIEKCJONER BRONIEKCJONER BRONI    
        ––––    od czego by tu zacząć ?od czego by tu zacząć ?od czego by tu zacząć ?od czego by tu zacząć ?    

    
Sebastian Brandys 
 
Od jakiegoś czasu mamy ( przynajmniej teoretycznie )  poszerzone  prawo do   
kolekcjonowania broni. Ale zanim zostaniemy takimi kolekcjonerami czasami musimy 
uzbroić się w cierpliwość i  zacisnąć zęby, aby w końcu otrzymać oczekiwaną decyzję . 
Tymczasem  warto utworzyć sobie taką małą  kolekcję „bezpozwoleniową” którą później 
możemy dołączyć do naszej zasadniczej kolekcji. Jest taki  przedmiot , który  najbardziej 
nadaje się do tworzenia pierwszej kolekcji  - to magazynek.  
To chyba najbardziej popularny element broni , znaleźć go możemy na targowiskach staroci, 
w sklepach z bronią lub na popularnych ostatnio zlotach miłośników militariów. Za nieduże 
pieniądze  a czasami za darmo jesteśmy w stanie  zebrać całkiem pokaźną kolekcję. 
Wystarczy też rozpuścić wici wśród rodziny lub znajomych że kolekcjonujemy takie elementy 
a kolekcja  „urośnie sama” , prawie bez naszego  udziału :-)  
Moja mała kolekcja magazynków pistoletowych powstała właśnie w ten sposób. Co ciekawe, 
pieczę sprawuje nad nią mój 12 letni syn i stale pracuje nad jej powiększeniem. Jego koledzy 
zawsze z dużym zaciekawieniem przeglądają tą kolekcję i widać, że ich „wyobraźnia pracuje” 
:-) 
a przecież właśnie o to chodzi ….....   

 
A kolekcję stanowią m.in.: 

− magazynek do Berety M9 
− magazynek do CZ-73 
− magazynek do CZ-83 
− magazynek do Springfielda 1911 
− magazynek do TT wz.33   
− magazynek do S&W 622 
− magazynek do CZ-122 
− magazynek do P-64 

 



Innym wdzięcznym materiałem są magazynki karabinowe zwłaszcza od broni automatycznej 
produkcji radzieckiej, ta kolekcja na pewno wkrótce ulegnie powiększeniu o słynny 75 
nabojowy magazynek bębnowy do AK oraz „czerwony” magazynek z Tuły. Na zdjęciu widać  
też oryginalny magazynek COLTA AR-15 ( srebrny) oraz do czechosłowackiego karabinu 
ZB-26 , protoplasty słynnego brytyjskiego Brena 
 

 
 
 
Osobom które posiadają już pozwolenie na broń do celów sportowych polecam 
kolekcjonowanie pudełek po lub  z amunicją. Warto poszukać w zasobach klubów 
sportowych lub u starszych wiekiem strzelców sportowych takich rodzynków jak np. polska 
amunicja kal..22 „SPORT” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok produkcji 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok produkcji 1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok produkcji 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jak widać jedynie w latach 70 ktoś pomyślał i zadbano o oprawę graficzną, zapewne z myślą 
o eksporcie   zagranicznym. W kolekcji mam też rzadko spotykaną wersję Lapua oraz Tenexa, 
którego zakup nawet dzisiaj przyprawia o ból głowy strzelca sportowego.  
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



6. Z MOJEJ KOLEK6. Z MOJEJ KOLEK6. Z MOJEJ KOLEK6. Z MOJEJ KOLEKCJI…CJI…CJI…CJI…    
prezentuje :prezentuje :prezentuje :prezentuje :    

    

Marcin Fedyna 
 

 
 

W niniejszym artykule, chciałbym pokrótce opisać kolekcję broni palnej znajdującą się w posiadaniu mojego 
kolegi. Dzięki jego uprzejmości mogłem zaznajomić się oraz oddać kilka strzałów z każdej sztuki broni 
widocznej na zdjęciu powyżej. 
 
Nr.1 Pistolet samopowtarzalny Sig Sauer P 226. X-Five, kal. 9mm Parabellum. Jest to broń z 
tzw. „wysokiej półki” , pistolet ten jest produkowany ręcznie w małych ilościach przez 
szwajcarsko-niemięcką firmę Sig Sauer. Jest to broń typowo sportowa o niezrównanych 
właściwościach strzeleckich. 
 
Nr 2. Pistolet samopowtarzalny P08 parabellum, kal. 9mm Parabellum. Jest to legendarna już 
broń, zwana potocznie Lugerem, od nazwiska jej konstruktora. Na uzbrojenie armii 
niemieckiej weszła w 1908 roku.  
 
