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Cezary Grabarczyk nie jest wyjątkiem. Pistolet to pożądany prestiżowy gadżet.

Także obawa przed Rosją sprawiła, że Polacy znów zapragnęli broni. Mogą ją miec, ale w szafie.

Lub pokątnym sposobem.

Polska zbroina
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ezary Grabarczyk nie jest Pierw-
szy politykiem, który chęć no-
szenia przy pasku broni krótkiej
przypłaciŁ kłopotami. o tym'

że zaraz gdy zostałwicemarszałkiem Sej-
mu, załatwił sobie pozwolenie na broń
do ochrony osobistej, nie podchodząc
do wymaganego egzaminu praktyczne-
go, wyszło najaw teraz, po trzech latach
od zdarzenia, i to przypadkiem. Fakt wy-
kryło Biuro Spraw Wewnętrznych tropią-
ce łapówkarstwo w łódzkiej drogówce.
okazało się, ze w czasie, kiedy miał być
na egzaminie, siedziałwkomendzie po-
licji w Łodzi, trzy kilometry od strzelnicy,
u zaprzyjaźnionego ze sobą naczelnika
Wydziału Postępowań Administracyj -

nych Komendy Wojewódzkiej.
Naczelnik, u różnych politykóq wtym

u marszałka , zabtegał o etat W jakimś
państwowym koncernie' Inny poseł
zŁodzi, Dariusz Seliga z PiS, któryw tym
Samym czasie teŻ starał się o bron, ze-
znał, omawiając z naczelnikiem tę
kwestię, usłyszał: ,,będzte pan miał za-
łatwione tak jak marszałek''. Co do eg_

zaminu praktycznego poseł Seliga mówi
enigmatycznie, że był na kilku strzela-
niach, ale nie wie, które związane było
z egzaminem . P rzyznale, ze pozwolenie
na broń do ochrony osobistej dostał, ale
broni do dziś nie nabył.

Ieszcze inny poseł, też z PiS' Max
Kraczkowski osobiście odwiedził w tej
sprawie ówczesnego komendanta sto-
łecznego policji tprzedłoŻył mu swój
wniosek umotywowany ogólnikowo
częstymi jazdami po Polsce, takze
po nocy * a komendant z miejsca Pod-
pisał zgodę, dopisując obok odręcznie
,,po spełnieniu wymo gów". Niecodzien-
ność tej sytuacji polegała m.in. na tym,
że decyzja komendanta zgodnie z pro-
cedurami ma zamykać cały, kilkumie-
sięczny, rozbudowany proces weryfika_
cji takiego wniosku, a nie go otwierać'
Poseł Kraczkowski zgodę dostał, kupił
sobie pistolet Berettę, ale nie chce na-
rvet odpowied zieć, czy Ćwiczy nabteżąco
swoją sprawność strzeleck ąi czy zna|azł
się kiedykolwiekw sytuacji, wktórej mu-
siał sięgnąć po broń do ocl:'tony. _ Proszę
porozmawiać z kimś innym, na przykład
z marszałkiem Sikorskim, on paradował
z broniq w kaburze po Sejmie _ mów|

Marszałek Radosław Sikorski łeż ma
broń do ochrony osobistej. on swój
rr.niosek o |ej przyznanie uzasadniał
z kolei bliskością, w odległości 3 km
od domu, więzienia. Marszałek Ćwtczy
na strzelnicy. Choćbywczoraj w Szkole
\\rywiadu w Starych Kiejkutach - in-
iormuje w mailu. Tak, zdarzyło mu się
r zyciu być w sytuacji zagroŻenial'użyć
_lroni _ odpisuje, nie chcąc jednak zdra-
'z.ic szczegÓłów.

VlolrrrR KRłsl,towsxR

Broń krótką, do ochronr' osobistej,
ten bodaj najbardziej reglamentowany
towal W Polsce, ma1ąteż inni posłowie
i politycy: Artur Dębski, Łukasz Gibała,
Jacek Kurski (po włamaniu do domu),
Iarosław Kaczyński, AIeksander Kwa_
śniewski, Leszek Miiler, Eugeniusz
Gtzeszczak, Tomasz Kaczmarek (agent
Tomek), Bogdan Pęk. I inni.

