


Choć zastępowane dziś 
przez nowocześniejsze i ładniej
wystylizowane HK P30 i HK45, pistolety
serii USP zdobyły dla firmy masowy rynek
pistoletowy – do tej pory poza jej zasięgiem
– i były wraz z G36 narzędziem, 
które na początku tego wieku postawiło
bankruta z powrotem na nogi.

HK USP:
Amerykański 
pistolet z Oberndorfu



P
o trwającym w latach 60. i 70. Sturm
und Drang Periode w historii Hecklera
& Kocha, lata 80. upłynęły pod znakiem
tworzenia karabinu G11 i odcinania ku-

ponów. Głównym źródłem utrzymania zakła-
du była nadal rodzina G3 i broni pochodnych:
HK33/53, ukaemy i przede wszystkim najwięk-
szy bestseller lat 80. – MP 5 (STRZAŁ 6/07), zaś
w broni krótkiej bestsellerem firmy z Obern -
dorfu był policyjny P7 (STRZAŁ 8/05). Po wy-
mianie pokoleniowej pistoletów w policji, po-
wszechnie spodziewano się, że i Bundeswehra
wkrótce pójdzie w jej ślady. Na razie nic na to
jednak nie wskazywało i poza żandarmerią
wojskową (Feldjäger),
któ ra kupiła P7 resz-
ta armii dalej nosiła
Walthery P1 (STRZAŁ
2/02), pochodzące
w prostej linii od wo-
jen nych P.38. Dopiero w czerw-
cu 1986 roku ministerialna decy-
zja o zakończeniu zakupów P1 w Ulm
otworzyła perspektywę wymiany pistoletów
wojskowych. Sama w sobie o niczym jednak
jeszcze nie przesądzała – w końcu US Army też
zakończyła zakupy M1911A1 w roku 1945, ale
nowe pistolety kupiła dopiero 40 lat później!

W uzbrojeniu Bundeswehry szykowała się
wielka rewolucja – przejście na karabin bezłu-
skowy G11, powstający w Oberndorfie już od
końca lat 70. Na przełomie lat 80. i 90. siły
zbrojne gwałtownie się modernizowały, cały
świat oszalał na punkcie Cudownych Dzie wią -
tek – pamiętający Führera P1 był coraz bar-
dziej nie na miejscu. Kiedy zaś Walther ogłosił
powstanie nowoczesnego pistoletu z dwurzę-
dowym magazynkiem (P88), w HK także za-
trąbiono wsiadanego. W czerwcu 1989 roku
oberndorfski weteran, inż. Helmut Weldle,
współpracownik założyciela firmy Alexa Seidla
i współtwórca bądź konstruktor wszystkich
dotychczasowych pistoletów HK, przystąpił do
prac nad Neue Pistole, czyli Nowym Pisto letem.

Amerika über alles
Po raz pierwszy w tworzeniu założeń nowej
broni HK znaczący udział mieli wziąć pracow-
nicy jej amerykańskiej filii w Sterling, Wirginia.
Mając pod bokiem najbardziej chłonny rynek
pistoletowy świata, pomogli skatalogować
cechy, którymi miał się charakteryzować nowy
pistolet: dwurzędowy magazynek dużej po-
jemności, mechanizm spustowy SA/DA, auto-
matyka z krótkim odrzutem lufy. Idąc jednak
pod prąd mody na Cudowne Dziewiątki, ame-
rykańska filia nastawała na stworzenie pisto -
letu w typie Wondernine, ale strzelającego
dużymi, silnymi nabojami, popularnymi na
tam tejszym rynku – a zwłaszcza ówczesną
nowością, .40 S&W. Amerykanie nie wierzyli
w iglicowe pistolety. Byli także bardzo przy-
wiązani do ergonomii 1911 – bezpiecznik na-
stawny umożliwiający bezpieczne przenosze-

nie broni w Condition One (nabój w lufie, ku -
rek napięty, zabezpieczony) i instynktowne od-
bezpieczanie ruchem kciuka w dół przy ujmo-
waniu broni uchodzi tam do dziś za ideał.
Postulowali poza tym rezygnację z egzotycz-

nych nowości technicznych – z których
fabryka była dumna, ale które jednak od-
straszały od jej wyrobów tradycjonalistów.
Żadnego więcej ryglowania rolkami jak
w P9, zamków półswobodnych jak w P7 –
a najlepiej, jakby w ogóle rozpocząć pro-
dukcję 1911. „Simple sells” (proste się sprze-
daje) – w Oberndorfie i w ogóle w Niemczech
takie hasło brzmiało jak bluźnierstwo.

To nie był jednak czas na kłótnie – nad firmą
wisiał bowiem topór. Wielka nadzieja HK, bez-
łuskowy karabin G11, wciąż była w proszku,
a tymczasem w Polsce już powstawał pierwszy
niekomunistyczny rząd
w Europie Wschodniej.
Ossis na potęgę ucieka-
li do zachodnioniemiec-

kiej ambasady w Warszawie i na Węgry, gdzie
tamtejszy rząd nie oglądając się na Moskwę
i stacjonujące tam wojska radzieckie przecinał
już druty na granicy z Austrią, czyli Zachodem.
Pod wpływem głasnosti i pierestrojki Związek

Radziecki wycofał się z Afga nista -
nu: Zimna Wojna, jedyna na-

dzie ja na wprowadzenie G11,
wyraźnie miała się ku końcowi.

Skoro rynek wojskowy
siadał, czas było myśleć
o cywilnym – a że serce
tegoż biło za oceanem,
więc szarogęszenie się
Amerykanów trzeba by -

ło znosić w pokorze
(z czym firma do dziś ma

wyraźne problemy...).

Neue Pistole
W lipcu 1989 roku Weldle dostał do dyspozy-
cji zespół, który miał się zająć stworzeniem pi-
stoletu według gustów zza oceanu. Pierwszy
rok upłynął jednak na... analizowaniu rynku,
konstrukcji i losów konkurencji. Nie był to czas
stracony – te analizy pozwoliły HK wyciągnąć
wnioski z działań konkurentów, a zwłaszcza
z tego, jakie problemy sprawiało im powięk-
szanie pistoletów skonstruowanych do naboju
9 mm x 19, by mogły strzelać .40 S&W, nie
mówiąc już o .45 ACP, najpopularniejszych na-
bojach rynku amerykańskiego.

Tymczasem w szkicowniku Helmuta Wel -
dle go Neue Pistole powoli nabierał kształtów.
Szkielet miał być polimerowy ze stalowymi
wkładkami – Weldle miał olbrzymie doświad-
czenie z tego typu szkieletami, zapoczątkowa-
ne niemal 20 lat wcześniej, przy okazji VP70.
Taki wybór materiału miał zarówno wady, jak
i zalety. Plastikowy szkielet jest tani i szybki
w produkcji, ale wymaga bardzo drogich
form. Polimer jest lekki, a przy tym ma niepo-
równywalną z żadnym szkieletem metalowym
żywotność – materiał jest elastyczny, a wygi-
nając się pochłania i rozprasza część towarzy-
szących strzałowi naprężeń. Jeszcze większą
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Leszek Erenfeicht

