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 PODWÓRKO NIVEA. W akcji „Podwórko Nivea” na finan-
sowanie ma szansę 40 podwórek, które uzyskają największą liczbę 
głosów. Głosować można na www.nivea.pl/podworko. Do konkursu 
zgłoszono miejscowości z naszego regionu: Biszczę, Lipowiec, 
Płusy (powiat biłgorajski), Hulcze, Hrubieszów (hrubieszowski), 
Bełżec, Rybnicę, Zamłynie, Łaszczów, Tomaszów Lub., Ulhówek 
(tomaszowski), Grabowiec, Zamość, Wolę Śniatycką, Sułów i 
Zwierzyniec (zamojski). 

 ZNAJĄ ANGIELSKI. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Biłgoraju rozstrzygnięto I Powiatowy Konkurs Języka 
Angielskiego „Challenge the Good – Become Better”. Adresowany był 
do uczniów III klas gimnazjów. Pierwsze miejsce zajęła Irmina Jasz-
czuk z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju. Drugi był Igor Sokół, 
uczeń biłgorajskiego Miejskiego Zespołu Szkół, a trzecia – Izabela 
Łęcka z Zespołu Szkół w Soli.

 FESTIWAL MICHAŁKOWA. W Biłgorajskim Centrum 
Kultury w dniach 8-12 kwietnia odbędzie się II Międzynarodowy 
Dziecięcy Festiwal Teatralny w języku rosyjskim, poświęcony 
twórczości Siergieja Michałkowa. W trzydniowej imprezie wezmą 
udział artyści z Polski, Rosji, Finlandii, Francji, Irlandii i Włoch. 
Występy oceniało będzie międzynarodowe jury w składzie: Igor 
Konczałowski – rosyjski reżyser, scenarzysta, producent oraz Lud-
miła Szypielewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyj-
skiego, Iwan Kolesnikow – rosyjski aktor, Jerzy Smoliński – prezes 
Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja, Anna Pilipson – filolog 
ze szkoły przy Ambasadzie Rosji w Polsce, Stefan Szmidt – polski 
aktor filmowy i teatralny, Andriej Potiomkin – zastępca dyrektora 
Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. Organizatorami 
imprezy są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców 
Języka Rosyjskiego, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgo-
raju, Biblioteka Literatury Rosyjskiej im. Siergieja Michałkowa w 
Biłgoraju, Biłgorajskie Centrum Kultury, Rosyjski Ośrodek Nauki 
i Kultury, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzy-
szenie Współpracy Polska – Rosja, Uniwersytet Warszawski Wydział 
Lingwistyki Stosowanej. Honorowy patronat nad festiwalem objął 
Tygodnik Zamojski. 

– Czy pan ma w domu broń? 
– Mam, i to bardzo różną: i starą, 

i nowoczesną strzelecką. Mam pisto-
lety, rewolwery, karabinki, przeróżne 
rodzaje i egzemplarze. 

– Do czego jest panu potrzebna? 
– Mam trzy rodzaje pozwoleń na 

broń: sportową – bo jestem człon-
kiem związku sportowego, do celów 
szkoleniowych oraz kolekcjonerskich. 
Interesuję się bronią, to moja pasja. 
Jestem kolekcjonerem. 

– A ile broni mają w domu Polacy? 
Dużo, mało? Jak wypadamy na tle 
Europy? 

– Europejczycy mają dużo broni pal-
nej. Na 100 mieszkańców Europy, poza 
jej wschodnią częścią, przypada średnio 
30 egzemplarzy broni. Tak jest w Niem-
czech, Skandynawii, Francji. W Polsce 
sytuacja jest dramatycznie zła. Jesteśmy 
na trzecim miejscu od końca, za nami są 
tylko Litwa i Rumunia, a przed nami – 
cała Europa. Na 100 Polaków przypada 
1 sztuka broni. W rankingu 170 krajów 
świata plasujemy się pod tym względem 
na 142. miejscu. Statystki policyjne po-
dają, że mamy ok. 500 tys. egzemplarzy 
broni, w tym ok. 150 tys. gazowej. 

– Z czego to wynika? Z rygory-
stycznych przepisów? A może Polacy 
nie kupują broni, bo nie chcą jej mieć? 

– Wynika to jedynie z tego, że w Pol-
sce do 2011 r. policja wydawała pozwole-
nia na posiadanie broni wyłącznie wedle 
własnego uznania. Powinienem raczej 
powiedzieć – nie wydawała. Uzyskanie 
pozwolenia – poza bronią do celów my-
śliwskich – było w zasadzie niemożliwe. 
Polacy nabrali przekonania, że nie można 
uzyskać pozwolenia. Od czterech lat sy-
tuacja systematycznie się zmienia. Nowe, 
bardziej racjonalne przepisy dotyczą m.in. 
broni sportowej i kolekcjonerskiej. 

– A do obrony własnej?
– Tu przepisy nie zmieniły się. Oso-

ba, która stara się o takie zezwolenie, 
musi wykazać, że istnieje trwałe, realne 
zagrożenie dla jej życia i zdrowia. 

– Czyli konkretnie... 
– Właśnie o to chodzi, że tego nie 

wiadomo. Osoba, do której domu pró-
bowali włamać się przestępcy, której 
grożono, przebijano opony w samo-
chodzie, jest w odczuciu społecznym 
osobą zagrożoną, w ocenie policji – nie. 