Dla polityka
lub do szafy
Politycy są wyraŹnie nadreprezento -

wani wśród ludzi chodzących z bronią.
Iak wynika z danych Komendy Głów-
nej Policji na koniec 2014 t., pozwole-
nie na broń do ochrony osobistej ma
niespełna 63 tys. osób (cywili) w całej
Polsce, czylizaledwre 0,16 proc. obywa-
telri. Znacznąich część stanowią, prócz
polityków, ludzie będący blisko władzy
_ np' w Ministerstwie SprawWewnętrz_
nych (czasem mający z tego powodu
kłopoty' jak pewien wiceminister, który
strzelał po alkoholu w powietrze, żeby
zatrzymać prze)eżdżający samochód).
Dość licznie reprezentowani są sędzio-
wie (niektórzy zabierają broń na salę
rozpraw), prokuratorzy, z racji wykony-
wanej pracy.

Ponad 15 tys. osób ma broń z racji
pr zy należności do Polskiego Zw iąz'
ku Strzelectwa Sportowego _ średnio
po dwie sztuki na głowę. Moze to być
taka sama broń krótka jak do ochrony
osobistej - z tą jednak ńżnicą, że Iegal-
nie można jąttzymaĆ jedynie w domu
w sejfie, a jeśli poza domem _ to tylko
wdrodze na strzelnicę czyzawody' Win-
nych okolicznościach posiadanie takiej
broni jest traktowane przez prawo jako
posiadanie nielegalne z wszystkimi tego
konsekwencjami.
W godzinach pracy dostęp

do broni ma1ąteŻ pracownicy strzelnic
_w 4I działających w Polsce jest prawie
2 tys. sztukbroni, aie nie moznawynieść
jejpoza obiekt.

Najliczniejsza grupa mających
pozwolenie na broń to myśliwi
_ 116 tys. osób. Mają w swoim arse-
nale (dane na koniec 2014 r.) Łączn\e
272tys.313 sztuk broni, także krótkiej.
Podobnie jak sportowiec, myśliwy, który
ma broń w domowym sejfie, nie moze
zagroziĆ nią włamywaczom, którzy po-
jawili się w ogródku. Tak jak strzelcy
sportowi, tak myśIiwi w 2011 r' uwolniii
się za to od uznaniowości policji przy
wydawaniu im pozwoleń na bfoń. No-
welizacja ustawy o broni wprowadziła
proste zasady _ przynależysz do Pol-
skiego Związku Łowieckiego _ dostajesz
pozwolenie. Przy okazli zmian w prawie
myśliwi dostali tez niespodziewany pre-
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zent - ważność straciło rozporządzenie
wyłącza1ące prawo do uŻywania przez
nich broni krótkiej, a \^/ mocy pozosta-
ło to, które określało w dżulach (ener-
gię pocisku), jakiej broni mają używać
na polowaniach, by zwierzę nie cier-
piało, a zostało zabite od razu. okazało
się, że do tej grupy naIeŻąniektóre pi-
stolety i rewolwery. od razu skoczyła
sprzedaż broni krótkiej w tej grupie.
W kilka miesięcy 2011 r. sprzedano
l,4 tys. sztuk - tyle co w całym wcze'
śnieIszym roku i więcej niz wŚród spor-
towców. Wówczas sprawę w pośpiechu
łatano. Komenda Główna Policji roz-
syłała do komend pisma, by wnioskom
o wydanie takiej broni odmawiać, na-
wet bez podawania przyczyny. Ateraz
wróciła. MyśIiwi, w myśl po raz kolejny
nowelizowanej ustawy o broni, chcą
dostać uprawnienia do posiadania
broni krótkiej w celu dobijania upolo-
wanych zwierząt.

W godzinach ptacy Z bronią chodzą
ochroniarze i detektywi - 90 tys. ludzi
ma pozwolenie na broń do takich celów
- ale nie mogliby jej użyć do obrony oso_
bistej pozapracą. Tylkow godzinachpra'
cy i tylko w przypadku obrony osÓb czy
mienia, do ochrony których zostali wy_
najęci. Po zmianie zdająbroń do firmo-
wego sejfu lub pobierają ją tylko na czas
konwoju, zakażdymtazem spisując tak-
że stan amunicji'

Kolejnych 30 tys. osób zajmuje się
tylko pilnowaniem broni w takich (i in-
nych) magazynach _ lecz jej nie używa.
Tzw. broni obiektowej używa w Polsce
ponad 2 tys. instytucji, a ochrona mienia
i wewnętrzne służby ochrony (np. sądo-
we) to tylko ich część.

