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Pogl¹dy przedstawione w tej
rubryce, nie zawsze musz¹ byæ
zgodne ze stanowiskiem redakcji

Riposta do...

M³odzi w sprawie powszechnego dostêpu do broni
Szanowna Pani Kasiu,
zawsze niezmiernie bawi mnie, jak w sprawie posiadania broni najg³oniej i najwiêcej maj¹ do powiedzenia ludzie, którzy nie mieli, nie maj¹ i pewnie nie
bêd¹ mieli do czynienia z takow¹. Odnonie Pani tekstu zamieszczonego w Pulsie Kwidzyna mam parê
pytañ, które nasunê³y mi siê po przeczytaniu Pani artyku³u. Prosi³bym o odpowied na ³amach tygodnika.
Pierwsze z nich to: ile z 262 zabójstw, o których wspomniano w artykule zosta³o pope³nionych przy u¿yciu
broni palnej?
Aby uzyskaæ pozwolenie na broñ trzeba przejæ badania psychiatryczne i psychologiczne, a na koniec
zdaæ egzamin, tak¿e osoby chore psychicznie, które
 maj¹ zamiar wyrz¹dziæ krzywdê drugiemu cz³owiekowi  jak to Pani ujê³a, nie przejd¹ takich badañ i
zdobêd¹ broñ nielegalnie. Osobicie wydaje mi siê, ¿e
takowe osoby mog¹ u¿yæ do pope³nienia przestêpstwa
jakiegokolwiek niebezpiecznego narzêdzia i nie musi
to byæ pistolet.
Kolejna sprawa to: dostanie siê broni w niepowo³ane rêce. W USA przeprowadzono pewien eksperyment
 na korytarzu w szkole umieszczono atrapê broni.
Wynik tego eksperymentu by³ taki, ¿e dzieci, których
rodzice posiadaj¹ broñ w domu od razu powiadamia³y policje i nauczycieli, za dzieci, których rodzice nie
posiadali broni w domu, podnosi³y j¹, majstrowa³y
przy niej, bawi³y siê ni¹ celuj¹c do innych. Co Pani na
to? Wiêkszoæ policjantów w USA, gdzie dostêp do broni jest bardzo ³atwy, w ankiecie stwierdzi³o, ¿e najbardziej morderczym urz¹dzeniem jest co? Niech Pani
zgadnie! Samochód! Czy z tego powodu odpowiednie
organy administracji maj¹ zaprzestaæ wydawania praw
jazdy?
Posiadaj¹c legalnie broñ nikt nie bêdzie biega³ z ni¹
po zakupy do sklepu czy na pocztê. Je¿eli za chodzi
o, jak to Pani nazwa³a, pozorne zagro¿enie, gdy kto
¿ywi wobec mojej skromnej osoby jakie niecne zamiary np. atakuje mnie no¿em, to o jakim rodzaju zagro¿enia mamy mówiæ? Pozornym czy niepozornym, domniemanym czy niedomniemanym, realnym czy nierealnym itd. Itd.? Moim zdaniem dyskusja o zasadnoci u¿ycia broni jest trochê nierealna, gdy¿ ka¿da sytuacja podlega innym prawid³om i interpretacjom, w zale¿noci od sytuacji w jakiej siê znajdziemy. Dla kogo
facet z no¿em w rêku jest mo¿e czym normalnym, ale
dla mnie jest on zagro¿eniem ¿ycia. A co z ludmi, którzy chc¹ uprawiaæ strzelectwo sportowe? Ach, zapomnia³bym jeszcze o jednej sprawie, któr¹ Pani poruszy³a ³askawie  czy czulibymy siê bezpiecznie w
szkole (?), maj¹c wiadomoæ, ¿e ka¿dy przy sobie posiada broñ?... Szczerze, to nie bardzo wiem o co Pani
chodzi³o z t¹ szko³¹? O jak¹ szko³ê Pani chodzi? Wy¿sz¹, liceum, zawodówkê, gimnazjum czy mo¿e podstawówkê? A co Pani powie na no¿e w tornistrach, bejzbole po lekcjach czy no¿yczki na plastyce? Przecie¿
to te¿ niebezpieczne narzêdzia. Te¿ trzeba zakazaæ ich
u¿ywania!
Z paroma kolegami za³o¿ylimy w naszym miecie
klub strzelecki i nie po to, aby biegaæ po Kwidzynie z
na³adowan¹ i odbezpieczon¹ broni¹, szukaj¹c okazji
do jej u¿ycia, czy strzelaæ do ka¿dego, kto spojrzy siê
na nas krzywo, czy wcinie siê przed nas w kolejkê na
poczcie. Klub powsta³ w celu oddania siê swojemu
hobby i pasji, doskonaleniu swoich umiejêtnoci, ciekawemu spêdzeniu wolnego czasu ze znajomymi na
wie¿ym powietrzu. Osobicie nie czujê siê zagro¿ony
i nie odczuwam potrzeby trzymania broni w domu, czy
spania z ni¹ pod poduszk¹. To nie wojna i konspiracja!