Cywilny wariant Mk 23, 
HK Mark 23 bez tłumika

Nieudany konkurent HK OHSW 
– OHSW Colta bazowany na modelu
Double Eagle

Otwór mocujący
LAM w pionowej
gałęzi kabłąka
Mk 23
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zaletą jest możliwość ograniczenia rozmiarów,
zwłaszcza krytycznego w przypadku magazyn-
ków dwurzędowych obwodu chwytu przez
użycie szkieletu monolitycznego – w końcu
plastikowy szkielet nie potrzebuje plastiko-
wych okładek rękojeści. Wadą, i to bardzo po-
ważną przy założeniu używania silnych na-
bojów, jest jednak mała wytrzymałość
mechaniczna plastiku: ryglowanie w takim
szkie lecie wymaga stosowania masywnych sta-
lowych wkładek, których osadzanie w formie
przed wtryskiem materiału utrudniało konku-

rencji produkcję. Weldle uporał się z tym pro-
blemem, wynosząc sterowanie ryglowaniem...
poza szkielet! Rolę wkładu odryglowującego
i krzywek sterujących pełnił w jego pistolecie
rozbudowany ogon żerdzi urządzenia powrot-
nego, której kontakt ze szkieletem ograniczał
się na dobrą sprawę do grubej osi dźwigni za-
czepu zamka. W odróżnieniu od dotychczaso-
wych konstrukcji, oś ta stanowiła jedynie ogra-
nicznik skoku żerdzi, nie przenosząc na szkielet
tak dużych obciążeń, jak w przypadku wkład-
ki odryglowującej. Pionierem takiego rozwią-
zania była niemiecka firma Peters-Stahl, która
w połowie lat 80. zastosowała podobny układ
w swoim bazującym na Jedenastce pistolecie

sportowym Multicaliber. Kąt pochylenia chwy-
tu dobrano zbliżony do 1911, także bezpiecz-
nik nastawny i zatrzask zamka umieszczono
w taki sposób, by dla każdego, kto poznał ob-
sługę browningowskiego klasyka ich użycie
było instynktowne. Nowy był dwustronny za-
trzask magazynka – to był pierwszy pistolet,
w którym zamontowano centralny zaczep ma-
gazynka, działający na oporę z przodu pudeł-
ka, osadzony na poprzecznej osi i obracany
skrzydełkami wyprowadzonymi na obie strony
kabłąka. Już wkrótce taki typ zatrzasku bardzo
się w Europie rozpowszechnił i dziś stanowi
właściwie standard.

Na początku był SOCOM
W połowie roku 1990 prace nad Neue Pistole
zaczynają się intensyfikować. Choć Jesień Lu -
dów roku 1989 w Europie świadczy o defini-
tywnym końcu Obozu Wschodniego, Bundes -
wehra mimo wszystko nadal trwa przy za myśle
przyjęcia karabinu G11, który wreszcie nabrał
ostatecznych kształtów. Otwierały się szanse
na to, że siłą rozpędu armia już wkrótce za-
mówi także nową broń krótką.

Tymczasem zaś doszło do wydarzenia mają-
c ego zasadnicze znaczenie dla przyszłości pi -
stoletu Weldlego. Amerykańskie Dowódz two
Operacji Specjalnych, USSOCOM, struktura
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Regulowany celownik pistoletu Mk 23 Lufy pistoletów z rodziny USP, od góry: Mk 23 (z gumką i gwintem do tłumika), Expert (z gumką),
USP9 i USP9C – warto zwrócić uwagę na odmienne umieszczenie występów odryglowujących 
pod lufą Compacta

„Gumowy element stabilizujący” czyli uszczelka 
kasująca luzy łożyska lufy na rysunku z patentu 
US 56545193 i w rzeczywistości, na lufie Mk 23

Kompozytowy metalowo-plastikowy kurek
HK na rysunku z patentu US 6070353

Niezrealizowany jak dotąd pomysł na bezpiecznik
magazynkowy (niebieski element, który uniesiony
przez włożone w gniazdo pudełko przestaje
blokować kurek) z patentu US 6865839
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obejmująca siły specjalne wszystkich rodzajów
wojsk, postanowiła zastąpić wycofywane Colty
M1911A1 nowym pistoletem na ten sam na -
bój .45 ACP. Duży, ciężki i z natury poddźwię-
kowy pocisk lepiej nadawał się do wytłumie-
nia. Nie trzeba było używać specjalnej amunicji
poddźwiękowej lub stosować skomplikowa-
nych metod spowalniania standardowego po-
cisku. W przypadku amunicji 9 mm x 19 stan-
dardowej w NATO, z postulowaną prędkością
wylotową 396 m/s z lufy 200 mm, takie spo-
wolnienie stanowiło spore wyzwanie – tym
bardziej, że pozbawiało lekki, 7,5-gramowy
pocisk mnóstwa energii, zmieniał się tor lotu
i w ogóle wiązały się z tym liczne komplikacje.
Pocisk kalibru 11,43 mm mimo wytłumienia –
ograniczającego się do spowolnienia wydo-
stawania się gazów do atmosfery – zachowy-
wał niezmieniony tor lotu i znacznie większą
zdolność rażenia obalającego, co nabierało
znaczenia w działaniach spe-
cjalnych. Tymczasem jednak
jedyną wy ciszoną bronią na
nabój .45 ACP dostępną ko-
mandosom były kilkudzie-
sięcioletnie, moc no zużyte
pistolety maszy nowe M3A1
(STRZAŁ 5/10) – M1911A1
nigdy wytłumione nie były,
a od 1957 roku nie rozwijano
w Ameryce woj skowych pi-
stoletów maszynowych.

Problem polegał jednak
na tym, że USSOCOM nie był
jednorodnym rodzajem sił zbroj-
nych, jak wojska lądowe, lotnictwo, czy mary-
narka. Była to sztucznie stworzona struktura
znacznie wykraczająca poza powszechnie ko-
jarzone z nią Zielone Berety, czyli Siły Specjalne
Armii, czy SEAL, komandosów Marynarki Wo -
jennej. To także SOW (czyli komandosi Sił Po -
wietrznych), Rangers (czyli grupy rozpoznaw-
czo-dywersyjne Armii), cały 75. pułk piechoty,
antyterrorystyczna Delta, jednostki do prowa-
dzenia walki psychologicznej, współdziałania

z ludnością cywilną, wyspecjalizowane pod-
oddziały przeciwpartyzanckie – od Sasa do

Lasa, a co jedna grupa, to większe ego i bar-
dziej specyficzne potrzeby. Próbować je pogo-
dzić w jednej specyfikacji było zadaniem z gó -
ry skazanym na klęskę.

Mimo to USSOCOM postawił zadanie stwo-
rzenia „Systemu Ofensywnej Broni Krótkiej”
– Offensive Hangun Weapon System, OHWS,
który miał zastąpić pistolet i wytłumiony pi-
stolet maszynowy kalibru .45 w działaniach
specjalnych. W odróżnieniu od tradycyjnej
w wojsku roli pistoletu jako broni do samo-
obrony, OHWS miał stanowić broń ofensyw-
ną, podstawowe narzędzie pracy komandosa.
System składał się z trzech niezależnie od
siebie rozwijanych komponentów: pistoletu,
tłumika i optoelektronicznego modułu celow-
niczego (LAM – Laser Aiming Module). Kon -
struowanie tłumika zlecono najlepszemu wów-
czas specjaliście od takich przyborów, firmie
Knight’s Armament Corp. (KAC), stworzeniem
LAM zajęła się firma Insight Technologies. Pro -
ducent pistoletu miał zadbać o to, by jego
konstrukcja współdziałała z oboma.

Kommissionspistole
Przed konstruktorem OHWS po-
przeczkę ustawiono bardzo wy-
soko. Ostateczna specyfikacja,
zamiast pogodzić sprzeczne
wymagania różnych użytkow-
ników, ograniczyła się jedynie

do ich wyliczenia. Część z tych
wymagań miała sens: mechanizm
spustowy SA/DA z kurkiem zewnę -
trznym (co z miejsca wykluczyło
glockopodobne), żądano wysokiej
żywotności (minimum 30 000 strza-
łów wzmocnionymi nabojami +P),
śrubowano wyniki niezawodno-
ści w trudnych warunkach i do-

puszczano maksymalnie jedno
zacięcie na 2000 strzałów.
Ma gazynek miał pomieścić
minimum 10 nabojów (o trzy
więcej niż dotychczasowe

ma gazynki coltowskie), a do
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Wczesna wersja koncepcyjna USP 
(z płaskimi bokami zamka)
zachowana na rysunku z patentu US 5635663

USP40 z modułem oświetleniowym UTL
– ten luźny kabelek łączący go 

ze zdalnym włącznikiem
to chyba nie jest najlepszy pomysł...