Dodatkowe 2 tys. ludzi na czas Pra-
cy pobiera brortz sejfów różnych pań-
stwowych urzędów. Jest jeszcze prawie
550 szkół, Stowafzyszeń i organizacji
strzeleckich - z 25 tys. sztuk broni'
A nawet branŻa filmowa. Na potrzeby
realizacji filmów ten sektor dysponuje
własnym arsenałem 2,5 tys. sztuk bro-
ni i ludŹmi do obsługi tej broni, ale tylko
w godzinach pracy i na nibY.

Byle nie do użytku
Jeszcze w latach 90' w związku z dużą

liczbą napadów dość powszechnie wy_
dawano pozwolenia na broń do obrony
własnej właścicielom kantorów czy tak'
sówkarzom - ale to się skończyło de-
kadę temu. Dziś panuje wyraŹny trend
odwrotny. Ci sami politycy, którzy sami
tak chętnie p atadujązbtonią, zaostrzyli
i tak ostre po1skie standardy' Dla niebę_
dących przy władzy, nawet przy istnie-
niu realnego zagrożenta, uzyskanie po_
zwolenia na broń do ochrony osobistej
jest niezmiernie trudne.
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Przybywa chętnych do uczestnictwa
w zawodach. W weekendy przychodzi
kilkaset osób - wcześniej kilkadziesiąt.
ostatnio na największe zawody strze-
leckie Longshot w Międzytzeczu miej-
sca dla startujących zostały zabukowane
w ciągu kilku godzin.

Szkolenie trwa ok.3 miesięcy, kosztuje
do 1 tys. zł (juniorzy nie płacą lub płacą
symbolicznie), po tym czasie otrzymuje
się patent strzelecki, zdaje się egzamin
i można występować do policji o po-
zwolenie na broń sportową' a ona z au-
tomatu wydaje zgodę. Broń rejestrowana
jako sportowa to taka sama, jaką dostają
politycy do ochrony osobistej - identycz-
ne popularne Glocki, Sig Sauery czy Be-
retty. Tomasz Kwiecień' prezes Polskie-
go Związku Strzeleck ieg o, przy zna1e,
że przypadki, iżpo zalatwieniu takiego
pozwolenia na broń strzelecką dany
człowiek znikaz klubu, nie przychodzi
1uż na treningi ani zawody _ zdaruają
się coraz częściej. Była to kiedyś metoda
stosowana przez zor gani zowa ne grupy
przestępcze, m.in. gang pruszkowski.
Dziś najwyra źniej znów o dżyła.

Może jest W tym logika: jeśli chcą,
niech mają broń w szafie, ale nie wyno-
szą jej naulice. Liczbawnioskówo zgodę
na posiadanie broni do obrony osobistej
(to wówczas, gdy wkracza cały aparat
z wywiadem środowiskowym i wizyta-
mi w sklepach blisko adresu zamiesz-
kania) od lat wyraźnie spada. W rejonie
działania Komendy Stołeczne-i w całym
2013 r' złożono zaledwie 55 wniosków,
kilkakrotnie mniej niz w latach wcze-
śniejszych (większość odmów), a w ubie-
głym już tylko 48 (połowa odmów)
_ bo po co przechodziĆ cały ten długi,
kosztowny i niewygodny proces weryfi-
kacji, skoro komendant koniec końców
i tak odmówi? W tym samym czasie,
w całym kraju, liczba broni w domach
kilkakrotnie wzrosła. w 2014 r. zgodę
na noszenie broni dla własnej ochrony
wydano 116 osobom, 1,4 tys. ludzi do-
stało licencje na tę samą broń do celów
sportowych, a prawie 5 tys. osób - po-
zwolenie na broń do celówłowieckich.