Zapewne Pani nie skorzysta, ale zapraszam na strzelnice przy ul. Mi³osnej, ¿eby mog³a siê Pani przekonaæ,
i¿ ludzie którzy chc¹ posiadaæ prawo do broni i przychodz¹ na strzelnicê s¹ ca³kiem normalni, a nie jaki-

mi pozbawionymi skrupu³ów psychopatami. To ludzie, dla których strzelectwo jest pasj¹, hobby, sposobem na spêdzenie wolnego czasu i dobr¹ zabaw¹, podobnie jak ka¿dy inny sport.
Wojciech Filipczak
Cz³onek Kwidzyñskiego Klubu Strzeleckiego VIS
Droga Kasiu
(pozwolisz, ¿e bêdê siê tak do Ciebie zwraca³),
po przeczytaniu kolumny ze zdaniem kwiatu m³odzie¿y kwidzyñskiej postanowi³em odnieæ siê do zagadnieñ zawartych w tym¿e artykule. Tym bardziej, ¿e
wiem du¿o na ten temat i znam nieco historiê legislacji przepisów ustawy o broni i amunicji, ale po kolei
Rafa³ w swej wypowiedzi podszed³ do tematu bardzo ostro¿nie i schludnie, wrêcz po literacku, bo zainteresowa³ czytelnika swoim wstêpem, by sedno przedstawiæ na koñcu. Brawo Rafa³, m³ody demokrato, zrobi³e to w icie mistrzowski sposób i chwa³a ci za to.
Co do Kasi Legalizacja powszechnego dostêpu do
broni jest w Polsce problemem i tu jestemy zgodni,
bo nowelizacja ustawy o broni i amunicji wlecze siê
ju¿ od d³u¿szego czasu i pozosta³o go ju¿ niewiele, by
dostosowaæ j¹ do nadrzêdnych przepisów UE, w przeciwnym razie bêdziemy p³aciæ s³one kary. Nestorem
zmian sta³ siê cytowany przez Ciebie Andrzej Czuma,
lecz nie jako minister, lecz jeszcze jako pose³ RP (odsy³am Ciê do strony www.czuma.pl/bron). Pose³ wyszed³
przed szereg i zaproponowa³ (tu wa¿ne: po konsultacjach ze rodowiskami strzeleckimi) projekt nowelizacji tej¿e ustawy. Co ona zmienia? Wród pokrêtnych
przepisów szczegó³owych, zasadnicz¹ zmian¹ i chyba
najwiêksz¹ na korzyæ, jest zlikwidowanie tzw. uznaniowoci organów Policji w wydawaniu decyzji o pozwoleniach na broñ. Co po m³odzie¿owemu znaczy, aby
definitywnie zlikwidowaæ przypadki, w których ziomal za biurkiem, w zale¿noci od swojego nastroju i
pozaustawowych przes³anek, interpretowanych na
jego w³asny sposób, zaj¹³ siê tym, do czego go powo³ano, czyli do czynnej s³u¿by, a inny organ przejmuj¹cy
te uprawnienia decydowa³ o przyznaniu pozwolenia na
broñ po spe³nieniu wszystkich wymogów stawianych
ubiegaj¹cym siê o ni¹, które (uwierz mi) nie s¹ proste i
wymagaj¹, przynajmniej dla sportowców, ca³ych lat
przygotowañ.
Czym¿e jest broñ droga Kasiu? Czy wiesz jak ona
wygl¹da, jak siê z niej strzela? Na pewno nie, bo z artyku³u domniemam, ¿e boisz siê wrêcz na ni¹ spojrzeæ.
Podobnie jest w statystykach OBOP-u, które przytoczy³a, doskonale rozumiem, dlaczego na potrzeby twojego materia³u wykorzysta³a te najbardziej na nie.
Podobnie, z pobudzaniem wyobrani czytelnika statystykami z zabójstwami w wyniku k³ótni rodzinnych,
Jezu, co by siê sta³o, gdyby pod rêk¹ by³a broñ, albo
siekiera, czy mo¿e ganica Na pewno iloæ tych zabójstw dramatycznie wzros³aby do takiego poziomu,
¿e stanêlibymy na niechlubnym czele morderstw w
ca³ej UE. Legalizacja przybli¿a ich do pope³nienia
przestêpstwa to bardzo silna teza z twojego artyku³u,
ale zapewniam Ciê droga Kasiu, ¿e to czysta fikcja, bo
w historii i statystykach wygl¹da to zupe³nie inaczej w
Polsce i na tle innych krajów UE (polecam opracowanie Biura Analiz Sejmowych nr 7(15) z 19.03.2009 r.
oraz 3 ostatnie numery miesiêcznika Strza³). Cytowany przez Ciebie przyk³ad Tima K. jest równie nie na
miejscu, bo Tim nie mia³ pozwolenia na broñ, a zabra³
broñ swojego ojca, który niew³aciwie j¹ przechowywa³. Chorzy psychicznie nie maj¹ szans na otrzymanie
pozwolenia na broñ, w tym wspominany Tim. Nie nale¿y wiêc winiæ za to prawa, lecz konkretne osoby.