USP40 na szkielecie piaskowym 
z indywidualnymi dodatkami
(okładziny cierne na chwycie,
lejek i magazynek od Eksperta)
zaopatrzony w laserowy moduł
celowniczy na szynie Picatinny 
– adaptator firmy LaserLyte 
to jeden z wielu dostępnych na
rynku sposobów na obejście
wąskiego gardła, 
jakim jest firmowa szyna HK
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tego rozrzut 5 strzałów OHWS na 25 jardów
z uchwytu miał się zawierać w kole zbierają-
cym o średnicy 2,5 cala (63,5 mm) na 25 jardów
– z tłumikiem, czy bez. Siła oporu spustu miała
wynosić od 1,3 do 2,3 kG w trybie SA i 3,6-6,4 kG
w DA, zabroniono użycia bezpiecznika maga-
zynkowego, wymagano za to blokady iglicy.

Dalej już nie było tak sensownie: uznano
na przykład, że pistolet musi mieć zarówno
obustronny bezpiecznik nastawny, jak i zwal-
niacz kurka – ale ten ostatni nie mógł być po-
łączony z bezpiecznikiem, by dało się nadal
nosić pistolet w Condition One. Zwalniacz miał
się nawzajem wykluczać z bezpiecznikiem – by
zabezpieczyć dawało się tylko napięty kurek,
a zabezpieczonego nie dawało się zwolnić.
Limit masy własnej pistoletu wyznaczono na
1,3 kg – ale ponieważ tyle samo wyznaczono
dla LAM i tłumika, całość w położeniu bojowym
mogła ważyć nawet tyle, co zastępowany przez
to cudo pistolet maszynowy. Długość całości
miała nie przekraczać 400 mm, z czego pisto-
let mógł zająć do 250. Wymagania te zawarto
w zapytaniach rozesłanych w czerwcu 1991 ro-
ku do wszystkich liczących się producentów
na świecie. Czasu było mało – pierwszy etap ba -
dań rozpocząć się miał już w marcu 1992 roku.

Mission: Impossible
USSOCOM ustawił poprzeczkę na tyle wysoko,
że tylko dwaj adresaci konkursu – obaj w pod-
bramkowej sytuacji finansowej –
w ogóle przystąpili do walki: Colt
z pistoletem bazowanym na
opracowanym wcześniej modelu
Double Eagle z samonapinaniem
i aluminiowym szkieletem oraz
HK z tworzonym w biegu po-
większonym wariantem Neue Pi -
stole. Dla obu obiecywane zamó-
wienie na 8-10 tysięcy sztuk
OHWS, a wcześniej sfinansowanie
prac konstrukcyjnych (HK otrzy mał

na te prace niemal półtora miliona marek) były
nagrodą nie do pogardzenia.

28 sierpnia 1991 roku HK podpisał kontrakt
na dostawę 30 prototypów OHWS do 31
marca 1992 roku. Już po kilku miesiącach oka-
zało się, że Colt nie podoła z wykonaniem za-
dania na czas i termin przedłużono – w sumie
przekładano go jeszcze dwukrotnie. Kiedy
ostateczny termin przełożono na 28 sierpnia
1992 roku, a więc dokładnie rok po podpisa-

niu kontraktu, amerykańska odmiana Neue
Pistole dorobiła się nowego oznaczenia pro-
jektowego. Od tej pory wszystkie dokumenty
dotyczące jego powstania oznaczano symbo-
lem „365TP”, czyli 365-Tagen Pistole, pistolet
jednoroczny.

Partię 30 egzemplarzy prototypowych do-
starczono do zajmującego się uzbrojeniem
USSOCOM Ośrodka Środków Walki Nawodnej

Marynarki Wo -
jennej (Naval Sur fa -

ce Warfare Cen ter,
NSWC) w Crane,
Indiana z iście
n i e m i e c k ą
pre cyzją –
d o  k ł a  d n i e
28 sierpnia.
Colt, mimo
kilkukrotne-

go przekłada-
nia terminu i tak się spóźnił, ale Marynarka za-
czekała, w międzyczasie wyżywając się na
niemieckich prototypach. Niemcy mieli dostar-

czyć Wunderwaffe, której żadne warunki użyt-
kowania nie są w stanie dać rady – i wywiąza-
li się z zadania. Jeszcze zanim dowiezione
w końcu prototypy Colta poodpadały jeden
po drugim, jasne było, że HK nie tylko wygrał
konkurs, ale dokonał przy tym rzeczy uznawa-
nej za niemożliwą przez wielu praktyków,
z przekąsem komentujących wymagania
USSOCOM. Stworzył broń rzeczywiście speł-

niającą wszystkie wymaga-
nia – i mimo to działającą,
w dodatku po prostu fe-
nomenalnie. Sam pistolet

miał mierzyć maksy-
mal nie 250 mm, a kom-

pletny OHWS 400 mm –
i 365TP miał 245 mm. Tłumik
mierzył 168 mm, ale po nakrę-
ceniu na wylot długość zesta-
wu wyniosła dokładnie 399
mm. Broń miała 68 części,
lufę 149-milimetrową przy
linii celowniczej 197 mm.
Colt przedłużając chwyt

swojego pistoletu led-
wie zdołał spełnić wy -
móg pojemności maga-

zynka – a HK dzięki monolitycznej konstrukcji
polimerowego szkieletu mógł sobie pozwolić
na umieszczenie w nim dwurzędowego ma-
gazynka na 12 nabojów.

Co by tu jeszcze...
Badacze z NSWC próbowali wszystkiego: topi-
li pistolety w wodzie, zasypywali je piaskiem
i pyłem, grzali do +65°C, mrozili do -40°C, nu-
rzali w błocie, zamrażali w lodzie, zrzucali na
beton i stalowe płyty, ciągali za samochodem,
przejeżdżali po nich ciężarówką, pławili w so-
lance, trzymali godzinami w słonej mgle, pod-
mieniali zespoły między pistoletami, smaro-
wali nadmiernie lub strzelali na sucho, a nawet
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Przekrój pistoletu USP 
w chwilę po odryglowaniu 
pokazuje sposób funkcjonowania 
występów sterujących odryglowaniem 
(rysunek z patentu US 5309815)

„Europejski” USP 
na naboje 9 mm x 19 
pojawił się 
w drugiej kolejności

Dopełnieniem 
serii USP był pistolet
na naboje .45 ACP



symulowali czterodniowe porzucenie w strefie
przyboju: przez pełne 96 godzin mieszając pi-
stolet z piaskiem i słoną wodą w betoniarce...
Mimo tych wszystkich tortur broń strzelała
nadal – i to jak! Warunki konkursu wymagały
całkowitego rozrzutu serii 5-strzałowej w gra-
nicach 63,5 mm z uchwytu mechanicznego,
a tymczasem średnia z 450 takich serii strzelo-
nych z 25 pistoletów wyniosła 36,6 mm, z cze -

go 65 serii zmieściło się w granicy 25,4 mm,
a 4 serie strzałów dały rozrzut zaledwie
12,7 mm – czyli w jedną dziurę! Połowa wszy -
stkich strzelań odbywała się z tłumikiem, któ-
rego obecność nie miała na rozrzut żadnego
negatywnego wpływu: co więcej, trzy z owych
czterech jednodziurowych grup strzelono wła-
śnie z tłumikiem.

