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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Rok 2015 to rok zmian wszelakich, politycznych, gospodarczych ideologicznych a nawet granicznych

w Europie… więc i w naszym Biuletynie czas na zmiany:
Zmieniamy formę graficzną Biuletynu oraz przechodzimy na kwartalny cykl wydawniczy, poszerzamy

redakcję i przekazujemy dowodzenie formą Biuletynu koledze Darkowi Smosarskiemu, który wydaje
także internetowa gazetę dla nurków wszelakich, a więc dysponuje większym doświadczeniem, wiedzą
edytorską i „parkiem maszynowym” ;- ).

Niezmienne pozostają zasady publikacji w Biuletynie:
Wydajemy każdego i wszystko co dotyczy broni oraz szeroko pojętego kolekcjonerstwa powiązanego

z bronią, militariami, strzelectwem itp. -  zwłaszcza w celu „wykazania się działalnością kolekcjonerską”
dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich.

Zachęcamy też tych, którzy już takie pozwolenie mają by prezentowali swoje kolekcje i najnowsze
nabytki.

Biuletyn Kolekcjonera jest periodykiem czysto amatorski. Nikt z redakcji nie pobiera za pracę
żadnego wynagrodzenia, wszystko co robimy, robimy społecznie napędzani pasją kolekcjonerską i
umiłowaniem broni oraz wszystkiego co z nią związane. Stąd bywa, że w naszych artykułach pojawiają
się błędy lub przeoczenia.

Prosimy o wyrozumiałość i przymrużenie oka dla naszej twórczości „dziennikarskiej” bo nie
zamierzamy nigdy nikogo deprecjonować czy pomijać ale nie jest też naszym celem by było to
wydawnictwo stricte profesjonalne i naukowo- techniczne. 

W tym miejscu chcę przeprosić Pana Rafała Będkowskiego którego zbiór pocztówek został
wykorzystany w artykule „Kasernopolis IV” a zniknęła nam o tym informacja: „R. Bętkowski, Olsztyn
jakiego nie znacie, Olsztyn 2010.” (BK nr 28/2014) oraz obok zamieszczam sprostowanie kolegi
Darka do jego artykułów.

Z kolekcjonerskimi pozdrowieniami
Mariusz Stępka
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Sprostowanie:
W związ ku z bra kiem za miesz cze nie
wszyst kich źró deł z ja kich zo sta ły za czerp -
nię te tek sty i zdję cia wi nien je stem uzu peł -
nie nia tych in for ma cji, i tak w nu me rze
31/2014 w ar ty ku le „P -64 Czak” z przy czyn
edy cyj nych nie zna la zła się in for ma cja o w
ma te ria le źró dło wym: 
To masz Aw ła se wicz - hi st mag.org, 
re pu bli ka.pl/opi sy bro ni/P64.html, 
wi ki pe dia.org
w nu me rze 32/2014 w ar ty ku le  „P -83 Wa -
nad” w pierw szej ko lej no ści po win no zna -
leźć się ja ko źró dło: Jed nost ka Strze lec ka
2010 Lu blin - js2010.pl
Za za ist nia łą sy tu ację prze pra szam.

Dariusz Smosarski
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Hi sto ria kon struk cji
Ar mia Cze cho sło wa cji ja ko je dy na ar mia

Ukła du War szaw skie go nie wpro wa dzi ła
do uzbro je nia AK. Za miast nie go uży wa ła
ka ra bi nu Sa vz. 58. De cy zję o opra co wa niu
no wej bro ni pod ję to w 1948. Po nie waż ra -
dziec kie pra ce nad na bo jem po śred nim by -
ły okry te głę bo ką ta jem ni cą, Cze si
po sta no wi li opra co wać wła sny na bój. Efek -
tem był wpro wa dzo ny do uzbro je nia w
1949 na bój Z -49 ka li bru 7,5 × 45 mm. W
na stęp nym ro ku w wy ni ku prac nad uni fi -

ka cją ka li brów z Ar mią Czer wo ną na bój
prze pro jek to wa no (po wstał na bój Z -50 ka -
li bru 7,62 x 45 mm). Opra co wa no tak że
pierw sze pro to ty py ka ra bi nów na no wą
amu ni cję. Jed nak dal sze pra ce zo sta ły za -
ha mo wa ne w wy ni ku re or ga ni za cji prze my -
słu zbro je nio we go w 1954. Kon struk cje
ka li bru 7,62 × 45 uzna no za nie roz wo jo we
i roz po czę to przy go to wa nia do pro duk cji
bro ni kon struk cji ra dziec kiej.

W 1956 zno wu uzna no za naj lep sze roz -
wią za nie skon stru owa nie wła snej kon struk -

cji. Za ło że nia pro gra mu „Koště” (pol. Mio -
tła) mó wi ły o skon stru owa niu ka ra bi nu ka -
li bru 7,62 × 39 mm o ma sie nie więk szej
niż 2,7 kg i dłu go ści nie więk szej niż 850
mm. Głów nym kon struk to rem no wej bro ni
miał zo stać Jiří Čermák. Za ło żył on, że no -
wa broń bę dzie dzia ła ła na za sa dzie od pro -
wa dza nia ga zów pro cho wych, z
ry glo wa niem zam ka ry glem wah li wym (ta -
ka kon struk cja po zwa la ła skró cić dro gę su -
wa dła i w re zul ta cie skró cić ko mo rę
zam ko wą). Pod sta wo wym pro ble mem był
brak amu ni cji 7,62 x 39 mm (choć pro du -
ko wa na ma so wo w ZSRR, na dal mia ła sta -
tus taj nej). Dla te go no wy ka ra bin
do sto so wa no do za si la nia amu ni cją 7,62 x
45 mm (od ra zu za kła da no prze bu do wę na
ka li ber 7,62 x 39).

Ka ra bin Sa vz. 58
Pro to typ S 56, czy li „Sa mo pal vzor 56”

(pi sto let ma szy no wy wzór 56), był go to wy
je sie nią 1956. Ka ra bin po sia dał nie ty po wo

Česka Zbrojovka cz. 3

Po I woj nie świa to wej Cze cho sło wa cja odzie dzi czy ła do brze roz wi nię ty
prze mysł zbro je nio wy, któ ry po mógł prze zbro ić Cze ską Ar mię. Przed II woj -
ną świa to wą Česká zbro jo vka po dob nie jak i Zbro jo vka Brno pro du ko wa ła
ka ra bi ny ma szy no we ZB- 26 i ZB- 30. Po za ję ciu przez III Rze szę Cze cho -
sło wa cji cze cho sło wac kie za kła dy zbro je nio we pro du ko wa ły broń dla nie miec -
kiej ar mii. Ko niec II woj ny świa to wej przy niósł Cze cho sło wa cji so cja lizm.
Wy mu si ło to pro duk cję bro ni “ka łasz ni ko wo po dob nych”. Fir ma ČZ sta ła się
słyn na przede wszyst kim dzię ki swo im pi sto le tom (np. ČZ - 75, ČZ - 85). Obec -
nie fir ma jest jed nym z naj więk szych na świe cie pro du cen tów bro ni.
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roz wią za ny układ ga zo wy. Otwór ga zo wy
znaj do wał się 64 mm od kra wę dzi ko mo ry
na bo jo wej, a ucho dzą ce przez nie go ga zy
na pę dza ły krót ki (40 mm) tłok ga zo wy. W
na stęp nym ro ku wy pro du ko wa no se rię ka -
ra bi nów ozna czo nych ja ko S 56-2 (kon -
struk cja nie znacz nie zmie nio na w sto sun ku
do S 56). 

Na stęp ny pro to typ po ko lej nych drob -
nych zmia nach ozna czo no ja ko „Sa mo pal -
-Puška vzor 56 (SaP 56)” (pol. pi sto let
ma szy no wy -ka ra bin wz. 56). W na stęp nym
ro ku od by ły się dal sze pró by ka ra bi nu. Po
raz pierw szy moż li we by ło po rów na nie
cze skiej bro ni z AK.

Efek tem prób by ło prze kon stru owa nie
wę zła ga zo we go. Ko mo rę ga zo wą prze su -
nię to bli żej wy lo tu lu fy. Spo wol ni ło to na -
grze wa nie się bro ni. W daw nej ko mo rze
ga zo wej umiesz czo no sprę ży nę po wrot ną
tło ka ga zo we go. Zmie nio no tak że kształt
su wa dła. Drew nia ne ło że i kol bę za stą pio -
no pla sti ko wy mi. W 1958 wy pro du ko wa no
par tię in for ma cyj ną ka ra bi nu ozna czo ne go
ja ko „Sa mo pal vz. 52”. W stycz niu 1960
ka ra bin zo stał przy ję ty do uzbro je nia Cze -
cho sło wac kiej Ar mii Lu do wej. Pro duk cja

Cze scy żoł nie rze uzbro je ni w ka ra bi ny Sa vz. 58V – wer sja z kol bą skła da ną
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trwa ła do 1983. Ka ra bin sztur mo wy Sa vz.
58 na dal jest stan dar do wym uzbro je niem
żoł nie rzy cze skich i sło wac kich.

Wer sje
– Sa vz.58P (Pěchotní) – wer sja z kol bą

sta łą
– Sa vz.58Pi (Pěchotní s in fra da le koh le -

dem) – wer sja z kol bą sta łą, lek kim dwój no -
giem, pod sta wą do mon ta żu nok to wi zo ra
NSP-2 i po więk szo ny stoż ko wy tłu mik pło -
mie ni

– Sa vz.58V (Vy sad kový) – wer sja z kol -
bą skła da ną

– Sa vz.58P – nie po sia da ją ca od ręb ne go
ozna cze nia wer sja z kol bą sta łą wy po sa żo -
na w lek ki dwój nóg (ta ki sam jak w wer sji
Pi) i kom pen sa tor wy lo to wy

Opis kon struk cji
Ka ra bin Sa vz.58 jest in dy wi du al ną bro -

nią sa mo czyn no -sa mo pow ta rzal ną. Za sa da
dzia ła nia jest opar ta na wy ko rzy sta niu ener -
gii ga zów pro cho wych od pro wa dza nych
przez bocz ny otwór w lu fie. Tłok ga zo wy o
krót kim sko ku (jest nie po łą czo ny z su wa -
dłem, a je go dro ga po strza le jest krót sza niż
su wa dła) po sia da wła sną sprę ży nę po wrot -
ną. Za mek ry glo wa ny ry glem wah li wym.
Broń wy po sa żo no w za czep su wa dła (po

wy strze le niu ostat nie go na bo ju z ma ga zyn -
ka su wa dło za trzy mu je się w tyl nym po ło -
że niu, w tej po zy cji moż li we jest na peł -
nie nie ma ga zyn ka z łód ki). Me cha nizm
spu sto wy bij ni ko wy umoż li wia strze la nie
ogniem po je dyn czym i se ria mi. Za si la nie z
ma ga zyn ków 30-na bo jo wych (nie wy mien -
nych z ma ga zyn ka mi AK). Zwol nie nie ma -
ga zyn ka moż li we tyl ko le wą rę ką (z pra wej
stro ny dźwi gnię za cze pu ma ga zyn ka za sła -
nia trzpień za cze pu su wa dła). Przy rzą dy ce -
low ni cze skła da ją się z musz ki w osło nie i
ce low ni ka krzy wi zno we go ze szczer bi ną.

Da ne pod sta wo we
Pań stwo – Cze cho sło wa cja
Ro dzaj – ka ra bin sztur mo wy
Hi sto ria
Pro to ty py – 1956-1958
Pro duk cja se ryj na – 1958-1983
Da ne tech nicz ne
Ka li ber – 7,62 mm
Na bój – 7,62 x 39 mm wz. 43
Ma ga zy nek – 30 nab.
Wy mia ry
Dłu gość – 636 mm (z kol bą zło żo ną)
845 mm (z kol bą roz ło żo na lub sta łą)
Dłu gość lu fy – 390 mm
Dłu gość li nii ce low ni czej – 353 mm

Ma sa bro ni 2,91 kg (nie za ła do wa nej)
3,1 kg (za ła do wa nej)
Pręd kość pocz. po ci sku – 705 m/s
Szyb ko strzel ność teo re tycz na – 800

strz./min
Za sięg sku tecz ny – 400 m

Ka ra bi nek AK
Ka ra bi nek AK (ros. автомат Калашникова

– au to mat Ka łasz ni ko wa, pol skie ozna cze -
nia: 7,62 mm pmK, 7,62 mm kbk AK[1]) –
po tocz nie ka łasz ni kow, ka ra bi nek au to ma -
tycz ny kon struk cji ra dziec kiej z okre su po
II woj nie świa to wej. Za stą pio ny zo stał przez
ka ra bi nek AKM.