Strzelectwo w Polsce umiera mierci¹ naturaln¹, t³umione przez w³adze i nalecia³oci z poprzedniego okresu, gdzie tylko praworz¹dni obywatele (czy raczej le-

worzêdni) byli jedynymi godnymi nosiæ broñ, czy uprawiaæ sporty strzeleckie. W okresie powojennym skutecznie niszczono wszelkie inicjatywy szerszego dostêpu do broni, w tym do tej sportowej, za to myliwsk¹
oraz bojow¹ rozdawano na prawo i lewo dzia³aczom
jedynego s³usznego wówczas ugrupowania, które by³o
ponad prawem. W tym miejscu mo¿naby siê pokusiæ
o statystyki zabitych z tej broni, postrzelonych na polowaniach i poligonach. Ale czy warto?
Przed wojn¹ strzelectwo w Polsce uprawia³o ponad
200 tysiêcy Polaków, mielimy silne pozycje w rankingach na wiecie, jak choæby s³ynny Józef Kiszkurno,
trzykrotny mistrz wiata w strzelaniu do rzutków, którego po powrocie z Olimpiady na dworcu kolejowym
wita³a prawie ca³a £ód z orkiestr¹ i fanfarami. Po wojnie - Adam Smelczyñski, nazywany przez W³ochów
wiecznym Adamem, szeciokrotny uczestnik Igrzysk
Olimpijskich, srebrny medalista olimpijski z Melbourne w 1956 roku, z zawodu stomatolog, po godzinach
strzelec. To tylko dwa, z wielu przyk³adów w³aciwego
u¿ytkowania broni do celów sportowych przez obywateli pañstwa polskiego. A jak to wygl¹da dzi? Spieszê
Ci donieæ Kasiu, ¿e z ostatnich danych w Polsce, sporty strzeleckie uprawia 17 tysiêcy Polaków (cz³onków
Polskiego Zwi¹zku Strzelectwa Sportowego), czyli
mniej ni¿ 10 proc. grupy z okresu przedwojennego.
Mamy 180 tysiêcy myliwych (te¿ maj¹ broñ w domu)
oraz niewiele klubów sportowych dysponuj¹cych broni¹ obiektow¹. Pozostali, to osoby posiadaj¹ce broñ
do celów ochrony osobistej, broñ s³u¿bow¹, wojskow¹
itd.
Po nowelizacji ustawy o broni i amunicji w 1999 roku,
przepowiadano krwawe jatki na ulicach polskich
miast, do wolnego obrotu wesz³y wiatrówki bez pozwolenia oraz broñ czarnoprochowa. Ta ostatnia, niekiedy solidnych pó³calowych kalibrów, z których mo¿na
mia³o zabiæ nosoro¿ca, czy s³onia. Ocenia siê, ¿e do
dzi kilkaset tysiêcy sztuk takiej broni trafi³o w rêce
Polaków  legalnie i bez pozwolenia. Zyskalimy du¿o,
tak zwani wiatrówkowicze zaczêli zbieraæ siê w kluby i startowaæ w kraju i za granic¹. Dodatkowo, Polska
zaczê³a siê liczyæ w Mistrzostwach Europy z broni czarnoprochowej. Przez blisko 10 lat od tego momentu w
policyjnych statystykach znalaz³em jedynie dwa przypadki przestêpstwa z udzia³em tej broni, w tym jeden
miertelny. Wszelkie przepowiadane przez media wojny domowe i wojny gangów nie mia³y miejsca z prostego powodu, grupy te maj¹ broñ nielegaln¹, bo legalnie nigdy by jej nie dostali. Skoro oni j¹ maj¹, to dlaczego Polacy nie mog¹ mieæ przeciwwagi  broni do
ochrony swojego miru domowego?
Posiadanie broni to szereg obowi¹zków i potê¿ne
koszty. Sama broñ to kilka tysiêcy z³otych, do tego
amunicja (nie jest tania), obligatoryjna kasa pancerna na broñ i ca³a masa osprzêtu, szkoleñ, kursów itp.
Przez lata uzbiera³oby siê pewnie na jaki ma³y, u¿ywany samochód. Wniosek  nie ka¿dego staæ na broñ,
to nie komórka, czy inny gad¿et. Posiadanie broni to
równie¿ odpowiedzialnoæ za wszystko, co z ni¹ zwi¹zane, za przechowywanie, u¿ywanie, b¹d zdrowie psychiczne jego w³aciciela - potwierdzane obligatoryjnie
co 5 lat przez bieg³ych lekarzy (nie dotyczy myliwych i
mundurowych).
Koñcz¹c, ¿yczê Ci Kasiu wiêkszego optymizmu i
chêci do szerszego zorientowania siê w tym temacie.
Przyk³adem niech bêd¹ Ci Czechy, które przechodzi³y
podobny proces z podobnymi, jak Ty masz, w¹tpliwociami. Dzi Mistrzem wiata w strzelectwie dynamicznym jest Czech, który ma wiêcej sponsorów i kibiców,
ni¿ Adam Ma³ysz. Mam nadziejê, ¿e Polska do³¹czy do
czo³owego grona posiadaczy broni i stanie na podium
w rywalizacji strzeleckiej.
Czes³aw Strzela