Zacięcia mimo bardzo trudnych warunków,
jakie stworzono w laboratoryjnych warunkach
zdarzały się średnio raz na 6000 strzałów.
Pistolet okazał się wytrzymały i zadziwiająco
niewrażliwy na różnice w używanej amunicji:
zacinał się równie rzadko przy amunicji zwy-
kłej, jak i wzmocnionej +P. Pułap żywotności
30 000 strzałów amunicją +P osiągnięto z ła-
twością – oględziny broni poddanej próbie ży-
wotności wykazały, że jest ona w doskonałym
stanie technicznym i żadna część nie wymaga
wymiany. Próbę więc ponowiono, tym razem
w jej trakcie notując uszkodzenie czterech
drobnych elementów, ale ani szkielet, ani za -
mek, ani lufa nie były nadmiernie zużyte. Na
koniec pistolet poddano najbardziej brutalne-
mu testowi, na jaki wpadli badacze: w lufę
wciśnięto do 2/3 długości pocisk, po czym za-
ładowano drugi nabój i oddano strzał. Oba
pociski wyleciały z lufy, która doznała jedynie

lekkiego pierścieniowego rozdęcia. Po opiło-
waniu do wymiaru pozwalającego ponownie
zamykać zamek na lufie, pistolet działał nadal,
jakby nigdy nic, a mimo zużycia i rozdęcia lufy
utrzymywał rozrzut w granicach 100 mm. Z in-
nego egzemplarza oddano wprawdzie tylko
6000 strzałów – za to wyłącznie amunicją wy-
sokiego ostrzału. Takich nabojów, o ładunku
przekraczającym dopuszczalny o 30% używa

się w fabrykach i urzędach kontroli jakości do
prowadzenia kontroli technicznej broni – jeśli
przeżyje odpalenie zaledwie dwóch, to prze-
szła próbę i może być bezpiecznie eksploato-
wana... 

Doskonale sprawdziła się kolejna innowa-
cja Weldlego – gumowa uszczelka pierścienio-
wa na wylocie lufy. Elastyczny element nie miał
jednak za zadanie chronić wnętrza broni przed
wodą, ale kasować luzy lufy w wylocie zamka.
Gumowy o-ring wytrzymywał bez trudu 20 000
strzałów, a w razie pęknięcia użytkownik wy-
mieniał go sam, bez użycia żadnych narzędzi.

Daremny tryumf HK
15 kwietnia 1993 roku NSWC rzuciło ręcznik
na ring: mimo pół roku wysiłków nie dali rady
zepsuć wszystkich 30 prototypów OHWS
z Oberndorfu. W ostatecznym raporcie z prób
zawarto sugestie jedynie drobnych zmian i po-
prawek, uwzględnione w egzemplarzach se-
ryjnych. 3 stycznia 1994 roku NSWC podpisa-
ło kontrakt na drugą fazę prac nad OHWS –
kolejne 30 poprawionych zgodnie z zalecenia-
mi po pierwszej fazie badań pistoletów miało
za 9 miesięcy dotrzeć do Ameryki, by tam
przejść próby wojskowe (16 sztuk) i badania
kwalifikacyjne w NSWC (14). Zamówienie
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Firmowa tablica z przekrojem pistoletu USP9C: 
1. zamek, 2. lufa; 3. wyciąg, 4. iglica, 
5. kurek, 6. skrzydełko bezpiecznika, 
7. magazynek, 8. szkielet, 9. skrzydełko zaczepu
magazynka, 10. język spustowy, 11. dźwignia 
zaczepu zamka, 12. urządzenie powrotne 
z elastomerowym zderzakiem
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zrealizowano 28 listopada 1994 roku. Po ko-
lejnych półrocznych testach 29 czerwca 1995
roku USSOCOM ogłosił zwycięstwo HK w kon-
kursie na OHWS i podpisał kontrakt na dosta-
wę do 7500 pistoletów, 52 500 magazynków,
1500 tłumików z KAC i tyluż modułów celow-
niczych LAM z Insight Technologies.

Ostateczne produkty obu tych firm okazały
się znacznie lżejsze, niż dopuszczały warunki
konkursu: tłumik ważył na sucho 608 g,
a moduł celowniczy zaledwie 210 g z dopusz-
czalnych 1300! Gotowy do użycia kompletny

OHWS ważył więc ostatecznie 2280 g. Pier -
wsze seryjne pistolety dostarczono do jedno-
stek w maju 1996 roku, a 7 lipca oficjalnie
ogłoszono o przyjęciu do uzbrojenia OHWS
Hecklera & Kocha pod oznaczeniem Mk 23
Mod.0.

Tłumik KAC umożliwia dwa tryby pracy,
suchy i mokry. Huk strzału nabojem .45 ACP
(zwykłym) wynosi bez tłumika 156 dB, tłumik
w stanie suchym redukuje go do 132 dB, a po
wypełnieniu płynem do 123 dB – ciszej niż
strzał z pistoletu nabojem .22 Short. To do-

skonały wynik – w rzeczywistości hollywoodz-
kie tłumiki, eliminujące całkowicie dźwięk
strzału jeszcze nie istnieją. Żywotność tłumika
KAC oblicza się na 15 000 strzałów.

LAM Insighta (oznaczenie wojskowe AN
/PEQ-6) był na owe czasy konstrukcją wręcz
kosmiczną: w plastikowej kostce o wymiarach
60x45x20 mm mieścił halogenowe światło
z możliwością montażu podczerwonego filtra
do współpracy z goglami noktowizyjnymi i dwa
lasery (widzialny i podczerwony), a wszystko
to zasilane z dwóch baterii AA (R6). Znacznie

gorszym pomysłem od samego modułu był
sposób jego montażu na broni. LAM jest za-
kładany na szyny wkomponowane w przednią
część szkieletu, ale nie jest to przyjęta po-
wszechnie w pistoletach szyna Weavera, ale
firmowa, niewymienna szyna Insighta. Z tyłu
modułu wystaje nagwintowany trzpień śruby
łączącej, wkręcany po założeniu na szyny
w gniazdo przedniej ściany kabłąka spustu –
taki sposób mocowania wyklucza użycie adap-
tatora z inną szyną. To, co było kosmosem
w połowie lat 90. dziś jest już przeżytkiem,
znacznie osłabiającym możliwości rozwoju
Mk 23 Mod.0.

Pistolet spełnił warunki konkursu – ale oka-
zało się, że warunki te były nierealistyczne
i tak naprawdę nie było praktycznego zasto-
sowania dla broni, która je spełniła. Mimo
kontraktu na dostawę „do 7500 sztuk” Mk 23
Mod.0, USSOCOM w rzeczywistości zamówił
i odebrał jedynie 1986 egzemplarzy (numery
seryjne z zakresu 23-0101 do 23-2086). Fa bry -
ka poniosła jednak spore koszty na formy do
szkieletów, toteż uruchomiono produkcję „cy-
wilnych” odmian Mk 23, sprzedawanych poza
USSOCOM. Od „prawdziwych”, czyli przezna-
czonych dla amerykańskich komandosów, róż-
nią się innymi opisami na zamku („Mark 23”
zamiast „US-GOVT”) i lufą z komorą nabojo-
wą zwymiarowaną według cywilnej normy
SAAMI, a nie wojskowej.

Non omnis moriar...
Tempo i wyniki prac nad Mk 23 były zadziwia-
jące pod każdym względem, zwłaszcza biorąc
pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne,
w których do nich doszło. W trakcie bowiem
powstawania OHWS pierwotny Heckler & Koch
zbankrutował, pociągnięty na dno ciężarem
wydatków na przygotowanie produkcji G11.
Krach komunizmu i perspektywa zjednoczenia
Niemiec, z koniecznością kosztownej restytucji
dawnej NRD, przekreśliły szanse na przezbro-
jenie Bundeswehry, mimo że w 1991 roku ka-
rabin oficjalnie przyjęto do uzbrojenia i zdążo-
no nawet wydać instrukcję. Firmę przejął nowy
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USP40C z firmowym 
modułem 
oświetleniowym
UTL MkII firmy
Insight

Urządzenia
powrotne 
pistoletów USP,
od góry: Mk 23,
USP9 i P10 
– widoczne 
zasadnicze
różnice w budowie
tego zespołu 
w kompaktach

Projektowana
odmiana 
z zamkiem 
swobodnym
(poniżej)
według patentu
US 6314859,
której urządzenie
powrotne 
pojawiło się 
w pistoletach
kompaktowych



właściciel, British Aerospace. To już
pod rządami Brytyjczyków dokończono prace
nad Mk 23 i to brytyjski prezes nagrodził
w 1996 roku zespół Weldlego za to osiągnię-
cie, które ponownie rozsławiło imię HK w ca -
łym świecie. Publikacja wyników badań NSWC,
a zwłaszcza opis prób, które nowy pistolet
przechodził śpiewająco i wyniki kontrolnych
strzelań narobiły w świecie mnóstwo szumu.
Jak zawsze w przypadku przyjęcia jakiejkol-
wiek nowej broni do uzbrojenia sił zbrojnych,
w Ameryce utworzył się natychmiast olbrzymi
popyt na cywilną wersję nowego pistoletu.