Hi sto ria
W ZSRR pra ce nad bro nią strze la ją cą na -

bo jem po śred nim roz po czę ły się już w la -
tach 30. XX wie ku, kie dy kon struk to rzy
ra dziec cy, w ra mach przy ja ciel skiej współ -
pra cy tech nicz nej, za po zna li się z nie miec -
ki mi osią gnię cia mi w tej dzie dzi nie.
Pra co wa no rów no cze śnie nad amu ni cją i
bro nią ka li bru 7,62 mm oraz 5,5 mm. Dzia -
ła nia te zo sta ły za nie cha ne w mo men cie
wy bu chu woj ny. Za ję to się bie żą cy mi po -
trze ba mi fron tu. Za in te re so wa nie bro nią na
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na bój po śred ni po wró ci ło po zdo by ciu
pierw szych eg zem pla rzy nie miec kich ka ra -
bin ków StG44 oraz po ja wie niu się, do star -
cza nych z USA, ka ra bin ków M1
po sia da ją cych więk szy za sięg i cel ność od
pi sto le tów ma szy no wych PPSz i PPS i ka ra -
bi nów Mo si na.

We wrze śniu 1943, w OKB-44 kie ro wa -
nym przez inż. Je li za ro wa, za koń czo no pra -
ce nad na bo jem po śred nim 7,62 mm x 41.
Zo stał on przy ję ty do uzbro je nia ja ko Na -

bój wz. 43. Od mar ca 1944 roz po czę to je -
go eks pe ry men tal ną pro duk cję w fa bry ce nr
543 w Ulja now sku.

W li sto pa dzie 1943 ogło szo no pierw szy
kon kurs na ca łą ro dzi nę bro ni. Mia ła się
ona stać pod sta wą uzbro je nia strze lec kie go
Ar mii Ra dziec kiej. Miał to być: ka ra bin sa -
mo pow ta rzal ny, ka ra bi nek au to ma tycz ny
(wg ra dziec kiej no men kla tu ry – au to mat)
strze la ją cy na bo jem po śred nim i ręcz ny ka -
ra bin ma szy no wy. No wy typ ka ra bi nu au -

to ma tycz ne go, we dług za ło żeń, miał być
bro nią wspar cia. Miał zwięk szać si łę ognia
dru ży ny pie cho ty w ata ku i obro nie. Nie
miał być pod sta wo wą bro nią pie cho ty, a je -
dy nie na stęp cą pi sto le tu ma szy no we go. Je -
go ma sa mia ła wy no sić do 5 kg, a z dwo ma
peł ny mi ma ga zyn ka mi nie prze kra czać 9
kg. Broń nie mo gła być dłuż sza niż 1000
mm, a lu fa nie krót sza niż 500 mm. Ma ga -
zy nek miał mieć po jem ność co naj mniej 30
na boi.

W efek cie po wsta ło 15 pro to ty po wych
ka ra bin ków au to ma tycz nych kon struk cji
m.in. To ka rie wa, Dieg tia rio wa, Ko ro wi na,
Ba ry sze wa, Kon stan ti no wa, Stiecz ki na, Ko -
ro bo wa (TKB-48) i Su da je wa (AS-44).
Wszyst kie kon struk cje, po pró bach, od rzu -
co no. 

Naj bar dziej uda ny oka zał się AS-44, któ -
ry, ja ko je dy ny, prze szedł peł ny pro gram
prób. Skon cen tro wa no się więc na je go do -
sko na le niu. Do po mo cy cho re mu na bia -
łacz kę kon struk to ro wi przy dzie lo no
asy sten ta – M. T. Ka łasz ni ko wa. W wy ni ku
dal szych prac uda ło się zmniej szyć ma sę
bro ni do 4,8 kg. In ne pa ra me try by ły jed nak
da lej nie za do wa la ją ce. Z te go po wo du ko -
mi sja woj sko wa od rzu ci ła tak że ten pro jekt.

AK z komorą zamkową II typu
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W ma ju 1945 roz pi sa no no wy kon kurs.
Tym ra zem za kła da no prze zbro je nie ca łej
pie cho ty w broń na na bo je po śred nie. W
kon kur sie wzię ło udział kil ku na stu mło dych
kon struk to rów. Naj bar dziej zna nym z nich
był Su da jew. I tym ra zem za naj lep szy uzna -
no ka ra bi nek AS-44. Nie zo stał on jed nak
skie ro wa ny do pro duk cji. Pra ce nad bro nią
za koń czy ła śmierć kon struk to ra w 1946.

W 1946 roz pi sa no trze ci kon kurs. Tym
ra zem wy ma ga na by ła dłu gość bro ni po ni -

żej 900 mm. Ka ra bin ki mia ły wy stę po wać
w dwóch od mia nach. Z drew nia ną kol bą
sta łą dla pie cho ty oraz z kol bą skła da ną dla
młod szych ofi ce rów i wojsk po wietrz no de -
san to wych. Za kła da no, że głów nie ogień
bę dzie pro wa dzo ny krót ki mi se ria mi. Wy -
ma ga no jed nak też, by broń by ła wy po sa -
żo na w prze łącz nik ro dza ju ognia, któ ry
po zwa lał pro wa dzić ogień po je dyn czy.

Do kon kur su zgło szo no 16 pro jek tów. W
sierp niu 1946 sześć z nich od rzu co no ja ko

nie per spek ty wicz ne. Dzie sięć po zo sta łych
skie ro wa no do dal szych prac, któ re za koń -
czy ły się w paź dzier ni ku. Wśród nich był
ka ra bi nek kon struk cji M. T. Ka łasz ni ko wa,
zgło szo ny do kon kur su pod go dłem “Mich -
tim”. Do fa zy ba dań pro to ty pów za kwa li fi -
ko wa no sześć kon struk cji. Pierw szej
na gro dy nie przy zna no. Dru gą otrzy mał Ru -
ka wisz ni kow, a trze cią Ko ro bow. Wy róż -
nie nie otrzy mał m.in. Ka łasz ni kow.
Rów no cze śnie zo stał on skie ro wa ny do fa -
bry ki nr 2 w Kow ro wie. Mógł tam ko rzy stać
z no wo cze sne go par ku ma szy no we go, a
tak że z po mo cy do świad czo ne go biu ra
kon struk cyj ne go. Ka łasz ni kow sta nął tam na
cze le ze spo łu ro bo cze go, któ ry za jął się wy -
łącz nie do pra co wy wa niem je go ka ra bin ka.
Naj bliż szym je go współ pra cow ni kiem stał
się mło dy in ży nier Alek san der A. Zaj cew.
Broń otrzy ma ła ofi cjal ną na zwę Au to mat
Ka łasz ni ko wa wz. 1946 nr 1 (AK-46 nr 1).
Pra co wa no jed no cze śnie nad dwie ma od -
mia na mi ka ra bi nu: z fre zo wa ną ko mo rą
zam ko wą (zna ny ja ko AK-1) i z ko mo rą tło -
czo ną (AK-2). Broń z ko mo rą tło czo ną (pra -
ce nad nią by ły mniej za awan so wa ne)
mia ła być kon struk cją do ce lo wą. AK-1 miał
wziąć udział w pró bach po li go no wych.

Typ 56 i AKS
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Osta tecz nie w wy zna czo nym ter mi nie
do star czo no 5 pro to ty pów:

– AD-46 (KB-Ł -410) (Die mien tie wa)
– AB-46 (TKB-415) (Buł ki na)
– TKB-408 (Ko ro bo wa) w ukła dzie bull -

-pup
– AR-46 (Ru ka wisz ni ko wa)
oraz
– AK-46 (Ka łasz ni ko wa)
Ja ko broń po rów naw cza zo sta ły uży te:

pi sto let ma szy no wy PPSz, ka ra bi nek Su da -
je wa – AS-44 oraz zdo bycz ny nie miec ki ka -
ra bi nek StG44.

Już na po cząt ku od padł, z po wo du na -
gmin nych za cięć, ka ra bi nek Ru ka wisz ni ko -
wa. Od padł też ka ra bi nek Ko ro bo wa, w
któ rym nie wy trzy mał za mek i ko mo ra zam -
ko wa. Pro gram prób za koń czył się w
czerw cu 1947. Uzna no, że ża den ka ra bi -
nek nie speł nia wy ma gań.

Dla Ka łasz ni ko wa pró by za koń czy ły się
nie po wo dze niem. Pla no wa no na wet je go
kon struk cję wy klu czyć z dal szych eta pów
kon kur su. Po mo gła in ter wen cja ko le gów z
Na uko wo -Ba daw cze go Po li go nu Bro ni
Strze lec kiej, któ rzy uzna li uży ty spo sób ry -
glo wa nia bro ni za naj bar dziej per spek ty -
wicz ny. W re zul ta cie za le co no mu

do ko na nie po pra wek w kon struk cji ko mo ry
zam ko wej i me cha ni zmu spu sto we go, po -
pra wę funk cjo no wa nia spu stu w try bie sa -
mo czyn nym. Zle co no też prze nie sie nie
rę ko je ści na pi na nia, bez piecz ni ka i prze -
łącz ni ka ro dza ju ognia na pra wą stro nę bro -
ni.

Wi dząc zbli ża ją cą się po raż kę, Zaj cew
po sta no wił uciec się do pod stę pu, któ ry był
ewi dent nym zła ma niem wa run ków kon kur -
su. Na mó wił do te go Ka łasz ni ko wa. W re -
zul ta cie do na stęp ne go eta pu przed sta wio-
no broń o cał ko wi cie zmie nio nej kon struk -
cji. Prak tycz nie był to zu peł nie no wy ka ra -
bi nek. Otrzy mał on ozna cze nie AK-47 nr 1.
Po pró bach fa brycz nych i wpro wa dze niu

sze re gu zmian, nada no mu ozna cze nie fa -
brycz ne KB-P -580. Po wsta ły trzy pro to ty py:
AK-47 nr 2 i 3 z kol bą sta łą, oraz AK-47 nr
4 z kol bą skła da ną. Mi mo na pię tych ter mi -
nów, uda ło się do star czyć pro to ty py na pró -
by, któ re mia ły się od być w li sto pa dzie
1947.

Rów no cze śnie na stą pi ły zmia ny w kon -
struk cji na bo ju po śred nie go wz. 43. Od
1945 pro wa dzo no z nim nie prze rwa ne te -
sty. Wy ka za ły one sze reg wad amu ni cji,
pro wa dzą cych do zry wa nia kryz i pę ka nia
łu sek. W wy ni ku prac pro wa dzo nych w za -
kła dach w Ulja now sku, oka za ło się że ko -
niecz na jest zmia na dłu go ści łu ski i
sze ro ko ści kry zy. Tak po wstał no wy na bój

Na bój 7,62 x 39 mm wz. 43
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7,62 x 39 mm wz. 43, któ ry la tem 1947 za -
stą pił sta ry na bój 7,62 mm x 41 wz. 43.

Przed roz po czę ciem za pla no wa nych
prób ogło szo no, że star tu ją ce w nich ka ra -
bin ki mu szą strze lać no wą amu ni cją. Osta -
tecz nie pró by roz po czę to 16 grud nia 1947.
Oka za ło się, że ko rzy sta jąc ze zmia ny na -
bo ju in ni uczest ni cy tak że prze bu do wa li
swo je ka ra bin ki. Nie by ły to jed nak tak głę -
bo kie zmia ny jak w bro ni Ka łasz ni ko wa i
Zaj ce wa.

Te sty trwa ły do 11 stycz nia 1948. Ka ra bi -
nek KB-P -580 wy grał w nich bez dy sku syj -
nie. Po bił kon ku ren cję w pró bach
ży wot no ści i nie za wod no ści. Wy róż niał się
tak że pro sto tą kon struk cji. Mi mo ofi cjal ne -
go pro te stu po zo sta łych uczest ni ków kon -
kur su, za pew ni ło mu to pierw szą lo ka tę w
ogól nej oce nie kon struk cji. Zo stał jed no -
cze śnie re ko men do wa ny do przy ję cia na
uzbro je nie ar mii.