Nr 3. Pistolet samopowtarzalny Erma EP 882 kal. 0,22 LR. Pistolet niemieckiej firmy Erma 
Werke. Jest kopią legendarnego Walthera P38, w kalibrze 0,22 LR. Pistolet ten wyposażony 
jest w magazynek pudełkowy o pojemności 8 nabojów. 
 



Nr 4. Pistolet samopowtarzalny Beretta Bobcat kal. 0,22 LR. To malutki, kieszonkowy wręcz 
pistolecik. Wszedł do produkcji w 1984 roku. 
 
Nr 5. North American Arms Black Widow. Bardzo oryginalny kieszonkowy rewolwer. Bęben 
mieści 5 nabojów kal. 0,22 LR. 
 
Nr 6. Rewolwer Arminius HW5T. Rewolwer ten posiada wymienne bębny, przez co można z 
niego strzelać z dwóch rodzajów amunicji – 0,22 LR oraz z silniejszej 0,22 Winchester 
Magnum Rimfire (WMR). 
 
Nr 7. Słynny Margolin. Rosyjski pistolet samopowtarzalny w kalibrze 0,22 LR 
Skonstruowany w latach 40-tych przez Michaiła Margolina jako pistolet szkoleniowy i 
sportowy. 
 
Nr 8. CZ-75 Kadet. Czeski pistolet samopowtarzalny. Wersja w kalibrze 0,22 LR. Pistolet 
posiada lufę o długość 124 mm, mechanizm spustowy o podwójnym działaniu. 
 
Nr 9. Ruger 22/45. Amerykański pistolet sportowy. Na uwagę zasługuje bardzo solidne 
wykonanie broni. 
 
Nr 10. Rewolwer Rossi. Broń w kalibrze 0,22 LR. Bęben mieści 6 nabojów. 
 
Nr 11. Walther P1 pistolet samopowtarzalny, produkcji niemieckiej. Jest to rozwojowa wersja 
słynnego Walthera P38. Kaliber 9 mm Parabellum. 
 
Nr 12. Pistolet samopowtarzalny Browning HP. Broń w kalibrze 9 mm Para. Skrót HP 
oznacza High Power i odnosi się do magazynka mającego jak na ówczesne czasy dość sporą 
pojemność 13 nabojów. 
 
Nr 13. Austriacki Pistolet Glock 17. Model 3 generacji. Jeden z najbardziej znanych 
współczesnych pistoletów samopowtarzalnych. Kaliber 9 mm Para. Dzięki szkieletowi 
wykonanemu z polimerów jest wyjątkowo lekki. Waży nieco ponad 600 g. Zasilany jest przez 
magazynek 17-nabojowy lub dłuższy mieszczący aż 19 nabojów. 
 
Nr 14. Glock 17 czwartej generacji. W stosunku do poprzednika zastosowano podwójny 
system sprężyny powrotnej, co pozwoliło na zmniejszenie odrzutu. Poprawiono ergonomię 
zwalniacza magazynka oraz rękojeści. 
 
Nr 15. Pistolet samopowtarzalny HS9 chorwackiej produkcji. Kaliber 9 mm Para. Podobnie 
jak Glock zbudowany z polimerów, nowoczesna konstrukcja. 
 
Nr 16. Walther P 99. Współczesny niemiecki pistolet samopowtarzalny w kalibrze 9 mm 
Para. Produkowany w Polsce na licencji przez Fabrykę Broni „Łucznik”. 
 
Nr 17. Beretta 90Two. Słynna włoska konstrukcja w kalibrze 9 mm Para. Jest 
zmodernizowaną wersją Beretty 92. Waga 950 g. Magazynek mieści 15 nabojów. 
 
Nr 18. Sig Sauer P232. Pistolet samopowtarzalny przeznaczony do obrony osobistej oraz dla 
policji. Wersja w kalibrze 7,65 x 17 mm Browning. Pistolet ten nie posiada bezpiecznika 
skrzydełkowego, wyposażony jest w zwalniacz kurka. 
 
Nr 19. Jeden z najbardziej znanych pistoletów samopowtarzalnych na świecie – słynna TT-tka 
(Tulskij Tokariev). 



Pistolet powstał w 1933 roku, strzela bardzo silną amunicją w kalibrze 7,62 x 25 mm 
Tokariev. Bez problemu przebija kamizelkę kuloodporną. Pistolet ten nie posiada nastawnego 
bezpiecznika. 
 