Brytyjskie kierownictwo przewidziało to,
zawczasu polecając wykorzystać wyniki badań
sponsorowane przez NSWC, by jednocześnie
przygotować Neue Pistole na podbój rynku cy-
wilnego – pójść za ciosem i skorzystać z poru-
szenia, jakiego narobił Mk 23. Połączenie
„ofensywnego” dziedzictwa OHWS i zwykle

przypisywanego broni
krótkiej defensywnego
charakteru sprawiło, że
spece od reklamy ukuli
slogan przedstawiający
nową broń jako „pistolet uniwersalny”, obron-
no-zaczepny. Odpo wiednio do tego Neue
Pistole nazwano teraz „uniwersalnym pistole-
tem samopowtarzalnym”. To, że zarówno po
niemiecku, jak po angielsku słowa te tworzyły
skrót USP (Uni ver sal Selbstladepistole i Uni -
versal Selfloading Pistol) zapoczątkowało
nową świecką tradycję w nazewnictwie pro-
duktów z Oberndorfu, trwającą nadal – mimo
powrotu firmy pod niemieckie sztandary.

USP
Zachowano większość pomysłów Weldlego
z Neue Pistole, zastosowanych także w Mk 23.
Pozostała sprężyna powrotna z oddzielną
współosiową sprężyną zderzaka, sterowanie
odryglowaniem przez wycięcia w żerdzi urzą-
dzenia powrotnego z pominięciem szkieletu,
obustronny skrzydełkowy zwalniacz magazyn-
ka, a nawet stalowy kurek z plastikową wstaw-

ką tworzącą ogon do ręcznego odciągania.
Nadal nie było bezpiecznika magazynkowego,
choć amerykańscy doradcy rynkowi postulo-
wali wprowadzenie takiego rozwiązania, jako
popularnego w Ameryce. Weldle nawet opa-
tentował taki bezpiecznik, ale jak dotąd brak
wiadomości, by jakakolwiek wersja USP zosta-
ła w niego wyposażona. Zniknęła natomiast
gumowa uszczelka, kasująca luzy w łożysku
lufy, zbędna przy krótszej lufie. Zmniejszając
pistolet zlikwidowano także wymuszoną przez

SOCOM rozdzielność zwa lniacza kurka i bez-
piecznika, przywracając możliwość zabezpie-
czenia przy każdej pozycji kurka.

Mniejszy nabój i brak sufitowych wymagań
USSOCOM pozwoliły zbudować broń mniejszą
i znacznie poręczniejszą od gigantycznego Mk
23. Prace projektowe zakończono w grudniu
1992 roku. Podstawowy wariant USP40 zrobił
furorę na styczniowym SHOT Show w ro ku
1993, a pierwsze egzemplarze na rynku ame-
rykańskim pojawiły się w drugiej połowie roku
(numery seryjne z przedrostkiem „22-”). Kilka
miesięcy później przedstawiono jego odmianę
europejską USP9, na nabój 9 mm (numery za-
czynające się na „24-”). Maj 1995 roku przy-
niósł premierę kolejnego pistoletu na rynek
amerykański – tym razem był to USP45 na
nabój .45 ACP (numery na „25-”). Do 1994
roku USP miały podobnie jak Mk 23 lufy z tra-
dycyjnym bruzdowaniem (pola i bruzdy), od

tej pory wszystkie USP poza P8 i P10 mają
przewody poligonalne. Niezależnie od ukształ-
towania, wszystkie lufy są kute na zimno.

USP od początku powstawał jako pistolet
na nabój .40 S&W. HK udało się uniknąć błędu
poprzedników, którzy musieli przechodzić tę
drogę w przeciwną stronę, starając się roze-
pchnąć pistolet kalibru 9 mm na większy nabój.
Ceną za to – i to sporą – była jednak znacznie
mniejsza popularność europejskich warian tów
USP właśnie ze względu na rozmiary. Na
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Dwaj bracia, choć nie bliźniacy: 
USP9C ze spustem V1 i P10 ze spustem V3
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Wszystkie odmiany USP mogą być
zamówione z zamkiem w naturalnym
kolorze stali nierdzewnej



początku XXI wieku firma podjęła próbę zmia-
ny tej sytuacji, tworząc (znów ręka mi Helmuta
Weldlego) unowocześnioną i zmniejszoną od-
mianę policyjną skonstruowaną specjalnie do
naboju 9 mm x 19 – P2000. Ale to już zupeł-
nie inna historia...

Uniwersalny mechanizm
spustowy
W USP zastosowano uniwersalny mechanizm
spustowy, stworzony i opatentowany przez
Huberta Kriegera i Norberta Fluhra. Jego uni-
wersalność polega na tym, że umożliwiał on

uzyskanie różnych sposobów działania przez
wymianę tylko jednego elementu: wkładki ste-
rującej. Wkładka ta, dzięki odpowiedniemu
ukształtowaniu wycięć, występów i skosów
kierujących, przekazuje ruchy osi bezpieczni-
ka, powodując różne skutki w zależności od
konfiguracji mechanizmu spustowego – za-
bezpieczenie i zwolnienie kurka, tylko zabez-
pieczenie lub tylko zwolnienie kurka.

Konfiguracji, determinowanych przez kombi -
nację użytej wkładki sterującej i manipulato-
rów, wkrótce wyodrębniono aż 9, oznaczonych
symbolami V1 do V10 (z pominięciem V8):
•V1 i V2: mechanizm spustowy SA/DA z bez-

piecznikiem nastawnym/zwalniaczem kurka.
Bezpiecznik włącza się ruchem w górę, ku -
rek zwalnia – w dół, pozycja „odbezpieczo-
no” jest poziomo, między nimi. Po zwolnieniu
kurka dźwignia wraca samoczynnie w pozy-
cję „odbezpieczono”, umożliwiając natych-
miastowy strzał DA. V1 ma skrzydełko z le -
wej strony, V2 – z prawej. Wkładka sterująca
oznaczona jest symbolem „1+2”;

•V3 i V4: mechanizm spustowy SA/DA ze
zwalniaczem kurka, bez bezpiecznika na-
stawnego. V3 ma dźwignię zwalniacza z le -
wej strony, V4 – z prawej, wkładka oznaczo -
na „3+4”;

•V5 i V6: mechanizm spustowy DAO (wy-
łączne samonapinanie), z bezpiecznikiem
nastawnym. V5 ma dźwignię bezpiecznika
z lewej strony, V6 – z prawej, wkładka ozna-
czona „5+6”;

•V7: mechanizm spustowy DAO bez ręcznych
manipulatorów i wobec tego bez wkładki
sterującej;

•V9 i V10: mechanizm spustowy SA/DA z bez-
piecznikiem nastawnym, bez zwalniania
kurka. V9 ma dźwignię bezpiecznika z lewej
strony, V10 – z prawej, wkładka oznaczona
„5+6”.

Wkładek sterujących są jak dotąd 4 odmiany:
„1+2”, „3+4”, „5+6” i „P8” – specjalna wkła d-
ka do mechanizmu spustowego niemieckiej
wojskowej odmiany USP, P8. Funkcjonalnie jest
to odpowiednik wkładki „1+2” (bezpiecznik
nastawny/zwalniacz kurka), ale o odwróco-
nym kierunku zabezpieczania. Wojskowi tyle
lat uczyli się odbezpieczać P1 w górę, że wy-
mogli na HK, by i P8 odbezpieczał się przeciw-
nie do instynktownego ruchu kciuka. Zwol -
nienie kurka odbywa się w dół, jak w V1/V2, ale
po zwolnieniu dźwignia samoczynnie wraca na
pozycję „zabezpieczono”. Z kolei odmiana dla
komandosów KSK i jednostek marynarki (P8
Combat) oraz kompaktowy P10, używa ny w si-
łach powietrznych i policji, mają mechanizmy
spustowe typu V3 – wyłącznie ze zwalniaczem
kurka, bez bezpiecznika nastawnego.