21 stycz nia 1948, mi ni ster uzbro je nia D.
Usti now, wy dał roz kaz za koń cze nia do 1
czerw ca prac nad ro dzi ną bro ni strze la ją -
cych na bo jem po śred nim. Na ka zał też roz -
po czę cie przy go to wań do jej ma so wej
pro duk cji. Pro duk cja ka ra bin ków au to ma -
tycz nych Ka łasz ni ko wa mia ła się od by wać

w Iżew skich Za kła dach Sa mo cho do wych.
W przy go to wa niach brał po cząt ko wo
udział kon struk tor z ze spo łem. Póź niej za -
da nie to prze jął głów ny kon struk tor fa bry ki
Da wid Win kor joz.

W lip cu 1948 za mó wio no par tię ka ra bin -
ków AK-47 prze zna czo ną do prób w jed -
nost kach woj sko wych. Mia ły się one
od by wać w wy bra nych pod od dzia łach mo -
skiew skie go, le nin gradz kie go i środ ko wo -
azja tyc kie go okrę gu woj sko we go.

Po prób nej eks plo ata cji i wpro wa dze niu
po pra wek, po wstał ko lej ny wa riant przed -
se ryj ny. No sił on ozna cze nie AK-48. Wy stę -
po wał w dwóch wa rian tach: AK-48 nr 1 – z
kol bą sta łą i AK-48 nr 2 – z kol bą skła da ną.

Nie osią gnię to w nim spo dzie wa nej po -
pra wy cel no ści. Do wódz two ar mii ra dziec -
kiej zre zy gno wa ło w koń cu z te go wy mo gu.
Za kła da no, że w no we ka ra bi ny bę dzie
uzbro jo nych sze ściu żoł nie rzy w każ dej
dru ży nie pie cho ty. Mie li oni sta no wić jej
głów ną si łę ognia, pro wa dzo ne go krót ki mi
se ria mi, na nie wiel kich dy stan sach. Nad -
zwy czaj na cel ność nie by ła więc po trzeb na.
Pre cy zyj ny ogień mie li pro wa dzić po zo sta li
żoł nie rze, uzbro je ni w ka ra bi ny SKS. Nie
chcia no też zbyt nie go prze dłu ża nia przy go -

to wań do pro duk cji. Cho dzi ło o jak naj szyb -
sze za stą pie nie ka ra bi nów Mo si na, oraz pi -
sto le tów ma szy no wych PPSz i PPS.

Na po cząt ku 1949 zo sta ły więc, tro chę
po śpiesz nie, przy ję te na uzbro je nie ar mii
ra dziec kiej:

– 7,62 mm Автомат Калашникова (АК)
– podstawowa odmiana z kolbą stałą

– 7,62 mm Автомат Калашникова со
складывающнмся прикладом (AKS) –
odmiana z kolbą składaną.

W na gro dę M. T. Ka łasz ni kow zo stał od -
zna czo ny Na gro dą Sta li now ską I stop nia.

Pro blem z na zwą
Roz kaz do wódz twa ar mii ra dziec kiej o

przy ję ciu ka ra bi nu do uzbro je nia ofi cjal nie
od rzu cił ja kie kol wiek ozna cze nia rocz ni ko -
we. Z te go po wo du uży wa nie na zwy AK-47
w sto sun ku do ja kiej kol wiek od mia ny se ryj -
nej ka ra bin ka jest więc nad uży ciem i błę -
dem ter mi no lo gicz nym. Wszel kie ozna cze -
nia ty pu: AK-46, AK-47 i AK-48 do ty czą
wy łącz nie po szcze gól nych od mian roz wo -
jo wych ka ra bi nu. W ar mii ra dziec kiej ka ra -
bin za wsze wy stę po wał ja ko AK lub AKS
bez ozna cze nia ro ku. Wy stę po wał rów nież
pod ko do wym ozna cze niem – Wy rób 56-
A -212 (AK) lub 212M (AKS).
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Pro duk cja
W sierp niu 1949 pod ję to de cy zję o cał -

ko wi tym prze zbro je niu ar mii ra dziec kiej w
no we ka ra bin ki. Za pla no wa no do star cze nie
w la tach 1951-1955 2,5 mln ka ra bin ków
AK oraz 1,5 mln ka ra bi nów SKS.

Pierw szym pro du cen tem AK by ły za kła -
dy nr 74 w Iżew sku. Fa bry ka mia ła du że
kło po ty z uru cho mie niem pro duk cji no wej
bro ni. Oka za ło się, że ko niecz ne jest do ko -
na nie po nad 450 po pra wek w do ku men ta -
cji tech nicz nej. Ka ra bin ki te są okre śla ne
ja ko AK ty pu I. Po sia da ły one ko mo ry zam -
ko we wy ko na ne me to dą głę bo kie go tło cze -
nia. Oka za ło się, że fa bry ka ma kło po ty z
wdro że niem tej tech no lo gii. Opra co wa no
no wą ko mo rę zam ko wą wy ko ny wa ną po -
przez fre zo wa nie z od kuw ki. Ko mo ra zam -
ko wa ty pu II by ła uni wer sal na i sto so wa no
ją za rów no w ka ra bin kach AK jak i AKS.
Mon taż kol by sta łej był moż li wy dzię ki za -
sto so wa niu ob sa dy łą czą cej ko mo rę zam -
ko wą z kol bą. Po nie waż ele ment ten
osła biał mo co wa nie kol by, od 1953 ro ku
roz po czę to pro duk cję AK z po now nie prze -
kon stru owa ną ko mo rą zam ko wą. Jest ona
zna na ja ko typ III. By ła ona wy ko ny wa na
iden tycz ną tech no lo gią jak ko mo ra zam ko -

wa ty pu II, ale by ła pro du ko wa na w dwóch
wer sjach (dla ka ra bin ków AK i AKS) róż nią -
cych się spo so bem mon ta żu kol by, dzię ki
cze mu wy eli mi no wa no ob sa dę kol by sta łej.
Wer sja z 1953 sta ła się osta tecz ną i jest naj -
bar dziej roz po wszech nio nym mo de lem AK.

Od 1956 ZSRR roz po czął sprze daż li cen -
cji na pro duk cję ka ra bin ku AK. Był on pro -
du ko wa ny w wie lu pań stwach świa ta (m.in.
w Pol sce (AK ty pu III 44 060 szt. i kbk -g
wz.60 i kbk -g wz.60/72 5000 + 500 szt.),
Ru mu nii (AIM), Wę grzech (AKM-63), NRD
(MPi-K), Chi nach (Typ 56), Fin lan dii (Val -

met M62) i Buł ga rii). W dru giej po ło wie lat
pięć dzie sią tych ka ra bi nek AK zo stał zmo -
der ni zo wa ny i wpro wa dzo ny do uzbro je nia
ar mii ra dziec kiej ja ko AKM. Tak że li cen cja
na tę wer sję tra fi ła wkrót ce do wie lu kra jów.

Kon struk cja
Ka ra bi nek au to ma tycz ny AK jest bro nią

sa mo czyn no -sa mo pow ta rzal ną, dzia ła ją cą
na za sa dzie od pro wa dze nia ga zów przez
bocz ny otwór w lu fie do ko mo ry ga zo wej,
umiesz czo nej nad lu fą. Ele men tem łą czą -
cym ze spo ły i me cha ni zmy ka ra bin ka jest
ko mo ra zam ko wa, wy ko na na ze sta li me to -

dą ob rób ki wió ro wej. We wnątrz niej znaj -
du ją się: me cha nizm po wrot ny, opo ry
ry glo we, me cha nizm spu sto wo -ude rze nio -
wy, wy rzut nik łu sek oraz ze spół od rzu to wy.
Do ko mo ry w spo sób trwa ły jest przy łą czo -
na lu fa (za po mo cą gwin tu), kol ba sta ła (AK)
lub skła da na (AKS), rę ko jeść ty pu pi sto le to -
we go i ka błąk ję zy ka spu sto we go z za trza -
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skiem ma ga zyn ka, na to miast w spo sób roz -
łącz ny – ma ga zy nek i po kry wa ko mo ry
zam ko wej.

Lu fa ka ra bin ka ma prze wód z bruz do wa -
ną czę ścią pro wa dzą cą (4 bruz dy pra wo -
skręt ne) i ko mo rą na bo jo wą. Na jej
ze wnętrz nej czę ści wy lo to wej jest na cię ty
gwint le wo skręt ny, słu żą cy do na krę ca nia
od rzut ni ka (do strze la nia 7,62 mm na bo ja -
mi śle py mi wz. 1943) lub tłu mi ka dźwię ku
i pło mie ni PBS-1. Moż na tam tak że mo co -
wać ba gnet no żo wy. Po po łą cze niu z po -
chwą mo że on two rzyć no ży ce do cię cia
dru tu.

Na lu fie za po mo cą koł ków są za mo co -
wa ne: pod sta wa musz ki, ko mo ra ga zo wa z
gniaz dem tło ka ga zo we go, pier ścień opo ro -
wy do za mo co wa nia ło ża i pod sta wa ce -
low ni ka. Mię dzy ko mo rą ga zo wą i
pod sta wą ce low ni ka jest za mon to wa na ru -
ra ga zo wa z na kład ką ochron ną, za bez pie -
czo na przed wy pad nię ciem łącz ni kiem
ob ro to wym. Ze spół od rzu to wy ka ra bin ka
sta no wi su wa dło (two rzą ce z tło czy skiem i
tło kiem ga zo wym jed ną ca łość) oraz pro -
wa dzo ny przez nie za mek. Su wa dło wo dzi
się w pro wad ni cach ko mo ry zam ko wej. Jest
ono pod par te sprę ży ną po wrot ną na ło żo ną

współ o sio wo na żerdź, któ ra jest po łą czo -
na te le sko po wo z pro wad ni cą sprę ży ny.
Stop ka pro wad ni cy jest opar ta o ty lec ko -
mo ry zam ko wej i ma ząb sta no wią cy za -
trzask po kry wy zam ko wej. Su wa dło
wy mu sza za ry glo wa nie i od ry glo wa nie
zam ka, na pi na ku rek oraz sta no wi pro wad -
ni cę cy lin drycz nej czę ści zam ka. Za mek w
przed niej czę ści ma dwa ry gle, wy stęp pro -
wa dzą cy – do współ pra cy ze sko sem ry glu -
ją cym i od ry glo wu ją cym su wa dła. Wy stęp
do sy ła ją cy na bój do ko mo ry na bo jo wej,
czół ko do po miesz cze nia dna łu ski oraz
wy ciąg łu sek za opa trzo ny w pa zur i sprę ży -
nę. Ry glo wa nie prze wo du lu fy na stę pu je
przez ob rót zam ka w pra wo w wy ni ku prze -
su nię cia ry gli zam ka za opo ry ry glo we ko -
mo ry ga zo wej. W ka ra bin ku za sto so wa no
me cha nizm spu sto wo -ude rze nio wy dzia ła -
ją cy na za sa dzie prze chwy ty wa nia kur ka,
za wie ra ją cy spust ob ro to wy w for mie dźwi -
gni dwu ra mien nej. Sa mo czyn ny bez piecz -
nik (unie moż li wia ją cy od pa le nie przy
nie za ry glo wa nym zam ku), za czep do pro -
wa dze nia ognia po je dyn cze go (speł nia ją cy
funk cję prze ry wa cza), ku rek ze sprę ży ną
spu sto wo -ude rze nio wą. Igli cę umiesz czo ną
w zam ku i prze łącz nik ro dza ju ognia, speł -

nia ją cy jed no cze śnie funk cję bez piecz ni ka
przed przy pad ko wym wy strza łem. Prze -
łącz nik uru cha mia ny ra mie niem na staw -
czym umiesz czo nym na pra wej ścian ce
ko mo ry zam ko wej mo że zaj mo wać trzy po -
ło że nia: dol ne (P) – umoż li wia ją ce pro wa -
dze nie ognia po je dyn cze go, środ ko we (C)
– ognia cią głe go oraz gór ne – po wo du ją ce
za bez pie cze nie bro ni. Ka ra bin moż na za -
bez pie czyć za rów no pod czas prze rwy w
strze la niu (z kur kiem na pię tym i wpro wa -
dzo nym na bo jem do ko mo ry na bo jo wej)
jak i po je go za koń cze niu (po roz ła do wa -
niu bro ni i zwol nie niu kur ka). W po ło że niu
za bez pie czo nym dźwi gnia prze łącz ni ka
unie ru cha mia spust unie moż li wia jąc zwol -
nie nie kur ka, a ra mię prze łącz ni ka blo ku je
ze spół od rzu to wy w przed nim po ło że niu.