Nr 20. Colt 1911 – Legendarna amerykańska 45-tka. Pistolet samopowtarzalny w kalibrze 
0,45 ACP. Bardzo silna amunicja o dużej mocy obalającej. Broń powstała w 1911 roku i jest 
używana do dziś. 
 
Nr 21. Steyr M9. Austriacki nowoczesny pistolet samopowtarzalny w kalibrze 9 mm Para. 
Podobnie jak Glock posiada szkielet wykonany z polimerów. Z ciekawostek warto wymienić 
trapezowe przyrządy celownicze. 
 
Nr 22. Jericho 941 FB – pistolet samopowtarzalny produkcji izraelskiej. Wersja w kalibrze 9 
mm Para. Jego konstruktorzy wzorowali się na pistolecie CZ-75. Z wyglądu przypomina 
większego Desert Eagle, stąd bywa czasami nazywany „Baby Eagle”. Pistolet posiada 
stalowy szkielet. Jest wyjątkowo celną bronią. 
 
Nr 23. XDM – kolejny chorwacki pistolet, tym razem w potężnym kalibrze 0,45 ACP. 
Wyjątkowo nowoczesna konstrukcja, szkielet broni wykonany z polimerów. Powstał przy 
współpracy z firmą Springfield. 
 
Nr 24. Smith & Wesson 22A. Pistolet przeznaczony to strzelania sportowego. Amunicja 0,22 
LR. 
 
Nr 25. Ruger Blackhawk – amerykański rewolwer w potężnym kalibrze 0,44 Magnum. Broni 
w tym kalibrze używał Clint Eastwood w serii filmów o Brudnym Harrym. 
 
Nr 26. Arminius HW 357 TTC – rewolwer strzelający nabojami kalibru 0,357 Magnum i 0,38 
Special. Wyposażony w lufę o długości 6 cali z kompensatorem. Niektóre egzemplarze tych 
rewolwerów wykonane są dość niesolidnie – pękają szkielety broni. 
 
Nr 27. P-64 Czak. Polski pistolet samopowtarzalny w kalibrze 9 x 18 mm Makarov. Był 
pierwszym polskim powojennym pistoletem. Posiada magazynek pudełkowy o pojemności 6 
nabojów. Był produkowany metodą skrawania metalu, która była dość kosztowna. 
 
Nr 28. P-83 Wanad. Następca pistoletu „Czak”, posiada ten sam kaliber 9 x 18 mm Makarov. 
W stosunku do poprzednika charakteryzuje się mniejszym odrzutem przy strzale i 
pojemniejszym magazynkiem o pojemności 8 nabojów. Metoda jego produkcji jest znacznie 
tańsza – tłoczenie, zgrzewanie i lutowanie metalu. 
 
Nr 29. CZ-122. Czeski pistolet samopowtarzalny o przeznaczeniu sportowym. Kaliber 0,22 
LR. Pistolet posiada dość krótką rękojeść, przez co osoby o dużych dłoniach mogą mieć 
pewne niedogodności przy strzelaniu. 
 
Nr 30. Gward – jedyny rewolwer polskiej produkcji, wytwarzany seryjnie. Absolutny unikat, 
wyprodukowano jedynie 2000 sztuk. Kaliber 0,38 Special, konstrukcja wzorowana na 
rewolwerach firmy Smith & Wesson. 
 
Nr 31. Beretta 950 Jetfire – kolejny malutki pistolet kalibru 6,35  (0,25 ACP). Szkielet broni 
wykonano z metali lekkich, natomiast zamek i lufa wykonane są ze stali węglowej. 
 
Nr 32. Rewolwer Taurus 96 – pięknie wykonany rewolwer brazylijskiej produkcji z lufą o 
długości 6 cali. Kaliber 0,22 LR. 



 
Nr 33. Desert Eagle – Słynny pistolet samopowtarzalny o dość sporych gabarytach. Strzela 
bardzo silnym rewolwerowym pociskiem 0,357 Magnum. Jest też dostępny w wersjach na 
nabój 44 Magnum oraz najmocniejszy 50 Action Express. Środek ciężkości pistoletu 
przesunięto w kierunku lufy, tak aby zniwelować znane z rewolwerów zjawisko podrywania 
lufy do góry, po wystrzale. Broń posiada bezpiecznik nastawny po obu stronach zamka. 
 
Nr 34. SWT-40. Radziecki karabin samopowtarzalny z okresu II Wojny Światowej. Strzela 
tym samym nabojem, co słynny Mosin-Nagant – 7,62 x 54 R. 
 