Zmiana konfiguracji w obrębie mechani-
zmu SA/DA (V1-V4, V9 i V10) wymaga jedynie
wymiany wkładki sterującej i jednostronnych
skrzydełek dźwigni – przejście z SA/DA na DAO
w odmianach V5-V7 wymaga dodatkowo wy-
miany kurka (na pozbawiony ogona i zęba
bojowego) oraz zaczepu kurkowego.

CZERWIEC 201034
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USP357C to jedyny pistolet
serii USP na nabój .357 SIG

Pistolet wytłumiony 
HK USP9 SD z partii 
sprzedanej do Malezji 
– pododdział 
antyterrorystyczny PGK
Królewskiej Policji
Malezyjskiej wyposażył je 
w czteroszynowe łoża 
niczym karabiny!
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USP Elite kalibru .45



LEM
W roku 2003 Heckler & Koch USA zdobył wiel-
ki kontrakt na dostawę 9600 pistoletów USP
Compact z nowym typem mechanizmu spu-
stowego LEM, Law Enforcement Modification
dla Zarządu Bezpieczeństwa Transportu (TSA)
Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego
(Department of Homeland Security). LEM był
następnie oferowany na rynku amerykańskim
do wszystkich wcześniejszych modeli z rodzi-
ny USP – początkowo tylko przy zakupie no-
wego pistoletu, a potem pod warunkiem fa-
brycznego montażu.

Nowy moduł spustowy zastępuje dotych-
czasowy mechanizm SA/DA lub DAO, prze -
radzając USP w pistolet z wyłącznym częś -
ciowym samonapinaniem – coś w rodzaju
kur ko wego Glocka. Sztuczka polega na po-
dziale kurka na dwie niezależne części: we-
wnętrzną, na która działa sprężyna uderzenio-
wa i zewnętrzną, która uderza w iglicę. Po
strzale lub ręcznym przeładowaniu część ze-
wnętrzna obraca się napinając wewnętrzną,
ale potem wraca z zamkiem w przednie poło-
żenie, jak w DAO. Ściągnięcie teraz spustu po-
woduje napięcie tylko sprężyny spustowej,
obrót części zewnętrznej do tyłu i w końcu
zwolnienie kurka z zaczepu spustowego.
Obracany sprężyną uderzeniową element we-
wnętrzny zazębia się z obudową kurka i całość
uderza w iglicę. Ponieważ sprężyna uderze-
niowa została napięta w poprzedniej fazie,
opór spustu jest znacznie mniejszy, niż przy
strzale z klasycznego samonapinania.
Wymiana i tuning dwóch dostępnych sprę-
żyn spustowych pozwala regulować opór
w granicach 2-2,3/3,4-3,6 kG. W klasycz-

nym DAO (mechanizm
V5-V7) trzeba było prze-
łamywać opór rzędu
3,6-6,0 kG.

LEM oferuje poza tym niezwykłą charakte-
rystykę spustu – droga ściągania do pierwsze-
go strzału jest długa, jak w DAO, ale po strza-

le mamy do dyspozycji bardzo krótki
rewers (odległość, o którą trzeba od-
puścić spust, by odzyskać kontrolę
nad zaczepem kurkowym), wręcz na

poziomie mechanizmu SA.

USP Compact
Powszechne narzekanie na rozmiary USP
spowodowało pod koniec roku 1996
wprowadzenie o numer mniejszych USP
Compact. W odróżnieniu od dotychcza-
sowych kompaktów, które zwykle two-
rzy się po prostu obrzynając lufę i chwyt
istniejącego pistoletu, kompaktowe
USP stworzono od podstaw, czego do-
wodem jest między innymi to, że jako

jedyna linia w rodzinie mają odmienne
prefiksy w numerach seryjnych. Ich czę-
ści są podobne do dużego USP, ale zwy-

kle innych wymiarów i wiele jest nie-
wymiennych – choćby węższe,

bla szane magazynki. Największą
różnicą jest jednak urządzenie
powrotne. Zachowano w nim
układ sterowania odryglowaniem
z dużego pistoletu, ale w od-
różnieniu od niego żerdź jest

osadzona w szkielecie nieru-
chomo, nie ma możliwości
ruchu poosiowego. Zadanie
amortyzacji naprężeń, realizo -

wane w „dużym” USP i Mk 23
przez ruchomą i podpartą od-

dzielną sprężyną zderzaka żerdź,
tu przejął nowy element urządze-

nia powrotnego – polimerowy pier-
ścień nasadzony na pojedynczą sprężynę.

Odmienność Compacta jest pamiątką
z czasów, gdy miał on pchnąć uniwersalność

USP na nowe tory i być zaopatrzony w... swo-
bodny zamek! W ten sposób zamierzano
stworzyć broń zdolną samopowtarzalnie strze-
lać nabojami o ekstremalnie różnych pozio-
mach energetycznych. Dotąd z broni krótkiej
tylko rewolwer był w stanie strzelać na prze-
mian nabojami śrutowymi i kulowymi. W pi-
stolecie samopowtarzalnym na nabój dużej
mocy ryglowanie jest konieczne, by zmniej-
szyć siły działające na części i przedłużyć jego
żywotność. Konstruktorzy HK wpadli na po-
mysł pistoletu do zestawu ratowniczego dla
pilotów, zdolnego strzelać samopowtarzalnie
bez żadnych dodatkowych manipulacji zarów-
no nabojami śrutowymi (do polowania na
ptaki), jak pełnej mocy (do samoobrony), i to
nawet wymieszanymi w jednym magazynku.
Chodziło o to, by zbudować pistolet funkcjonu -
jący poprawnie zarówno przy strzelaniu nabo-
jem śrutowym, jak i kulowym bez dodatko-
wych przygotowań. Osiągnęli to przerabiając
USP na broń z zamkiem swobodnym, przy
czym by osłabić siłę uderzenia w szkielet dość
lekkiego zamka, na urządzenie powrotne na-
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W tak 
akrobatycznej
figurze „bojowej” 
i z dwoma USP
Matchami w dłoniach,
to może być tylko
Lara Croft! Angielska
modelka Alison
Carroll pozuje 
do zdjęć, z których
graficy będą potem
animować heroinę
słynnej gry 
komputerowej

Najsłynniejszym użytkownikiem USP Compact jest obecnie agent 
Jack Bauer z serialu „24 godziny” grany przez Kiefera Sutherlanda
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sadzili elastomerowy pierścień jako zde-
rzak zamka. Pomysł, zrealizowany w 1994
roku, sprawdził się znakomicie – pistolet
przeładowywał pewnie na nabojach śru-
towych, przy czym po wyrzuceniu łuski
zamek był zatrzymywany przez pierścień i wra-
cał w przednie położenie, a po załadowaniu
naboju kulowego zamek uderzał w pierścień,
który pochłaniał znaczną część jego energii,
chroniąc części przed nadmiernym zużyciem.
Rozwiązanie opatentowano, jednak nigdy nie
wprowadzono go w życie (piloci Bundes luft -
wa ffe nadal noszą standardowe, ryglowane
P8 i P10, choć w zestawach ratowniczych mają
także naboje śrutowe), ale za to dwa lata póź-
niej elastomerowy pierścień pojawił się w urzą-
dzeniu powrotnym Compacta.