Za si la nie bro ni od by wa się z dwu rzę do -
we go ma ga zyn ka łu ko we go o po jem no ści
30 na bo jów wy ko na ne go z bla chy sta lo wej
me to dą tło cze nia.

Przy bor nik do bro ni strze lec kiej
W ka ra bi nie za sto so wa no musz kę ty pu

słup ko we go oraz ce low nik krzyw ko wy wy -
po sa żo ny w od chy la ne ra mię z otwar tą
szczer bin ką pro sto kąt ną i na nie sio ną po -
dział ką od le gło ści. Żą da ną na sta wę ce low -
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ni ka w za kre sie od 100 do 800 m (co 100
m) usta wia się su wa kiem ra mie nia ce low ni -
ka, któ re go za trzask wcho dzi w na cię cia
pra wej kra wę dzi ra mie nia. Każ dy ka ra bin
jest wy po sa żo ny w par cia ny pas do prze no -
sze nia bro ni oraz przy bo ry, prze zna czo ne
do je go roz kła da nia, skła da nia oraz kon ser -
wa cji. W ich skład wcho dzą: wy cior, przy -
bor nik (z prze cie ra czem, szczo tecz ką do
kon ser wa cji prze wo du lu fy i ko mo ry ga zo -
wej, prze bi ja kiem oraz klu czem -wkrę ta -
kiem) oraz ole jar ka dwu ko mo ro wa.

Oce na bro ni
Broń jest nie zwy kle trwa ła, nie za wod na i

od por na na za bru dze nia oraz za nie dba nia
eks plo ata cyj ne. Jest też pro sta w ob słu dze i
ta nia w pro duk cji, przez co ide al nie na da je
się do ma so wej pro duk cji i wy ko rzy sty wa -
nia na wet przez sła bo wy szko lo ne od dzia -
ły[2]. Do wad za li cza się dość sła bą
er go no mię i nie wiel ką cel ność na dy stan -
sach po nad 300 me trów. Wziąw szy jed nak
pod uwa gę, że w 85% przy pad ków z bro ni
te go ty pu strze la się na od le gło ści po ni żej
300 me trów, wa da ta nie ma więk sze go
zna cze nia[3]. Nie li cząc pro duk cji li cen cyj -
nej, z kon struk cji ka ra bin ka AK bez po śred -
nio lub po śred nio wy wo dzą się ta kie bro nie

jak fiń skie ka ra bi ny ro dzi ny Val met M62 i
Sa ko M9 5, izra el skie Ga li le i pol skie Be ry le.

AK a StG 44
Spo ty ka ne obie go we opi nie, ja ko by ka -

ra bin AK miał być ko pią lub mo dy fi ka cją
nie miec kie go ka ra bin ka StG44, ba zu ją ce na
pew nym po do bień stwie ze wnętrz nym obu
bro ni, są cał ko wi cie fał szy we, a kon struk cje
te nie są ze so bą zwią za ne[2]. Dość po -
wierz chow ne po do bień stwo, oprócz ogól -
ne go ukła du ele men tów bro ni (jak
umiesz cze nie ko mo ry ga zo wej nad lu fą i
ma ga zyn ka przed ka błą kiem spu stu), prze -
ja wia się w za sa dzie je dy nie w przy rzą dach
ce low ni czych i po sia da niu łu ko wych ma -
ga zyn ków (któ rych kształt wy mu szo ny był
kształ tem na bo jów). Oba są ka ra bin ka mi
au to ma tycz ny mi za si la ny mi amu ni cją po -
śred nią, któ rych au to ma ty ka opar ta jest na
od pro wa dze niu ga zów pro cho wych przez

bocz ny otwór w lu fie, jed nak że jest to po -
wszech ny układ bro ni te go ro dza ju. Szcze -
gó ło we roz wią za nia tech nicz ne obu bro ni
są od mien ne. Przede wszyst kim, róż nią się
za sad ni czo kon struk cją i spo so bem ry glo -
wa nia zam ka – w StG44 od by wa się ono
przez prze ko sze nie zam ka, a w AK przez je -
go ob rót. Po cią ga to za so bą dal sze róż ni ce
w kon struk cji obu bro ni. Roz wią za nie zam -
ka za sto so wa ne w AK jest przy tym lep sze z
punk tu wi dze nia tech nicz ne go[2]. Istot ną
róż ni cą jest krót sza ko mo ra zam ko wa AK.
Dzię ki in ne mu za mo co wa niu sprę ży ny po -
wrot nej, umoż li wia ona za sto so wa nie skła -
da nej kol by, pod czas gdy StG44 mu siał
mieć kol bę sta łą, bo mie ści ła się w niej
część tej sprę ży ny. In ny jest wresz cie spo -
sób roz kła da nia i po dział tech no lo gicz ny
obu bro ni[2]. AK jest tak że nie co mniej szy
i zna czą co lżej szy.

Da ne pod sta wo we
Pań stwo ZSRR
Pro jek tant – Mi cha ił Ka łasz ni kow
Pro du cent – Kon cern Ka łasz ni ko wa

(daw niej Iż masz) [1]
Ro dzaj – ka ra bi nek au to ma tycz ny
Hi sto ria
Pro to ty py – 1946–1948
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Pro duk cja se ryj na – od 1949–do chwi li
obec nej

Da ne tech nicz ne
Ka li ber – 7,62 mm
Na bój – 7,62 × 39 mm wz. 43
Ma ga zy nek – łu ko wy 30 nab.
Wy mia ry
Dłu gość – 870 mm (z kol bą sta łą)
875/645 mm (z kol bą skła da ną)
Dłu gość lu fy – 415 mm
Dłu gość li nii ce low ni czej – 378 mm
Ma sa bro ni  – 3,8 kg (z pu stym ma ga zyn -

kiem); 4,3 kg (za ła do wa ny)
Pręd kość pocz. po ci sku  – 715 m/s
Ener gia pocz. po ci sku  – ok. 2000 J
Szyb ko strzel ność teo re tycz na – 600

strz./min
Szyb ko strzel ność prak tycz na – 40-100

strz./min
Za sięg maks. – ok. 3000 m
Za sięg sku tecz ny – ok. 400 m (po je dyn -

czo do “po pier sia”), ok. 150 m (se rie)
Bi blio gra fia

Sta ni sław To rec ki: Broń i amu ni cja strze lec ka LWP. 

Sta ni sław Ko chań ski: Au to ma tycz na broń strze lec ka.

.Sta ni sław Ko chań ski: Broń strze lec ka lat osiem dzie -

sią tych. 

Bo gu sław Trza ska ła. Po cho dze nie ka ra bin ka AK.

„Broń i amu ni cja”. 2006. Nr. 2. 

Le szek Eren fe icht. Ko nie ro bo cze zim nej woj ny.

„Strzał”. 2006. Nr. 5. .

Le szek Eren fe icht. Ka łasz ni kow: trud ne po cząt ki.

„Strzał”. 2009. Nr. 7/8.

Sta ni sław Ko chań ski, Broń strze lec ka lat osiem dzie -

sią tych, 

Le szek Eren fe icht, SA-58 czy li cze ski wy rób ka ła szo -

po dob ny, Strzał 10/2004

wi ki pe dia.org

zdję cia za czerp nię te z wi ki pe dia.org

opra co wał: Da riusz Smo sar ski

ładownica z magazynkami do CZ 58 magazynek 30, 15 i 10- cio nabojowy do CZ 58
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W za mian za sym bo licz ny gro sik na
rzecz Fun da cji udo stęp nił i za pre zen to wał

KS Garda Ostróda gra dla WOŚP
11 stycz nia 2015 ro ku wo lon ta riu sze wy szli na uli ce, że by zbie rać pie nią -

dze na za kup sprzę tu me dycz ne go dla pol skich szpi ta li. Wśród nich zna lazł
się rów nież czło nek na sze go sto wa rzy sze nia kpt. rez. Adam Krzy ża niak. Kwe -
stu jąc wraz z Woj skiem Pol skim i LOK na głów nej po znań skiej are nie wy -
da rzeń 23. Fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, w mia stecz ku
mun du ro wym na Pla cu im. Ada ma Mic kie wi cza, przed sta wił swo je zbio ry.
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część swo jej ko lek cji ba gne tów, sza bli i heł -
mów. Ka żdy mógł do tknąć i obej rzeć eks -
po na ty. Na nur tu ją ce py ta nia, od wie dza-
ją cy uzy ski wa li szcze gó ło wą i wy czer pu ją -
cą od po wiedź. W za mian za wrzu ce nie dat -
ku do pusz ki przez ro dzi ca, ma lu chy mo gły
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wy brać so bie kil ka łu sek, któ re na tą oko -
licz ność zbie ra ne by ły ca ły se zon strze lec -
ki. Na ma łej sce nie, tuż przy sto isku, trwa ły
li cy ta cje, w któ rych nie mo gło za brak nąć
prze ka za nej przez Pa na Ka pi ta na re pli ki
pol skiej sza bli wz.21/22. By ło du żo śmie -

chu, za ba wy i ry wa li za cji o cen ny przed -
miot.

Uda ło się ze brać peł ną pusz kę któ ra za -
si li ła kon to WOŚP. 

A. Krzyżaniak

http://www.wioskisos.org


Biuletyn Kolekcjonera nr 35/2015

17

7,62 × 39 mm wz. 43 – ra dziec ki
na bój po śred ni, za pro jek to wa ny pod -
czas II woj ny świa to wej. Pierw szy raz
zo stał uży ty w ręcz nym ka ra bi nie
ma szy no wym RPD, kon struk cji Wa si -
li ja Dieg tia rio wa.

Naj czę ściej spo ty ka ne wer sje na bo ju
7,62 × 39 mm wz. 43:

– PS – po cisk zwy kły (ma sa po ci sku 7,91 g)
– T -45 – po cisk smu go wy (ma sa po ci sku

7,45 g)
– BZ – prze ciw pan cer no -za pa la ją cy (ma -

sa po ci sku 7,77 g)
– Z – za pa la ją cy (ma sa po ci sku 6,61 g)
– US – o zmniej szo nej pręd ko ści po cząt -

ko wej, sto so wa ny do strze la nia ra zem z tłu -
mi kiem dźwię ku (ma sa po ci sku 12,50 g,
ma sa ła dun ku mio ta ją ce go 0,75 g)

Hi sto ria
Pierw sze pra ce nad na bo jem po śred nim

pro wa dzo no jesz cze przed wy bu chem dru -
giej woj ny świa to wej. Wy buch woj ny za -

trzy mał je i do pie ro kie dy w 1942 ro ku w
rę ce Ro sjan wpa dły eg zem pla rze ka ra bi -

nów MKb 42 (W) i (H) na na bój Kurz pa tro -
ne pra ce wzno wio no. Za ło że nia pro gra mu

Nabój 7,62 × 39 mm wz. 43

amunicja produkcji jugosłowiańskiej
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mó wi ły o opra co wa niu na bo ju o ka li brze
7,62 mm i ma sie 15-17 g, któ re go po cisk
wy strze lo ny z lu fy o dłu go ści 500 mm miał -
by w od le gło ści 1000 m ener gię ki ne tycz ną

oko ło 200 J. Naj le piej wy ma ga nia te speł -
niał na bój opra co wa ny przez N. M. Je li za -
ro wa i B. W. Sie mi na pra cu ją cych w
OKB -44. No wy na bój po sia dał łu skę dłu go -

ści 41 mm. W mar cu 1944 wszedł on do
do świad czal nej pro duk cji.

Po za pro jek to wa niu na bo ju roz po czę to
pro jek to wa nie strze la ją cych nim bro ni. We -
dług pla nów do uzbro je nia mia no przy jąć
ka ra bin sa mo pow ta rzal ny, ka ra bin au to ma -
tycz ny i ręcz ny ka ra bin ma szy no wy. Ja ko
pierw szy do pro duk cji tra fił sa mo pow ta rzal -
ny ka ra bin SKS. Na po cząt ku 1945 ro ku był
on te sto wa ny przez żoł nie rzy I Fron tu Bia ło -
ru skie go. 