Nr 35. GSG-5 – karabinek samopowtarzalny w kalibrze 0,22 LR. Do złudzenia przypomina 
wyglądem legendarne MP-5. Niestety poza wyglądem GSG-5 nie posiada cech swojego 
wielkiego pierwowzoru. Jest to broń niezbyt dobrej jakości. Obecnie wycofana już z 
produkcji. 
 
Nr 36. Walther G-22. Bardzo ciekawy karabinek samopowtarzalny w kalibrze 0,22 LR. 
Zbudowany w układzie bezkolbowym (bullpup). Magazynek mieści 10 nabojów, drugi, 
zapasowy magazynek montowany w kolbie. 
 
Nr 37. Colt M-4 0,22. – małokalibrowa wersja legendarnej M-4ki. Z wyglądu identyczna z 
oryginałem. Jedyna i jakże znacząca różnica to nabój – 0,22 LR zamiast 5,56 x 45 mm 
NATO. 
 
Nr 38. Arminius HW60J – niemiecki karabinek repetowany, bocznego zapłonu. Magazynek 
mieści 5 nabojów. 
 
Nr 39. Karabinek CZ-513 Farmer. Broń sportowa, kaliber 0,22 produkowany w Czechach. 
Magazynek ma pojemność 5 lub 10 nabojów. 
 
Nr 40. Jack – Cywilna wersja legendarnego „Kałasznikowa” AKMS. Komora zamkowa z 
blachy tłoczonej. Kaliber 7,62 x 39 mm. Ogień pojedynczy.  
 
Nr 41. Armsan RS-X2. Turecka strzelba gładko lufowa typu pump-action shotgun. 
Wewnętrzny magazynek pod lufą mieści 7 nabojów. Broń posiada chwyt pistoletowy. 
 
Nr 42. Hatsan Escort. Kolejny turecki shotgun. Ta strzelba posiada chwyt karabinowy. 
Magazynek wewnętrzny na 7 nabojów. 
 
Nr 43. Karabin samopowtarzalny SKS. Skonstruowany przez Simonowa. Poprzednik 
karabinka AK. Kaliber 7,62 x 39. Broń wyposażona jest w składany bagnet. 
 
Nr 44. Heckler & Koch SL-8. Cywilna wersja karabinu używanego przez Bundeswehrę – 
G36. Broń wysokiej klasy, przeznaczona dla celów szkoleniowych. Kaliber 5,56 x 45 mm 
NATO. Ten egzemplarz dodatkowo wyposażony jest w dwójnóg oraz celownik optyczny. 
 
W kolejnym artykule opiszę drugą część kolekcji, na którą składa się broń maszynowa. 
 
Marcin Fedyna 
 
 
 
 
 



Element kolekcjonerski 75 Zawodów Klubu Strzeleckiego GARDA 
 
Podczas naszych zawodów, które odbyły się 21 października 2012r. na Kaczorach,  Paweł 
Zalewski – nasz kolega klubowy i kolekcjoner militariów - zaprezentował swój okaz 
kolekcjonerski, czyli karabin Mauser mod. 98. Okaz wyprodukowany w Berlinie w 1937 
roku. Wszystkie jego części, nawet najdrobniejsze są oryginalne i zachowana jest w tym 
egzemplarzu zgodność numeryczna wszystkich detali.  
 

Jerzy Cieśla 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

6666. OGŁOSZENIA. OGŁOSZENIA. OGŁOSZENIA. OGŁOSZENIA    
 
 
Nowy numer STRZAŁ-u  
 
Właśnie ukazał się w sprzedaży nowy numer Magazynu o broni – STRZAŁ (nr 10 – 11 (103 
październik – listopada 2012), który powinien zainteresować kolekcjonerów broni. Znajdują 
się bowiem w nim trzy ciekawe artykuły dotyczące historii broni: 
 
1) „Tajemniczy Francuz z akordeonem” Wojciecha Weilera, będący obszerną monografią 

jednego z najprostszych pistoletów samopowtarzalnych „Le Français” („Francuz”), 
 
2) „Odpowiedź  Schmeissera” Wojciecha Weilera o niemieckim pistolecie Dreyse Modell 

1907,   
 
3) „Od p.m.d. do MCEM-6: Pistolety maszynowe Jerzego Podsędkowskiego” Zbigniewa 

Gwóźdź.  
  
Prócz tego w numerze szerg innych ciekawostek, a w tym informacja o pistolecie alarmowym 
kalibru 6 mm na nabój 9 mm P.A.K.  
 

Jerzy Cieśla 
 
 
 

 