Compacty produkuje się we wszystkich trzech
kalibrach USP: USP40C (numery na „26-”),
USP9C („27-”) i USP45C („29-”), jak również
w nowej wersji USP357C („28-” i „111-”) na
nabój .357 SIG. Ta ostatnia wystę puje wyłącz-
nie jako Compact, nigdy nie miała odmiany
pełnowymiarowej. Oprócz magazynków nie-
wymiennych z pełnowymiarowym USP (stalo-
wych, węższych i innej długości), USP40C i 45C
mają jako standard kurek z obciętym ogonem
– niezależnie od konfiguracji mechanizmu spu-
stowego. Kurek mniej sterczy, redukując przy-
padki zaczepienia o kaburę czy odzież, ale
nadal jest go dość, by dał się ręcznie napiąć
po zwolnieniu dźwignią zwalniacza kurka –
kurek jest wówczas spuszczany na ząb zabez-
pieczający. Po strzale na sucho ginie jednak
wewnątrz zamka i nie daje się już ręcznie na-
piąć. USP9C mają oba typy kurków dostępne

na życzenie, a niemiecki wojskowo-policyjny
kompakt P10 („114-”) jest wyposażony wy-
łącznie w kurek z pełnym ogonem.

USP Compact jest tak naprawdę kompak-
tem chyba tylko w porównaniu z dużymi USP
czy wręcz Mk 23 – bo przy długości całkowitej
173 mm (USP9C) jest ledwie centymetr krót-
szy od pełnowymiarowego Glocka 17, od któ-
rego jest też niewiele niższy, za to sporo (10%)
grubszy! Doskonale natomiast sprawdza się
jako broń służbowa noszona w kaburze u pasa
– przekonały się o tym policje kilku landów
południowych Niemiec, które właśnie nimi za-
stąpiły przekazane do byłej NRD HK P7.

USP Tactical
Olbrzymie rozmiary, specyficzne rozwiązania
wymuszone warunkami konkursu SOCOM i po-
lityka firmy, która „cywilne” Mk 23 sprzedawa-
ła tylko policjom, zraziły do niego większość
strzelców poszukujących dużego pistoletu na
nabój .45 ACP. Firma postanowiła wyjść im na-
przeciw, a przy okazji pokazać potencjał, jaki
ich zdaniem tkwił w tym pistolecie – gdyby go
pozwolić zrobić tak, jak zdaniem HK powinien
być zrobiony. W rezultacie w roku 1997 po-
wstał pistolet USP Tactical na szkielecie USP45,
ale z zamkiem skonstruowanym od zera, który
ma więcej wspólnego z Mk 23, niż z USP45.
Wyposażono go w wyczynowy, regulowany

spust i mikrometryczny
regulowany celownik wło -
skiej firmy LPA. Pistolet
jest mniejszy niż Mk 23 (długość całkowita 219
mm), bardziej zwarty i poręczniejszy dzięki uży-
ciu szkieletu USP, ale tak samo odporny i celny.
Podwyższone przyrządy celownicze i gwint na
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Szkielety pistoletów USP, od lewej: 
Mk 23, USP i USPC (tu P10)
– w dwóch ostatnich nad skrzydełkiem
bezpiecznika/zwalniacza widoczne
wkładki sterujące mechanizmów 
spustowych, „1+2” w USP i „3+4” w P10

Magazynki do pistoletów rodziny USP, od lewej:
blaszany na naboje .45 ACP do Mk 23 (Tactical
ma identyczne pudełko, ale inną stopkę, która
nie pozwoli go podpiąć do Mk 23, choć magazynki
Mk 23 działają w Tacticalu), plastikowy
półprzezroczysty na 18 nabojów 9 mm x 19 
do USP Expert, plastikowy czarny na 15 nabojów
9 mm do USP9 (ta sama historia: mimo identycznej
średnicy pudełka są niewymienne, a wojskowy
magazynek do P8 ma 15-nabojowe pudełko
półprzezroczyste ze stopką jak USP9), blaszane
13-nabojowe magazynki na naboje 9 mm do P10 
i USP9C – o dziwo, wymienne mimo różnych
stopek, jak nie w USP! Wszystkie magazynki 
kompaktów i wszystkie na naboje .45 ACP 
są blaszane. Niezależnie od kalibru i materiału,
wszystkie po zwolnieniu wypadają swobodnie 
z gniazda, przyspieszając przeładowanie

Taktyczny kompakt
USP45CT z tłumikiem KAC



wylocie długiej na 129 mm lufy pozwalają go
wyposażyć w tłumik – urządzenie, którego po-
siadanie jest w wielu stanach Ameryki legalne
i całkiem popularne. Tłumiki skonstruowane
specjalnie do USP Tac tical oferuje zarówno KAC,
jak Brügger & Tho met – gwint jest lewoskręt-
ny, co uniemożliwia użycie tłumika wojskowe-
go od Mk 23. Od mienny szkielet i brak otworu
na śrubę mocującą nie pozwala wprawdzie do-

łączyć do niego modu-
łu celowniczego In sig h -

ta, ale chyba żaden z użyt-
 kowników na to nie narze-
ka: LAM gwałtownie się ze-

starzał, a mimo to nadal kosztuje (o ile ktoś
zdoła go kupić, bo laser podczerwony jest
w Ameryce technologią kontrolowaną, trudno
dostępną dla cywilów) drożej niż sam pistolet.

W 1999 roku Tactical dorobił się młodsze-
go brata kalibru .40 – ale rozmiarów tych sa-
mych, co USP45T. Do szczęśliwej rodzinki do-
łączył w 2001 roku kolejny powiększony USP,
tym razem kalibru 9 mm – USP9 SD, jedyny
model w tej linii, który nie nosi nazwy Tactical.
SD jest skrótem od niemieckiej nazwy tłumika
(Schalldämpfer), co jasno pokazuje przezna-
czenie tej wersji. Mimo późnej daty urodzin

SD także nie został wyposażony w integralną
szynę Picatinny, co niektórzy użytkownicy na-
prawiają przy użyciu adaptatorów, pozwalają-
cych montować nowoczesne wyposażenie tak-
tyczne. Chyba najbardziej rozbudowanym
z nich może się poszczycić jednostka antyter-
rorystyczna PGK Królewskiej Policji Malezyj -
skiej – przybrał on formę aluminiowej klatki
w typie karabinowego łoża czteroszynowego.

Z tłumikiem Brügger & Thomet na wylocie
i kompletem wyposażenia na szynach, male-
zyjski SD wygląda chyba nawet bardziej bojo-
wo niż prawdziwy Mk 23 Mod.0, za to dzięki
nabojowi 9 mm x 19 na pewno łatwiej nad
nim zapanować i utrzymać w ręku – co w przy-
padku azjatyckich użytkowników o drobnej
budowie ciała na pewno nie jest bez znacze-
nia.

Co ciekawe, w nie-
mieckich jednostkach
specjalnych zamiast
USP9SD używa się je -

dnak USP Tactical kalibru .45 – choć bez wy-
czynowego spustu, oferowanego na rynku
amerykańskim. Pistolet ten w służbie niemiec-
kich Kampfschwimmer (ichniej Formozy) i KSK
(ichniego Lublińca) nosi oznaczenie P12 i sta-
nowi broń specjalną – standardem jest mniej-
szy P8 Combat kalibru 9 mm.