Więk sze pro ble my na po tka no pod czas
pro jek to wa nia in nych ro dza jów bro ni za si -
la nych na bo jem po śred nim. Z kil ku za pro -
jek to wa nych ka ra bi nów au to ma tycz nych
naj więk sze szan se na przy ję cie do uzbro je -
nia miał AS -44 skon stru owa ny przez Alek -
sie ja Su da je wa, ale śmierć kon struk to ra
spo wo do wa ła prze rwa nie prac nad tą bro -
nią, na to miast wy ty po wa ny do przy ję cia do
uzbro je nia rkm RPD czę sto się za ci nał.

W 1946 ro ku roz pi sa no na stęp ny kon -
kurs na ka ra bin au to ma tycz ny, w wy ni ku
któ re go do uzbro je nia po sta no wio no przy -
jąć skon stru owa ny przez Mi cha iła Ka łasz -
ni ko wa ka ra bi nek AK.

Ka na ły chwi lo we i ka na ły sta łe czy nio ne
przez ró żne od mia ny po ci sków 7,62mm

7,62x39 FMJ
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W 1947 ro ku po wsta ła osta tecz na wer sja
na bo ju po śred nie go ka li bru 7,62 mm. po -
sia da ła ona łu skę o dłu go ści 39 mm. W
1949 ro ku przy ję to go do uzbro je nia Ar mii
Ra dziec kiej ja ko na bój 7,62 × 39 mm wz.
43. W tym sa mym ro ku przy ję to do uzbro -
je nia za si la ne nim ka ra bi ny SKS, AK oraz
rkm RPD. W la tach 50. amu ni cja wz. 43

sta ła się pod sta wą uzbro je nia ar mii państw
Ukła du War szaw skie go. By ła ta kże uży wa -
na w pań stwach nie na le żą cych do Ukła du,
ale ku pu ją cych broń w ZSRR np. w Fin lan -
dii, Egip cie czy Chi nach. W la tach 70. amu -
ni cja ta za czę ła być wy pie ra na przez no wy
ma ło ka li bro wy na bój po śred ni 5,45 × 39
mm, ale na dal jest to je den z naj bar dziej
roz po wszech nio nych na boi świa ta.

Wy mia ry na bo ju
Ro dzaj na bój po śred ni
Ka li ber 7,62 mm
Śred ni ca po ci sku 7,85 mm

“konserwa”

naboje “ślepe”
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max. szyj ki 8,46 mm
max. sto żka
przej ścio we go 9,96 mm
max. łu ski 11,26 mm

kry zy 11,30 mm
Dłu gość
łu ski 38,5 mm
po ci sku 27 mm

na bo ju 56 mm
Ma sa
na bo ju 16,2-16,5 g
po ci sku 6,61-12,50 g
ma te ria łu
mio ta ją ce go 1,6-1,8 g
In ne
Pręd kość
po cząt ko wa 715 m/s (z lu fy 415 mm)
735 m/s (z lu fy 520 mm)
Ener gia po cząt ko wa 1991 J

źró dło:

Sta ni sław Ko chań ski - Broń strze lec ka lat osiem dzie sią tych

Ire ne usz Chlo upek - Coś po śred nie go,

wikipedia



Biuletyn Kolekcjonera nr 35/2015

22

Za miesz czam kilka zdjęć z no wo
otwar tej strzel ni cy w na szym mie ście.
Wy bu do wa na zo sta ła dzię ki za an ga -
żo wa niu, de ter mi na cji i spo rych pie -
nię dzy przez je go wła ści cie la Pa na
Je rzy Do me rac ki. Mie ści się ona przy
uli cy Ju na ków w Elblągu.

Jed na z fo to gra fi uka zu je bra mę wjaz do -
wą na te ren strzel ni cy,wraz z nr.te le fo nu do
je go wła ści cie la.Na to miast przy sa mej uli -
cy jest dość miej sca na par king dla kil ku na -

Nowa strzelnica w Elblągu



Biuletyn Kolekcjonera nr 35/2015

23

stu sa mo cho dów.Je że li przy jąć,że Pan Je rzy
wy ko nał ją sa mo dziel nie,dys po nu jąc bar -
dzo skrom nym bu dże tem,to tyl ko po gra tu -
lo wać jej es te ty ki wy ko na nia i funk cjo nal-
no ści.

Oczy wi ście sa ma strzel ni ca funk cjo nu je
le gal nie po sia da jąc wszel kie sto sow ne ze -
zwo le nia władz sa mo rzą do wych.Po mi mo

osi 25 me trów,mo żna na niej strze lać z ka -
ra bi nu cen tral ne go za pło nu(!).Ofi cjal nie
strzel ni ca otwar ta jest od po nie dział ku do
piąt ku.Ale oczy wi ście z wła ści cie lem mo -
żna się do ga dać w te ma cie in nych ter mi -
nów.Strzel ni ca jest oświe tlo na i jak mnie
za pew niał jej wła ści ciel to za mie rza ją w
naj bli ższym cza sie ta kże ocie plić,za my ka -

jąc sta no wi ska strze lec kie po przez bu do wę
okien strze lec kich.Wy klu cza to cho dze nie
do tarcz przez za wod ni ków.Do te go słu ży
ob słu ga sa mej strzel ni cy i osob ne wej ście na
nią zlo ka li zo wa ne przy sa mych tar czach.

Po zdra wiam i za pra szam wszyst kich

An drzej Wla złow ski
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Ten mit nie znaj du je żad ne go po twier -
dze nia w fak tach hi sto rycz nych, a je go roz -
po wszech nia nie mia ło na ce lu je dy nie
ośmie sze nie pol skiej ar mii i ugrun to wa niu
prze ko na nia o “pol skiej głu po cie”.

Tym cza sem praw da hi sto rycz na jest ta ka,
że w la tach 30 wy co fa no z wy po sa że nia ka -
wa le rii lan ce i za stą pio no je no wo cze snym
uzbro je niem strze lec kim. Dys pro por cje wy -
ni ka ją ce z bra ków w uzbro je niu pan cer nym
sta ra no się zmniej szyć, wy po sa ża jąc ka wa -
le rię kon ną w bar dzo sku tecz ną broń prze -
ciw pan cer ną. Na wy po sa że niu ar mii
pol skiej zna lazł się ka ra bin UR. Kon struk cja
z po ło wy lat 30-tych ubie głe go wie ku zo sta -

ła opra co wa na prze zi nż. J. Ma rosz ka. In ne
źró dła po da ją jesz cze do dat ko we dwa na -
zwi ska kon struk to rów: Felsz ty na i Wil niew -
czy ca. Jed na kże J. Ma ro szek wska zy wał na
sie bie ja ko twór cę i je dy ne go kon struk to ra.
Ka ra bin wszedł do pro duk cji w 1938r. w Fa -
bry ce Ka ra bi nów w War sza wie.

Nie jest więc praw dą, że pol skie woj sko
dys po no wa ło za co fa ny mi me to da mi pro -
wa dze nia wal ki, po nie waż ko nie słu ży ły do
prze no sze nia no wo cze sne go uzbro je nia,
któ re go za da niem by ło ra że nie po jaz dów
pan cer nych prze ciw ni ka. W tym sen sie ka -
wa le ria mo gła być wy ko rzy sty wa na do wal -
ki prze ciw ko czoł gom.

Żoł nierz z ka ra bi nem UR – źró dło WI KI

Wpro wa dze nie na uzbro je nie pol skich
od dzia łów  te go ka ra bi nu ob ję te by ło ści słą
ta jem ni cą woj sko wą. Pro duk cja by ła utaj -
nio na, a je go prze zna cze nie mia ło być ty -
po wo eks por to we pod za mó wie nie do
Uru gwa ju. Od te go kra ju po cho dzi na zwa
Ur.  Ofi cjal na na zwa bro ni brzmia ła : Ka ra -
bin prze ciw pan cer ny wz.35”. Broń by ła do -
star cza na w drew nia nych skrzy niach z
na pi sem “Nie wol no otwie rać - sprzęt mier -
ni czy”. Otwar cie skrzyń mo gło na stą pić tyl -
ko na roz kaz Mi ni stra Spraw Woj sko wych.

Karabin przeciwpancerny wz. 35 “UR”
Ze sta rych pod ręcz ni ków do hi sto rii, któ re jesz cze pa mię ta my,  wy ła niał

się wręcz gro te sko wy opis kam pa nii wrze śnio wej. We dług tych opi sów woj -
sko pol skie wy sta wi ło ar mię kon ną, prze ciw ar miom nie przy ja ciel skim, uzbro -
jo nym w no wo cze sną broń pan cer ną. Tak opi sy wa na rze czy wi stość mia ła
swo je źró dło w roz po wszech nia nych przez na zi stow ską pro pa gan dę oraz po -
wo jen ną pro pa gan dę ko mu ni stycz ną o pi sach do ty czą cych, rze ko mych ata -
ków pol skiej ka wa le rii uzbro jo nej w lan ce na nie miec kie czoł gi, w cza sie
kam pa nii wrze śnio wej.
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Do pie ro 15 lip ca 1939 wy szedł roz kaz za -
po zna nia wy bra nych żoł nie rzy i ofi ce rów z
ob słu gą bro ni. Ka ra bin sta no wił cał ko wi te
za sko cze nie dla Niem ców, któ rzy po no si li
stra ty w uzbro je niu pan cer nym. Ka ra bin
zdol ny był z od le gło ści mniej szej niż 100
m prze bić pan cerz ka żde go czoł gu nie -
miec kie go z te go okre su. 

Z od le gło ści 100 m prze bi jał pan cerz
gru bo ści 33 mm, a z 300 m pan cerz gru bo -
ści 15 mm, przy czym in struk cja po da je
mo żli wość prze bi cia pan ce rza do 40 mm z
od le gło ści 100 m.

No wo cze sny, jak na owe cza sy ka ra bin
UR, w prze ci wień stwie do wszyst kich in -
nych ka ra bi nów prze ciw pan cer nych, nie
uży wał po ci skówr dze nio wych, któ re prze -
bi ja ły pan cerz dzię ki twar de mu rdze nio wi.
Po ci ski do te go ka ra bi nu wy ko na ne by ły z
peł no płasz czo wych po ci sków oło wia nych,
zbli żo nych do zwy kłych po ci sków ka ra bi -
no wych, o ma łym “ka ra bi no wym” ka li -
brze 7,92 mm. Po ci ski te jed nak osa dza ne
by ły w du żych łu skach za wie ra ją cych ma -
te riał mio ta ją cy w ilo ści 1,15 g pro chu bez -
dym ne go, dzię ki cze mu ma te riał mio ta ją cy
był bar dzo sil ny. Łu ska na bo ju by ła więc
du żo więk sza od amu ni cji zwy kłej, od po -

wia da ją cej te mu ka li bro wi i mia ła dłu gość
107,67 mm. 

Ka ra bin był wy po sa żo ny w stan dar do wą
dłu gą lu fę mau ze row ską. To wszyst ko spra -
wia ło, że po cisk wy strze li wa ny był z du żą
pręd ko ścią po cząt ko wą 1250-1275 m/s.
Tak du ża moc po ci sku po wo do wa ła, że ży -
wot ność lu fy wy no si ła 300 strza łów.

Dzię ki rdze nio wi oło wia ne mu, po cisk
ka ra bi nu wz. 35 przy ude rze niu w pan cerz
pod pła skim ką tem nie ry ko sze to wał, lecz
“przy kle jał się” bo kiem do pan ce rza, wy bi -
ja jąc w pan ce rzu “ko rek” o śred ni cy ok.
dwudziestu mm. Ener gia po ci sku by ła tak
du ża, że wpa da jąc do wnę trza po jaz du za -
bi jał za ło gę.

nabój karabinu
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UR był karabinem powtarzalnym, posia-
dającym wymienną lufę posiadającą hamu-
lec wylotowy.

Obsługa karabinu była tak prosta, że w
istocie nie różniła się niczym, od obsługi
zwykłego karabinu. W ciągu kilkunastu mi-
nut można było przeszkolić strzelca. Na
przeszkodzie powszechnego zastosowania
karabinu stanął brak opracowanych przez
dowództwo założeń taktycznych. Dowód-
cy pododdziałów nie wiedzieli jak roz-

mieszczać strzelców i jak używać broni w
walce z czołgami.

Na wyposażenie wojska trafiło ok. 3500
sztuk broni, jednak znane są numery broni
7000, co może sugerować, że było ich
znacznie więcej. Karabiny wpadły w ręce

Niemców i zostały wprowadzone do nie-
mieckiego uzbrojenia. Nie wiadomo ile
sztuk broni przetrwało II wojnę. W polskich
zbiorach muzealnych znajdują się pojedyn-
cze egzemplarze.