– A co z bronią gazową? 
– Polacy mają sporo gazówek, ale to 

stara broń, kupowana jeszcze w latach 
90. minionego wieku. Był taki okres 
po zmianie ustroju, że nie wymagano 
na nią zezwoleń. Kiedy wprowadzono 
ten obowiązek, usankcjonowano stan 
faktyczny i gazówki zostały w domach 
Polaków. Sejm znów pracuje nad libe-
ralizacją przepisów w tym względzie. 
Nowy projekt zakłada, że broń gazową 
będzie można nabyć na podstawie 
karty rejestracyjnej broni palnej. By ją 
uzyskać, trzeba będzie przedstawić za-
świadczenie o niekaralności, od lekarza 

o stanie zdrowia oraz od psychologa – o 
braku zaburzeń psychologicznych. To 
wszystko. Te przepisy mogą wejść w 
życie za kilka miesięcy. 

– To dlaczego Polacy masowo wy-
zbywają się broni gazowej, kupionej 
w latach 90.? 

– Pistolet gazowy kosztuje 300 zł, 
a jego posiadacz musi przedstawiać 
co pięć lat orzeczenie lekarskie, które 
kosztuje 500 zł. To koszt niewspół-
mierny do ceny broni. Ale to nie jest 
dowód na to, że Polacy nie chcą mieć 
broni. Polacy rozróżniają broń palną 
od gazowej. Nie słyszałem o przypad-
ku, by ktoś posiadający broń palną do 
ochrony osobistej dobrowolnie z niej 
zrezygnował. 

– I dlatego przygotowaliście pro-
jekt nowej ustawy? 

– Tak. Od roku prowadzimy akcję 
propagującą wprowadzenie nowej ka-
tegorii pozwoleń na broń – do ochrony 
miru domowego. Proponujemy, by 
mogły je uzyskać osoby spełniające kry-
teria ustawy o broni, a więc niekarane, 
zdrowe, bez zaburzeń psychicznych, 
w wieku ponad 21 lat i będące wła-
ścicielem domu bądź mieszkania lub 
wynajmujące je. Do ochrony miru do-
mowego służyłaby broń gładkolufowa, 
bo jest duża, nie da się z nią paradować 

niezauważenie po ulicy, nie można jej 
schować do torby. Można z niej strzelać 
nie tylko z ostrej amunicji, ale też gu-
mowej, niestanowiącej zagrożenia dla 
życia. Czasem używa jej policja. Jest 
to broń o wiele mniej niebezpieczna 
niż karabinek czy pistolet. Sami też 
zaproponowaliśmy, by wprowadzić 
zakaz wynoszenia jej z domu w stanie 
załadowanym. Takiej broni można by 
użyć w ramach obrony koniecznej. 

– To pojęcie dość niejednoznaczne. 
– Owszem, zdarzało się, że czło-

wiek, który użył broni do obrony 
przed napastnikiem, trafiał do wię-
zienia za przekroczenie granic obrony 
koniecznej. My uważamy, że każdy, 
kto odpiera bezpośredni i bezpraw-
ny zamach na jakiekolwiek dobro 
chronione prawem – życie, wolność, 
mienie – powinien być zwolniony z 
ponoszenia za to odpowiedzialności 
karnej. To napadający powinien po-
nosić wszelkie konsekwencje, nawet 
takie, że napadnięty użyje niewspół-
miernego środka obrony. 

– Czy Polaków stać na zakup broni? 
– Strzelbę bądź w pełni sprawny 

pistolet można kupić już za 500 zł. 
Można też za kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Widziałem pistolet, który 
kosztował 32 tys. euro. 

– Przeciwnicy liberalizacji prze-
pisów dotyczących broni zawsze 
przywołują masakry dokonywane 
przez szaleńców, także nastolatków 
zabijających bez powodu wiele osób. 

– To nie jest argument w tej dys-
kusji. W Stanach, gdzie do takich 
masakr najczęściej dochodzi, prawo 
do posiadania broni wynika z samego 
faktu posiadania amerykańskiego oby-
watelstwa, gwarantuje to konstytucja. 
Nie proponujemy, by w Polsce znie-
siono reglamentację dostępu do broni. 
Uważamy jednak, że praworządni 
obywatele bez zaburzeń psychicznych 
mają prawo ją posiadać. 

Rozmawiała Anna Rudy 

 

Andrzej Turczyn: – 
Nie proponujemy, 
by w Polsce zniesio-
no reglamentację 
dostępu do broni. 
Uważamy jednak, że 
praworządni oby-
watele bez zaburzeń 
psychicznych mają 
prawo ją posiadać. 

W Wielki Piątek, 3 kwietnia, tuż po godz. 19, na 
ul. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu rozbił się 
kabriolet honda S2000. Kierował nim 30-latek 
bez stałego miejsca zameldowania. Jechała z 
nim dziewczyna. Kierowca nie dostosował pręd-
kości do warunków na drodze. Auto wypadło 
z jezdni i uderzyło w drzewo. Ani kierowcy, 
ani pasażerce na szczęście nic się nie stało. 
30-latkowi odebrano jednak uprawnienia do 
kierowania, zatrzymano też dowód rejestracyj-
ny samochodu. MaMaz, fot. IP