Pytanie jednak, co w tych szafach
i dlaczego. Ci' których nie stać na kursy
strzeleckie (od stu złotych w górę zapół
godziny z instruktorem, w zależności
od rodzaju broni i nabojów, plus koszt
tych ostatnich - od 60 gr za sztukę),
preferują czarnoprochowce ładowa-
ne przez lufę i ćwiczenie w ogródku.
Sprzedało ich się w ostatnich latach po-
nad 100 tys. sztuk, nie potrzebaŻadnych
licencji. Dostępne są rupiecie 1eszcze
z wojny- setki tysięcy sztuk. Były pomy-
sły, by ten rynek ucywilizować. Spisać,
pozwolić ludziom zatrzymać jako pa-
miątki rodzinne. I tak mamy pozwole-
nia na broń ,,pamiątkową" (2,5 tys. sztuk)
i ,,kolekcjonerską'' (B tys. sztuk).
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Są wreszcie wiatróivki - substytut,
bo substytut , lecz strzela. Ponad milion
sztuk w polskich domach. Bijemy rekordy
w ilości wypadków z wiatrówkami wśród
dzieci. Co roku - od kilkunastu do kil-
kudziesięciu' w tym kilka śmiertelnych.

Zabawy z bronią
Ęmczasem lata odcięcia od broni zro-

biły swoje. Swego czasu ofiarą ustawo-
dawstwa padły sale przysposobienia
obronnego w szkołach _ karabinki trzeba
było w cenie złomu sprzedaĆnaZachÓd,
bowiem przyklasowe kantorki nie były
W stanie spełnić wyśrubowanych norm
dla magazynów broni. Krzysztof Stefa-
niak, były mistrz Europy w strzelectwie,
obserwuje, że młode pokolenie wręcz
głupieje w kontakcie z bronią. opowiada,
że gdy jeździ po szkołach jako instruk-
tor, dając dzieciakom do rąk atrapybro-
ni - jako prawdziwe -wciąŻ obserwuje
to samo: najpierw celują w kolegów, po-
tem we własną głowę.

Starsze pokolenie nie jest lepsze. An-
drzej Urbańskiwspomniałkiedyś z dumą,
jak to w Sopocie Lech Kaczyński, spaceru-
jąc wieczorem, zobaczył kiIku mężczy zn
napadających na jakiegoś przechodnia
i wyciągnął pistolet. Napastnicy uciekli'
lerzy Sieklucki, instruktor strzelectwa
sportowego i właściciel zakładu ruszni-
karskiego, podkreśla jednak, że już samo
wyjęcie broni z kabury oznaczajejużycie
_ a finałem możebyćpozbawienie kogoś
zycia. A w konsekwencji natychmiasto-
wy areszt i dochodzenie, czy użyte środ'
ki były adekwatne do stopn ia zagt ożenia.
_ Nie słyszałem też, źreby ktoś, kto jest anxa-
torem strzelającym od przypadku do przy-
padku, takim,,niedzielnym" strzelcem,
skutecznie użył osobistej broni do obrony
_ dodaje. _ Do tego nie wierzę, żeby ama-
tor miał odwagę strzelić do człowieka.
To nie jest łatwe, to jest trauma, więc po-
siadanie broni wcale nie oznacza, że ona
w czymś pomoże w sytuacji zagrożenia
-mówi Sieklucki.

W dodatku nasze prawo jest i w tym
w zgIędzie mo cno restrykcyjne . P r zy -
padki sądowych procesów pokazują,
że nawet strzelanie z legalnej broni, ku
przestrodze, i przypadkowe postrzelenie
złodzieja rr'oże podle gać karze.

Dlatego Jacek Santorski, psycholog biz-
nesu, dodaje, żebtoń pomoże tylko lu-
dziom wyszkolonym. Jeżeli chodzi obez-
pieczeństwo, Santorski większy sens widzi
nie w treningach strzeleckich, tylko w na-
uce właściwego zachowania się w tzw. w,ro-
gim otoczeniu. _ Przestrzegałbym nawet
przed noszeniem nożn czy woźnniem kija
bejsbolowego w bagażniku _ mów| zazna-
czając, że kazda broń rł4rmaga dojrzałości
i wytrenowania. Pytanie' jak o Ę'rn przeko-
nać tych, którzy jltż mają broń do leżenia
w szafie i słabe z nią obn''i,our'o 
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