Jarosław Witkowski
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MAG – pol ski pi sto let sa mo pow ta -
rzal ny ka li bru 9 mm, na na bój 9 x 19
mm Pa ra bel lum skon stru owa ny przez
Ma ria na Grysz kie wi cza. Pro du ko wa no
wer sje MAG - 95 i MAG - 98. Skrót
MAG po cho dzi od pierw szych li ter
imie nia i na zwi ska je go kon struk to ra,
na to miast licz ba 95 okre śla rok, w
któ rym by ło prze wi dy wa ne cał ko wi te
za koń cze nie prac nad pro to ty pem.

Hi sto ria kon struk cji
Na po cząt ku 1993 ro ku roz po czę to w

Za kła dach Me ta lo wych “Łucz nik” (obec nie
Fa bry ka Bro ni “Łucz nik”) pra ce nad no wym
pi sto le tem, prze zna czo nym przede wszyst -
kim dla woj ska i słu żb mun du ro wych, za -
stę pu ją cym prze sta rza łe P -64 i P -83. W
prze ci wień stwie do po przed ni ków, pi sto let
miał strze lać stan dar do wym w NA TO na bo -
jem 9 x 19 mm Pa ra bel lum. Po nie waż woj -
sko nie opra co wa ło wów czas jesz cze
za ło żeń tak tycz no -tech nicz nych (ZTT) no -

we go pi sto le tu, za ło że nia ta kie opra co wa -
no w mar cu 1993 w fa bry ce i po sta no wio -
no zbu do wać kla sycz ną kon struk cję, opar tą

na naj lep szych wzo rach za gra nicz nych.
Pro jekt MAG -95 przy go to wał ze spół pod
kie run kiem inż. Ma ria na Grysz kie wi cza.

Polski pistolet MAG

Mag 95
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Pod ko niec 1993 ro ku by ły go to we dwa
pro to ty py no we go pi sto le tu. W 1994 ro ku
trwa ły pró by no wej bro ni. W na stęp nym ro -
ku wy pro du ko wa no par tię prób ną no wej
bro ni (20 eg zem pla rzy). W 1995 ro ku broń
przed sta wio no do ba dań pro wa dzo nych w
ra mach kon kur su na no wy pi sto let dla Woj -
ska Pol skie go, gdzie kon ku ro wał z WIST -
-94. Po mi mo, że MAG wy ka zy wał lep sze:
pew ność dzia ła nia, wy trzy ma łość kon struk -
cji oraz za bez pie cze nie przed przy pad ko -

wym strza łem, zo stał od rzu co ny, gdyż nie
speł niał opra co wa nych je sie nią 1993 przez
woj sko za ło żeń tak tycz no -tech nicz nych w
za kre sie mak sy mal nych wy mia rów
(190x135x33 mm) i ma sy (800 g.

Po prze gra nym kon kur sie w ZM “Łucz -
nik” opra co wa ną w 1996 no wą lżej szą wer -
sję pi sto le tu MAG -98, z alu mi nio wym
szkie le tem, ale w dal szym cią gu był za cię -
żki o 75 g i miał za du że wy mia ry, wo bec
cze go do uzbro je nia woj ska zo stał w 1999

przy ję ty kon ku ren cyj ny WIST. W na stęp -
nych la tach MAG był pro du ko wa ny w nie -
wiel kich ilo ściach na ry nek cy wil ny, dla
Stra ży Gra nicz nej i Słu żby Wię zien nej. Te -
sto wa ny był w Po li cji, któ ra jed nak wy bra -
ła pi sto le ty Glock i Wal ther P -99. 

Opra co wa no wer sję do strze lań spor to -
wych MAG -98C (do pusz czo ną do strze lań
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w IPSC w kla sie Pro duc tion) oraz zbu do wa -
no ma łą par tię (po ni żej 100) pi sto le tu na ry -
nek ame ry kań ski, z 10-na bo jo wym ma ga -
zyn kiem. Pro duk cję pi sto le tu z uwa gi na
brak za mó wień słu żb mun du ro wych i nie -
wiel ki pol ski ry nek cy wil ny prze rwa no w

pierw szych la tach XXI wie ku.
W 2008 ro ku na tar gach MSPO 2008 Fa -

bry ka Bro ni Łucz nik za pre zen to wa ła opra -
co wa ną dzię ki współ pra cy z ka to wic kim
przed się bior stwem Works 11 (wła ści cie lem
praw do do ku men ta cji MAG) no wą wer sję

pi sto le tu ozna czo ną ja ko MAG 08. Po dob -
nie jak MAG 98 ma ona szkie let wy ko na ny
ze sto pów alu mi nium, ale jest ona wy po sa -
żo ny w szy nę Pi ca tin ny umo żli wia ją cą mo -
co wa ne wy po sa że nia do dat ko we go. Broń
ma być ofe ro wa na za rów no na ry nek cy wil -
ny, jak i słu żb mun du ro wych ja ko uzu peł -
nie nie dla pro du ko wa ne go przez FB
Łucz nik li cen cyj nie pi sto le tu Wal ther P99.

Wer sje pi sto le tu
– MAG -95 – wer sja ze szkie le tem sta lo -

wym
– MAG -98 – (po cząt ko wo ozna cza ny ja -

ko MAG -96) wer sja ze szkie le tem ze sto -
pów alu mi nium.

– MAG -98C – (po cząt ko wo ozna cza ny
ja ko MAG -96C) wer sja spor to wa z ce low -
ni kiem re gu lo wa nym i ma ga zyn kiem 20-
na bo jo wym

– MAG -08 - wer sja ze zin te gro wa ną szy -
ną Pi ca tin ny

Opis kon struk cji
Pi sto let MAG dzia ła na za sa dzie krót kie -

go od rzu tu lu fy, za mek jest od ry glo wy wa -
ny przez prze ko sze nie lu fy w dół.
Po łą cze nie lu fy z zam kiem w po ło że niu za -
ry glo wa nym za pew nia pro sto pa dło ścien na
ko mo ra na bo jo wa, współ pra cu ją ca z
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oknem wy rzut ni ka w zam ku. Ele men tem
ste ru ją cym prze ko sze niem jest wy stęp w
dol nej czę ści lu fy, pod ko mo rą na bo jo wą
(roz wią za nie kla sycz ne, po dob nie jak w pi -
sto le cie Brow ning HP). Me cha nizm spu sto -
wo -ude rze nio wy kur ko wy z
sa mo na pi na niem (DA). Broń po sia da we -
wnętrz ny bez piecz nik ste ro wa ny spu stem.
Po wy strze le niu ostat nie go na bo ju z ma ga -
zyn ka za mek za trzy mu je się w tyl nym po ło -
że niu na za cze pie zam ka. MAG po sia da
sta łe przy rzą dy ce low ni cze skła da ją ce się z
musz ki i szczer bin ki. Ma ga zy nek 15-na bo -
jo wy, dwu rzę do wy, z jed no rzę do wym wy -
pro wa dze niem (ja ko opcje pro po no wa no
ma ga zyn ki 10-na bo jo we z prze wę że niem
na bocz nych po wierzch niach pu del ka ma -
ga zyn ka, unie mo żli wia ją cym za ła do wa nia
więk szej ilo ści amu ni cji i 20 na bo jo we wy -
sta ją ce z chwy tu).

Pi sto let MAG ma do brą opi nię u użyt -
kow ni ków, ja ko broń cel na, do brze wy wa -
żo na i wy trzy ma ła[1]. Je go ma sa nie
prze wy ższa ła po rów ny wal nych kon struk cji
świa to wych, szcze gól nie w lżej szej od mia -
nie MAG -98, a za pew nia ła do bra sta bil ność
przy strze la niu. W po rów na niu z WIST -em
ma prost szą bu do wę i roz kła da nie oraz lep -

sze dzia ła nie spu stu, po nad to ni ższa by ła
je go ce na (ok. 1700 zł). W opi nii nie któ rych
au to rów, kry te ria ma so wo -wy mia ro we, któ -
re spo wo do wa ły od rzu ce nie MAG -a ja ko
bro ni słu żbo wej Woj ska Pol skie go, nie by -
ły ra cjo nal ne, przy tym ta kże część woj sko -

wych wska zu je MAG -a ja ko lep szą broń[1].
Uster ki do ty czy ły nie do pra co wa nych de ta -
li, jak sprę ży ny za trza sku ma ga zyn ka. Kło -
po tem by ło, jak zwy kle w przy pad ku
kon struk cji z Ra do mia nie rów ne wy ko na nie
i nie sta ran ne wy koń cze nie: po kry cia
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ochron ne, li ter nic two, ostre kra wę dzie. W
wer sji ze szkie le tem sta lo wym pi sto let w
szyb kim ogniu nie mal nie scho dzi z ce lu,
co spra wia, że da je się zeń strze lać w szyb -
kim tem pie bez utra ty cel no ści. Mi mo to w
po rów na niu cho cia żby z Gloc kiem ma się
wra że nie, ze od rzut jest sil niej szy. Wy so ki
pro fil zam ka po zwa la wy god nie prze ła do -
wy wać broń, MAG -95 świet nie le ży w rę ku
dzię ki od po wied nio mo le to wa nej i wy so -
kiej okła dzi nie. Ob wód i kształt chwy tu są
zna ko mi cie za pro jek to wa ne, po dob nie jak i
wy so kość na ja kiej znaj du ją się przy rzą dy
ce low ni cze. Ra zem z do brze do bra nym wy -
wa że niem two rzą zna ko mi ty pi sto let bo jo -
wy, o cha rak te ry stycz nej i ład nej li nii
ze wnętrz nej. Man ka men ty tj.: za dłu gi skos
od ry glo wu ją cy, sła be sprę ży ny po daj ni ka
itp. da ły by się usu nąć w pro duk cji wiel ko -
se ryj nej i przy płyn nej współ pra cy z od bior -
cą (o ile za an ga żo wa no by pro fe sjo na li stów
z for ma cji spe cjal nych). MAG to przy kład
zna ko mi cie po my śla nej bro ni, któ ra nie ste -
ty ode szła w nie byt z ta kich sa mych przy -
czyn, jak in ne am bit ne pro jek ty pol skiej
my śli twór czej. Wiel ka szko da, gdyż rze sze
użyt kow ni ków mo gły by ko rzy stać z po żyt -
kiem z za let tej kon struk cji – to wy ma rzo ny

pi sto let dla prze cięt ne go funk cjo na riu sza,
żoł nie rza, ochro nia rza. Po zwa la ła two skła -
dać się do strza łu i tra fiać cel, za ra zem bez -
piecz nie po słu gi wać się bro nią na co dzień,
dzię ki lo gicz nej (jak na pi sto let SA/DA) kon -
struk cji. Dziś już nie do rów na er go no mii
P99 RAD, któ ra jest nie mal wzor co wa i naj -
bar dziej na cza sie, lecz je go kon struk to rzy
nie ma ją się cze go wsty dzić – to naj lep szy
z pol skich pi sto le tów, nie ste ty prze gra ny.
Po śród kla sy ków: peł no wy mia ro wych, wy -
po sa żo nych w sa mo na pi na nie i wiel ko po -
jem ny ma ga zy nek pi sto le tów na szkie le cie
me ta lo wym (stal lub du ra lu mi nium) mógł
zna leźć po cze sne miej sce, sku tecz nie kon -
ku ru jąc z CZ -75, w sto sun ku do któ rej o
wie le na tu ral niej mie rzy do ce lu. Cią gle na
uzbro je niu ma go Słu żba Wię zien na i kon -
wo jen ci Pocz ty Pol skiej. Ist nia ły wzmian ki
o znaj do wa niu się ja kichś eg zem pla rzy na
wy po sa że niu daw ne go UOP i po li cji, lecz
trud no to po twier dzić. Są nie kie dy do stęp ne
w skle pach, en tu zja ści strze lec twa do pro -
wa dzi li do wpi sa nia MAG -98 na li stę pi sto -
le tów do pusz czo nych do za wo dów we dług
re guł IPSC w kon ku ren cji Pro duc tion.