USP Compact Tactical
Sukces USPT na rynku cywilnym spowodował
zainteresowanie nim także ze strony „użyt-
kowników instytucjonalnych” i stworzenie ko-
lejnej wersji. USP Compact Tactical (USP45CT)
jest wersją USP45C zaopatrzoną w przedłużoną
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Obcięty ogon kurka jest charakterystyczną
cechą wielkokalibrowych kompaktów USP 
– tu na pistolecie z mechanizmem V2 lub V10,
ze skrzydełkiem po prawej stronie szkieletu

* pojemność magazyn-
ka pełna, w nawia sie og -
raniczona pra w nie (USA
1994-2004)
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USP9 USP9C USP9SD USP40 USP40C USP40T Mk 23 USP45 USP45C USP45T

kaliber [mm]: 9 10 11,43

nabój: 9 mm x 19 .40 S&W .45 ACP

masa własna [g]: 720 630 800 780 695 955 1210 783 708 930

długość [mm]: 194 173 201 194 173 219 245 200 180 219

długość lufy [mm]: 108 91 115 108 91 124 149 112 96 129

pojemność magazynka* 15 (10) 13 (10) 15 13(10) 10 13(10) 12(10) 12(10) 8 12(10)

USP Match USP Expert USP Elite

kaliber: 9 10 11,43 9 10 11,43 9 11,43

nabój: 9 mm x 19 .40 S&W .45 ACP 9 mm x 19 .40 S&W .45 ACP 9 mm x 19 .45 ACP

masa własna [g]: 1120 1180 1180 865 875 850 920 860

długość [mm]: 240 224 222 220

długość lufy [mm]: 153 152 132 153

pojemność magazynka* 15(10) 13(10) 12(10) 18(10) 16(10) 12(10) 18(10) 12(10)

DANE TECHNICZNE

OHWS Mk 23 Mod.0 
w pełnej okazałości 
z tłumikiem 
i modułem celowniczym
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lufę z gwintem do tłumika i odpowiednio do
tego podwyższonymi przyrządami celowniczy-
mi – ale tym razem stałymi, regulowanymi
tylko na boki lub przez wymianę na muszkę i ce -

lownik innej wysokości. Do USP45CT
oferowany jest przez KAC specjalny,
również kompaktowy, tłumik. Szkie let po sta-
remu zaopatrzono w szynę HK, lecz istnieją
już na rynku adaptatory pozwalające monto-
wać pod szkieletem szynę Picatinny.

USP Custom Sport
Zaprzestaniu w roku 1997 roku produkcji P9S
towarzyszyło wprowadzenie na jego miejsce
do oferty kilku odmian sportowych: Match,
Expert, Elite i Custom. Ten ostatni pojawił się
jako pierwszy, i był dostępną na zamówienie
(stąd Custom w nazwie) wersją sportową zwy-
kłego USP. Na pierwszy rzut oka odróżnia się
jedynie regulowanym celownikiem LPA i wy -
soką muszką, ale oprócz tego zamontowano
w nim wyczynowy, regulowany spust z ogra-
nicznikiem jałowego skoku języka po strzale
(trigger-stopem) i wyczynową, ręcznie paso-
waną lufę, a magazynki zaopatrzone są
w stopki z kopytkiem, jak do Compacta. Pi -
stolety USP Custom dostępne były we wszyst-
kich trzech kalibrach, w których produkowano
pełnowymiarowe USP.

USP Match
Wraz z niemal dyskretnym Customem na IWA
w 1997 roku pojawił się najbardziej spektaku-
larny wariant cywilnego USP, tarczowy USP
Match. Podobnie jak Custom jest on bazowa-
ny na podstawowym szkielecie USP i wyposa-
żony w podwyższone, regulowane przyrządy
celownicze, ale w odróżnieniu od swego

brata-bliźniaka nie sposób go przeoczyć na
żadnej strzelnicy. Do tego zaopatrzono go bo-
wiem w lufę długości 153 mm, a więc dłuższą
nawet niż w gigantycznym Mk 23, a jej wylot

ukryto we-
wnątrz wiel-
kiego obciąż-
nika z wygra-
werowanym na
lewym boku
n a  p i s e m
„Match”. Agresywnie żebrowany od spodu,
ważący 360 g obciążnik sprawia na pierwszy
rzut oka wrażenie kompensatora, ale nie jest
połączony z lufą, a zamontowany na stałe do
przedniej części szkieletu i otwarty od góry.

Ta sama ostentacyjnie krzykliwa stylizacja,
która doprowadziła do wycofania niesprzeda-
walnego Matcha z oferty po zaledwie dwóch
latach, w 1999 roku, ujęła stylistów gry kom-
puterowej „Lara Croft: The Tomb Raider”, któ-
rzy uzbrajając w niego tytułową bohaterkę,
zapewnili mu nieśmiertelność – przynajmniej
dopóki ludzkość nie wymyśli lepszej rozrywki,
niż komputery.

USP Expert
W 1998 roku na targach IWA w Norymberdze
pojawił się kolejny wyspecjalizowany wariant
sportowy, USP Expert, także dostępny w trzech
kalibrach. Expert (STRZAŁ 5/04 i 6/08) jest pi-
stoletem wielkości USP Tactical, ale bez gwin-
tu do tłumika na lufie i zbudowany od po-
czątku z myślą o strzelaniach dynamicznych.
Przy jego konstrukcji HK wspierał radą Andreas
Wiedemann, mistrz Europy w 1995 roku i wie-

lokrotny mistrz Niemiec IPSC. Po raz kolejny
wykorzystano przedłużony szkielet USP, tym
razem przedłużając także zamek. Znów sko-
rzystano z regulowanego celownika LPA (osa-
dzonego jednak nie w standardowym kanale
na szczerbinę, jak w Customie i Matchu, ale w
głęboko podciętym gnieździe na zamku, przez
co oś linii celowniczej biegnie zaledwie 6 mm
nad powierzchnią zamka) i podciętej od tyłu
muszki patridge. Chwyt pozostał standardo-
wej wielkości, jednak założono nań fabryczny
„lejek”, ułatwiający ładowanie magazynka.
Przedłużona (132 mm) lufa Ekspertów wszyst-
kich kalibrów zaopatrzona jest w gumowy
pierścień kasujący luzy – niczym w Mk 23,
Tactical czy innych wielkoludach z rodziny USP.
Przedłużony magazynek Eksperta mieści aż 18
nabojów 9 mm x 19 (16 – .40S&W i 12 – .45
ACP). Mimo odmienności konstrukcyjnych, nu-
mery Ekspertów (podobnie jak Tacticali, Ma -
tchów i Elite) zaczynają się od tych samych
prefiksów, co pełnowymiarowe USP.

Z racji wielkich rozmiarów Expert nie mie-
ścił się do pudełka ograniczającego rozmiar
pistoletu dopuszczanego do strzelania w kla-
sie Standard według przepisów IPSC. Za ra-
dzo no temu, oferując jako opcję fabryczną
kurek z obciętym ogonem od Compacta – te
parę milimetrów różnicy załatwiało sprawę.
Po raz pierwszy – i niestety ostatni w USP – za-
montowano także dwustronną dźwignię bez-
piecznika / zwalniacza. Ciekawostką świadczą-
cą o dużym zaufaniu do prostoty konstrukcji
i umiejętności jej użytkowników jest włączenie
do ukompletowania pistoletu dwóch dodat-
kowych wkładek sterujących („1+2” zamon-
towana standardowo w broni, „3+4” i „5+6”
w pudełku z instrukcją montażu). Pozwala to
użytkownikowi samodzielnie zadecydować,
czy chce używać bezpiecznika ze zwalniaczem,
czy tylko zwalniacza, a może tylko bezpieczni-
ka nastawnego. Nabywcy pozostałych wersji
USP tak szerokiego wyboru nie mają...

USP Elite
Ostatnim stopniem rozwoju sportowych USP
jest pistolet Elite, produkowany jedynie w kali -
brach 9 mm i .45. Technicznie i konstrukcyjnie
jest to na dobrą sprawę Expert, ale z jeszcze
dłuższą (!) 153-milimetrową lufą i proporcjo-
nalnie do tego przedłużonym zamkiem. Jako
pistolet typowo tarczowy, a nie do strzelań
praktycznych, mikrometryczny celownik LPA-
SPR zamontowano na nim w typowy sposób,
bez obniżania tylnej części zamka, jak w Eks -
percie. Wszystkie wersje sportowe są w odróż-
nieniu od wariantów bojowych ręcznie paso-
wane i wyposażane w precyzyjne lufy, co daje
im możliwość wykorzystania do maksimum
walorów przemyślanej konstrukcji Helmuta
Weldlego.

Ilustracje: o ile nie podano inaczej, 
archiwum autora i HK

Dziękujemy warszawskiej firmie Cenrex sp. z o.o.
za pomoc w zbieraniu materiałów.
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USP Expert kalibru .40

Cztery rozmiary pistoletów rodziny USP, od lewej: P10, USP9, USP Expert i Mk 23
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