Mag -08
Da ne pod sta wo we

Pań stwo Pol ska
Pro du cent Fa bry ka Bro ni Łucz nik
Ro dzaj pi sto let sa mo pow ta rzal ny
Pro to ty py 1993 – 1994
Pro duk cja se ryj na 1995 – ??
Da ne tech nicz ne
Ka li ber 9 mm
Na bój 9 x 19 mm Pa ra bel lum
Ma ga zy nek pu deł ko wy, 15 nab.

(MAG 08 15 lub 18 nab.)
Wy mia ry
Dłu gość 200 mm
Wy so kość 140 mm
Sze ro kość 35 mm
Dłu gość lu fy 115 mm
Dłu gość li nii ce low ni czej 143 mm
160 mm (MAG -98C)
Ma sa bro ni 1,1 kg (MAG -95)
0,875 kg (MAG -98)
In ne
Pręd kość pocz. po ci sku 355 m/s
Ener gia pocz. po ci sku 505 J
Si ła spu stu 50 N (DA)

żró dło:

wi ki pe dia.pl

Mi chał Si tar ski. “Dzie je pew ne go MAG -a”

CH. Pi sto let MAG -95. „Ko man dos”



Biuletyn Kolekcjonera nr 35/2015

32

Ka ra bi nek  Day sta te Air Ran ger Extre-
me jest przed sta wi cie lem licz ne go
gro na wia tró wek PCP . Tym co go
od ró żnia od in nych, to sto sun ko wo
du ży ka li ber 6,35 mm ( .25 ) oraz
ener gia ki ne tycz na wy strze li wa ne go
śru tu – po nad 100 J , co kwa li fi ku je
tę wia trów kę ja ko broń pneu ma tycz -
ną . 

Z te go też po wo du wia trów ka pod le ga
obo wiąz ko wi re je stra cji na Po li cji, wcze -
śniej zmu sza jąc wła ści cie la do przej ścia ba -
dan le kar skich oraz psy cho lo gicz nych –
ta kich jak przy bro ni pal nej .  Zgod nie z
Usta wą , strze lać mo że my je dy nie na strzel -
ni cach . Ka ra bi nek nie po sia da me cha nicz -
nych przy rzą dów ce low ni czych ,

nie zbęd ne jest za mon to wa nie opty ki . Sa -
mo strze la nie bar dzo przy po mi na strze la nie
z ka ra bin ka bocz ne go za pło nu , no mo że
tu taj jest tro chę gło śniej . Oso by o wra żli -
wym słu chu mo gą sko rzy stać z opcjo nal ne -

go tłu mi ka . Ka ra bi nek jest wy po sa żo ny w
du ży kar tusz na sprę żo ne po wie trze o po -
jem no ści 500ccm oraz ci śnie niu ro bo czym
250 bar . Jed no na peł nie nie kar tu sza po -
zwa la nam na od da nie 22 strza łów o peł nej

Z MOJEJ KOLEKCJI

DaystateAirRanger EXTREME –
mocniejsza wiatrówka
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ener gii . Z le wej stro ny ło ża za mon to wa ny
jest ma no metr, któ ry po zwa la nam mo ni to -
ro wać ilość po wie trza w kar tu szu .   Śrut po -
da wa ny jest do lu fy (Lo thar -Wal ther) z
ob ro to we go ma ga zyn ka o po jem no ści 10
sztuk . Prze ła do wa nie od by wa się jak w kla -
sycz nym ka ra bi nie. Spust bro ni jest w peł ni
re gu lo wa ny . Du ża ener gia ki ne tycz na oraz
po wta rzal ne pręd ko ści wy strze lo ne go śru tu
po zwa la ją na uzy ski wa nie bar dzo do bre go
sku pie nia na dy stan sie 100 me trów . Dla
nie któ rych man ka men tem mo że być do syć
du ży cię żar bro ni , któ ry bez za mo co wa nej
opty ki wy no si po nad 4 kg .Za gra ni cą ka ra -
bi nek wy ko rzy sty wa ny jest do po lo wa nia
na drob ną zwie rzy nę , w Pol sce ide al nie
spraw dza się w re kre acji .

Artur Łaganowski

KS Garda Ostróda
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Porównanie śrutu 4,5 mm (.177) oraz 6,35 mm
( .25 )

http://www.czerwonenoski.pl
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Spo ro ko lek cjo ne rów i strzel ców
czar no pro cho wych na by wa do swo ich
ko lek cji re pli ki ka ra bi nów Sharps.
Prę dzej czy póź niej nad cho dzi ocho -
ta na po strze la nie z Sharp sa i w tym
mo men cie za czy na ją się scho dy… 

W ni niej szym ar ty ku le przed sta wiam
pod sta wo we za bie gi zwią za ne z przy go to -
wa niem no wo na by te go Sharp sa do efek -
tyw ne go strze la nia . Do zdjęć po zo wa ła
po sia da na prze ze mnie re pli ka słyn ne go
„ka ra bi nu na bi zo ny”, wy ko na na przez fir -
mę Ar mi Sport w ka li brze 0.54.

Ja kość wy ko na nia re pli ki na pierw szy rzut
oka wy da je się być per fek cyj na, ale jak za -
wsze dia beł sie dzi w szcze gó łach. W przy -
pad ku Sharp sa bar dzo wa żna jest ja kość
wy ko na nia ele men tów od po wie dzial nych
za uszczel nia nie zam ka pod czas wy strza łu.
W teo rii za mek pod wpły wem ci śnie nia ga -

zów pro cho wych po wi nien do ko nać sa mo -
usz czel nie nia, ale to tyl ko w teo rii.

Za uszczel nie nie zam ka od po wia da ją
na stę pu ją ce czyn ni ki:

– spa so wa nie płyt ki z su wa dłem
– gładź po cząt ko wej czę ści lu fy ( w któ -

rej pra cu je tzw. Tu le ja)
– gład kość i do pa so wa nie tu lei 
Nie ste ty, w świe żo na by tym eg zem pla -

rzu ża den z tych ele men tów nie był speł -
nio ny.

Aby do pro wa dzić go do sta nu ja kiej ta -
kiej uży tecz no ści na le ży się tro chę po mę -
czyć.

Z MOJEJ KOLEKCJI

Sharps Sporting cal. 0,54
Z mojej kolekcji:  SHARPS SPORTING cal. 0.54 
 

 
Porównanie nabojów AK-47 / Sharps 

 
Dane techniczne i podstawowe  

Bro�  Karabin Sharpsa  

Pa�stwo  USA  

Producent  

Butterfield & Nippes 
(1848),  

Maynard Gun Co. (1849), 

Robbins & Lawrence 
Company (1850-1851),  

R&L Co. (1851),  

Company (1851-1881)

Projektant  Christian Sharps  

Rodzaj  Karabin jednostrzałowy 

Prototypy  1848 - 1850  

Produkcja seryjna  1850 - 1881  

Kaliber  .52, .50-70, .45-70  

Długo�� (mm)  1200  

Masa (kg)  4,3  

Pojemno�� magazynka 1  

Szybkostrzelno�� 
praktyczna (strz/min) 

5 - 10  

Zasi�g skuteczny (m) 460  

910  

Pr�dko�� pocz�tkowa 
pocisku (m/s)  

370  

                                                                                                                     
�ródło - Wikipedia 
 
 
Sporo kolekcjonerów i strzelców czarnoprochowych nabywa do swoich kolekcji repliki 
karabinów Sharps. Pr�dzej czy pó�niej nadchodzi ochota na postrzelanie z Sharpsa i w tym 
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Porównanie nabojów AK- 47/Sharps
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Otwie ra my za mek jak do za ła dun ku.
I po wy ję ciu wi docz nej na zdję ciu za -

wlecz ki wy su wa my go z ko mo ry zam ko -
wej.

Na po ni ższej fo to gra fii wi dać wy raź nie
gdzie ru cho ma tu le ja sty ka się z płyt ką – to
ta ob wód ka wo kół cen tral ne go otwo ru. To
miej sce de cy du je o ja ko ści uszczel nie nia
na sty ku ru cho mej tu lei i bla chy. Czy li bie -
rze my pa pier ścier ny 1200 i po le ru je my
czo ło bla chy na błysk.

Oczy wi ście bla chę do po le ro wa nia na le -
ży wy jąć. Po wy po le ro wa niu czo ła bla chy
po le ru je my sto żko wą część znaj du ją cą się
po prze ciw nej stro nie bla chy. Po le ru je my
od ze wnątrz, tak aby bla cha wsu wa ła się
wgłąb su wa dła bez żad ne go ha cze nia.

Ko lej nym za bie giem ja ki war to zro bić to
do pra co wa nie ru cho mej tu lei.

Na le ży wy jąć tu le ję i ją prze po le ro wać,

momencie zaczynaj� si� schody… W niniejszym artykule przedstawiam podstawowe zabiegi 
zwi�zane z przygotowaniem nowo nabytego Sharpsa do efektywnego strzelania . Do zdj�� 
pozowała posiadana przeze mnie replika słynnego „karabinu na bizony”, wykonana przez 
firm� Armi Sport w kalibrze 0.54. 
 
Jako�� wykonania repliki na pierwszy rzut oka wydaje si� by� perfekcyjna, ale jak zawsze 
diabeł siedzi w szczegółach. W przypadku Sharpsa bardzo wa�na jest jako�� wykonania 
elementów odpowiedzialnych za uszczelnianie zamka podczas wystrzału. W teorii zamek pod 
wpływem ci�nienia gazów prochowych powinien dokona� samouszczelnienia, ale to tylko w 
teorii. 
Za uszczelnienie zamka odpowiadaj� nast�puj�ce czynniki: 
- spasowanie płytki z suwadłem 
- gład� pocz�tkowej cz��ci lufy ( w której pracuje tzw. Tuleja) 
- gładko�� i dopasowanie tulei  
Niestety, w �wie�o nabytym egzemplarzu �aden z tych elementów nie był spełniony. 
Aby doprowadzi� go do stanu jakiej takiej u�yteczno�ci nale�y si� troch� pom�czy�. 
 
Na pocz�tek warto popracowa� nad płytk�. 

 
 
Otwieramy zamek jak do załadunku. 
I po wyj�ciu widocznej na zdj�ciu zawleczki wysuwamy go z komory zamkowej. 

Na po czą tek war to po pra co wać nad płyt ką

 
Na powy�szej fotografii wida� wyra�nie gdzie ruchoma tuleja styka si� z płytk� – to ta 
obwódka wokół centralnego otworu. To miejsce decyduje o jako�ci uszczelnienia na styku 
ruchomej tulei i blachy. Czyli bierzemy papier �cierny 1200 i polerujemy czoło blachy na 
błysk. 
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gdyż na swo jej ze wnętrz nej stro nie, współ -
pra cu ją cej z lu fą no si wy raź ne śla dy po no -
żu to kar skim. A czo ło wa kra wędź współ -
pra cu ją ca z bla chą też nie jest ide al na.

Jest jed nak ma ły pro blem – wy ję cie tu lei
bez od krę ce nia lu fy jest fi zycz nie nie mo żli -
we.

Czy li w pierw szej ko lej no ści na le ży od -
krę cić lu fę. Wbrew po zo rom jest to za da nie
bar dzo pro ste o ile ma się do stęp do: 

– ima dła
– spe cjal ne go śru bo krę ta
Spe cjal ny śru bo kręt na le ży zro bić sa me -

mu po przez ze szli fo wa nie „na ostro” ja kie -

go kol wiek śru bo krę ta pła skie go o sze ro ko -
ści ok. 6 mm. Zesz li fo wa nie jest ko niecz ne
po nie waż Sharps jest skrę co ny śrub ka mi z
epo ki, cha rak te ry zu ją cy mi się bar dzo wą -
ską szcze li ną na śru bo kręt. Uży cie stan dar -
do we go śru bo krę ta gwa ran tu je znisz cze nie
oksy dy na łbach śrub !

Po od krę ce niu przed nie go uchwy tu oraz
sprę ży ny pła skiej znaj du ją cej się pod lu fą na -
le ży za bez pie czyć oksy dę przed za dra pa -
niem pod czas wy krę ca nia lu fy (jest ona
wkrę co na do syć moc no). W prak ty ce po le -
ga to na owi nię ciu lu fy i ko mo ry zam ka wie -
lo krot nie za po mo cą cien kiej mo krej tka ni ny
(mo kra le piej się ukła da). Po za bez pie cze niu
ele men tów przed za ry so wa niem wkrę ca my
lu fę w ima dło i krę ci my za kol bę. Kie ru nek
gwin tu jest jak naj bar dziej nor mal ny.

Przy odro bi nie szczę ścia i uwa gi od krę -
ca my lu fę bez po ry so wa nia oksy dy.

Na stęp nie wy cią ga my tu le ję i pod da je my
ją po le ro wa niu. Po wy ko na niu opi sa nych
czyn no ści mon tu je my wszyst ko ra zem,
przy czym nie ma ko niecz no ści przy krę ca -
nia lu fy w ima dle.

Mo je wie lo let nie do świad cze nie wy ka za -
ło, że lu fę wy star czy wkrę cić moc no rę ko -
ma, bez uży cia ima dła. Jest to o ty le wa żne,

Oczywi�cie blach� do polerowania nale�y wyj��. Po wypolerowaniu czoła blachy polerujemy 
sto�kow� cz��� znajduj�c� si� po przeciwnej stronie blachy. Polerujemy od zewn�trz, tak aby 
blacha wsuwała si� wgł�b suwadła bez �adnego haczenia. 
 
Kolejnym zabiegiem jaki warto zrobi� to dopracowanie ruchomej tulei. 
 
Tuleja jest osadzona w lufie: 

 
 
 

Nale�y wyj�� tulej� i j� przepolerowa�, gdy� na swojej zewn�trznej stronie, współpracuj�cej 
z luf� nosi wyra�ne �lady po no�u tokarskim. A czołowa kraw�d� współpracuj�ca z blach� te� 
nie jest idealna. 
 
Jest jednak mały problem – wyj�cie tulei  bez odkr�cenia lufy jest fizycznie niemo�liwe. 
Czyli w pierwszej kolejno�ci nale�y odkr�ci� luf�. Wbrew pozorom jest to zadanie bardzo 
proste o ile ma si� dost�p do:  
- imadła 
- specjalnego �rubokr�ta 
Specjalny �rubokr�t nale�y zrobi� samemu poprzez zeszlifowanie „na ostro” jakiegokolwiek 
�rubokr�ta płaskiego o szeroko�ci ok. 6 mm. Zeszlifowanie jest konieczne poniewa� Sharps 
jest skr�cony �rubkami z epoki, charakteryzuj�cymi si� bardzo w�sk� szczelin� na �rubokr�t. 
U�ycie standardowego �rubokr�ta gwarantuje zniszczenie oksydy na łbach �rub ! 
Po odkr�ceniu przedniego uchwytu oraz spr��yny płaskiej znajduj�cej si� pod luf� nale�y 
zabezpieczy� oksyd� przed zadrapaniem podczas wykr�cania lufy (jest ona wkr�cona dosy� 
mocno). W praktyce polega to na owini�ciu lufy i komory zamka wielokrotnie za pomoc� 

Tuleja jest osadzona w lufie
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że nie ma my póź niej pro ble mu z de mon ta -
żem lu fy i wy ję ciem tu lei przy ka żdo ra zo -
wym czysz cze niu po strze la niu. Bar dzo
czę sto tra fia ją się uży wa ne eg zem pla rze
Shar sów, w któ rych tu le ja nie by ła ni gdy
wyj mo wa na i ule gła ta kie mu za pie cze niu w
lu fie, że jej wy ję cie w ce lu uru cho mie nia
wa run kach ga ra żo wych jest nie mo żli we.

Nie ru cho ma tu le ja ozna cza brak szczel no -
ści na sty ku z bla chą gi lo ty ny, co skut ku je
wy pa la niem bla chy i jej szyb kim nisz cze -
niem. Tu le ja mu si być za wsze ru cho ma.

Je że li ktoś nie lu bi od krę cać lu fy, to al ter -
na tyw nym roz wią za niem jest do ro bie nie tu -
lei dzie lo nej, któ rą mo żna wyj mo wać bez
od krę ca nia lu fy.

Opi sa ne po wy żej za bie gi to do pie ro
wstęp do ujarz mie nia tej cie ka wej bro ni.

Ko lej ny pro blem po ja wi się na strzel ni cy
– bar dzo czę sto nie od pa li, al bo cykl strza -
łu bę dzie tak dłu gi, że w mię dzy cza sie mo -
żna wy pić ka wę. A jak już wy pa li, to wca le
nie tra fi tam gdzie by śmy chcie li. Wszyst kie
te pro ble my są do roz wią za nia, ale jest to
te mat na ko lej ne ar ty ku ły.

Teo dor Otu lak

KS Garda Ostróda

cienkiej mokrej tkaniny (mokra lepiej si� układa). Po zabezpieczeniu elementów przed 
zarysowaniem wkr�camy luf� w imadło i kr�cimy za kolb�. Kierunek gwintu jest jak 
najbardziej normalny. 
 

 
 

Przy odrobinie szcz��cia i uwagi odkr�camy luf� bez porysowania oksydy. 

 

cienkiej mokrej tkaniny (mokra lepiej si� układa). Po zabezpieczeniu elementów przed 
zarysowaniem wkr�camy luf� w imadło i kr�cimy za kolb�. Kierunek gwintu jest jak 
najbardziej normalny. 
 

 
 

Przy odrobinie szcz��cia i uwagi odkr�camy luf� bez porysowania oksydy. 
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Pa nie i Pa no wie. Chciał bym roz po -
cząć pi lo ta żo wy pro jekt spo łecz nej
ak cji bil bor do wej. Po szu ku ję zdjęć o
te ma ty ce zwią za nej z bro nią w du żej
roz dziel czo ści i zgo dy na ich wy ko -
rzy sta nie ja ko pro jek ty bil bor dów z
lo go ROMB.

Je że li ktoś ma ład ne zdję cia i zgo dzi się
na to aby ROMB z nich sko rzy stał, pro szę o
wy sy ła nie na ad res: an drzej@tur czyn.pl

Otrzy ma nie zdję cie bę dę trak to wał ja ko
zgo dę na ich wy ko rzy sta nie do pro jek to wa -
nia bil bor dów z lo go ROMB.

An drzej Tur czyn
Pre zes ROMB

***
W dniu 11 stycz nia 2015 ro ku na Sta dio -

nie Na ro do wym w War sza wie od by ło się
Wal ne Zgro ma dze nie człon ków Ru chu
Oby wa tel skie go Mi ło śni ków Bro ni. Wal ne
zgro ma dze nie od wo ła ło do tych cza so we

wła dze Sto wa rzy sze nia i po wo ła ło no we
wła dze.

W skład za rzą du po wo ła no Jac ka Ja kub -
czy ka, Ar tu ra Wo ło sza, To ma sza Ko wal -
skie go, Mi ro sła wa Kle ko ta, Ar tu ra
Ja błoń skie go, An drze ja Tur czy na oraz Ra fa -
ła Ka wal ca. Człon ko wie za rzą du w gło so -

wa niu jaw nym wy bra li na funk cję Pre ze sa
Za rzą du An drze ja Tur czy na, Wi ce pre ze sa
Za rzą du Jac ka Ja kub czy ka, Se kre ta rza za -
rzą du Ar tu ra Wo ło sza, Skarb ni ka Ar tu ra Ja -
błoń skie go, człon ka mi za rzą du są To masz
Ko wal ski, Mi ro sław Kle kot oraz Ra fał Ka wa -
lec. 

Wiadomości ROMB

mailto:andrzej@turczyn.pl
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W skład Ko mi sji Re wi zyj nej po wo ła no
Jac ka Tar kę, Ja na Sta ni szew skie go, Kon ra da
Tka czy ka, Ty mo te usza Cho jec kie go i Ma -
ria na Ko piec. Człon ko wie ko mi sji re wi zyj -
nej w gło so wa niu jaw nym wy bra li na
funk cję prze wod ni czą ce go ko mi sji re wi zyj -
nej Jac ka Tar kę. 

Na Wal nym Zgro ma dze niu pod ję to ta kże
uchwa łę zo bo wią zu ją cą Za rząd Ru chu
Oby wa tel skie go Mi ło śni ków Bro ni do zwo -
ła nia w ter mi nie nie zwłocz nym kon wen cji
pro gra mo wej Sto wa rzy sze nia.

www.fa ce bo ok.com
Za rząd ROMB

***
Z wiel ką przy jem no ścią i na wet pew nym

wzru sze niem za wia da miam, że w Ko sza li -
nie jest już pierw szy Bil bo ard, w ra mach ak -
cji ROMB “broń dla ochro ny mi ru do mo -
we go”! 

Jest to pierw sza te go ty pu ak cja w Eu ro pie!
O dal szych dzia ła niach w ra mach tej ak -

cji bę dzie my za wia da miać.
An drzej Tur czyn

Pre zes ROMB

***
W dniu dzi siej szym dzię ki za an ga żo wa -

niu jed ne go z na szych człon ków, uda ło się
wskrze sić stro nę www.romb.org.pl Do cza -
su po sta wie nia no wej stro ny, ta sta ra nie bę -
dzie od stra sza ła. 

Za chę cam ta kże do wy ko pa nia i ko men -
to wa nia dzi siej szej wia do mo ści o pierw -
szym bil bor dzie ak cji “broń dla ochro ny
mi ru do mo we go” 

www.wy kop.pl
Na si przy ja cie le z Fi re arms Uni ted za -

wia da mia ją, że jest to pierw sza te go ty pu
ak cja, pro mo wa nia od po wie dzial ne go po -
sia da nia bro ni pal nej, w Eu ro pie. 

An drzej Tur czyn
pre zes ROMB

Człon ko wie ROMB. 
W Ko sza li nie na sze Sto wa rzy sze nie roz -

po czę ło ak cję bil bo ar do wą. Po ja wi ło się
już pięć bil bor dów, a czte ry ko lej ne po ja -
wią się w naj bli ższy po nie dzia łek. 

Ocze ki wa ne przez nas za in te re so wa nie
spo łecz ne po wo li na ra sta. W lo kal nej pra sie
już po ja wił się pierw szy ma te riał

www.gk24.pl
O na szej ak cji pi sze my i my
http://kontr re wo lu cja.net/pu bli cy sty -

ka/bron -ra tu je -zy cie

http://kontrrewolucja.net/publicystyka/bron-ratuje-zycie
http://kontrrewolucja.net/publicystyka/bron-ratuje-zycie
http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150206%2FKOSZALIN%2F150209861
http://www.wykop.pl/link/2376382/billboard-romb-promujacy-dostep-do-broni-dla-ochrony-miru-domowego/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=880677778651043
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W naj bli ższym cza sie pla nu je my po dob -
ną ak cję na te re nie Ru da Ślą ska – Za brze.
Na te dzia ła nia ko niecz ne są pie nią dze. Kto
chce mo że wpła cić da ro wi znę na ra chu nek

ROMB w ce lu fi nan so wa nia ak cji bil bor do -
wej. Ka żda wpła ta zbli ży nas do wy wo ła nia
spo łecz ne go za in te re so wa nia na szy mi ce -
la mi. 

Sza cu je my, że koszt ak cji na te re nie Ru -
da Ślą ska – Za brze bę dzie wy no si ło oko ło
10000 zł. 

Ra chu nek ban ko wy ROMB: 
44 1020 1390 0000 6302 0442 6110
Ra zem do ce lu!

An drzej Tur czyn
Pre zes ROMB

***
Człon ko wie ROMB!
Po sta no wi łem skie ro wać do kan dy da tów

na urząd Pre zy den ta RP list, któ re go treść
za mie ści łem tu:

http://try bun.org.pl/2015/03/11/list -do -
-kan dy da tow -na -urzad -pre zy den ta -rze czy -
po spo li tej -pol skiej/

W dniu dzi siej szym wy sła łem li sty po le -
co ne do wszyst kich kan dy da tów na urząd
Pre zy den ta RP. W mia rę po sia da nych ad re -
sów ema il, ta kże tą dro gą wy sy łam li sty. 

Li czę, że uzy ska my od po wiedź od czę -
ści z kan dy da tów. Li czę rów nież na to, że
na szym dzia ła niem za in te re su ją się me dia.
Pierw sze za in te re so wa nie już jest do strze -
gal ne: www.gk24.pl

An drzej Tur czyn ad wo kat

Pre zes ROMB
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http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150312%2FKOSZALIN%2F150319925
http://trybun.org.pl/2015/03/11/list-do-kandydatow-na-urzad-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/
http://trybun.org.pl/2015/03/11/list-do-kandydatow-na-urzad-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/
http://trybun.org.pl/2015/03/11/list-do-kandydatow-na-urzad-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/

