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Rozmowa Nowego Dziennika

Jak we dług Ru chu Oby wa tel skie go 
Mi ło śni ków Bro ni po wi nien wy glą dać 
do stęp do bro ni dla Po la ków?
Pol ska znaj du je się w struk tu rach Unii Eu -

ro pej skiej, więc mu si my po ru szać się we dług
pew ne go po rząd ku praw ne go. Nie mo że my po -
stu lo wać roz wią zań nie moż li wych praw nie,
w związ ku z tym po stu lu je my, aby do stęp
do bro ni pal nej w Pol sce od by wał się na pod -
sta wie po zwo leń na broń, bo te go wy ma ga dy -
rek ty wa unij na, któ rą mu si my za sto so wać, chcąc
czy nie chcąc. Na to miast chce my, że by ry go -
ry tej usta wy, któ ra obo wią zu je obec nie, zra -
cjo na li zo wać. To zna czy, że tam, gdzie ry go -
ry są nad mier ne – zli kwi do wać je, a tam, gdzie
są źle uło żo ne – po pra wić i być mo że na wet
w pew nym sen sie wzmoc nić. Na szym pra gnie -
niem jest do pro wa dzić do ta kiej sy tu acji, że pod -
sta wo we po zwo le nie na broń, któ re w pro jek -
cie na zwa li śmy Oby wa tel ską Kar tą Bro ni i do -
ty czy ło by bro ni bocz ne go za pło nu, czy li tak
zwa nych kbks -ów oraz bro ni gład ko lu fo wej,
moż na by by ło zdo być na za sa dzie jak pra wo
jaz dy. Naj pierw oso ba ubie ga ją ca się o po zwo -
le nie prze cho dzi ła by pew ne ba da nia, w szcze -
gól no ści do ty czą ce sta nu psy chicz ne go zdro -
wia, jed no cze śnie spraw dza no by, czy oso ba
ta by ła nie ka ra na za prze stęp stwa zwią za ne
m.in. z prze mo cą. Kto speł niał by wy ma ga ne
kry te ria, mógł by w spo sób nie zbyt skom pli -
ko wa ny uzy skać po zwo le nie pierw sze go kon -
tak tu, czy li Oby wa tel ską Kar tę Bro ni. Z bro -
nią tą oby wa tel mógł by się szko lić i uczyć, przy -
go to wu jąc się do sy tu acji, w któ rej chciał by
za wnio sko wać o ko lej ny sto pień po zwo le nia
na broń nie co bar dziej nie bez piecz ną, czy li bro -
ni cen tral ne go za pło nu.

Czy uwa ża cie pań stwo, że ten pro jekt 
oraz ła twiej sza do stęp ność do bro ni 
wpły nie na bez pie czeń stwo Po la ków?
My nie uwa ża my, ta kie są fak ty, to jest wie -

dza na uko wa. Ostat nio w Sej mie – na za pro -
sze nie na sze go sto wa rzy sze nia oraz po sła
spra woz daw cy te go pro jek tu – go ścił ame ry -
kań ski na uko wiec John R. Lott. To jest dok tor
eko no mii, któ ry jed no cze śnie swo je ca łe ży -
cie ba daw cze po świę cił ba da niu do stę pu
do bro ni pal nej, głów nie w Sta nach Zjed no -
czo nych, ale tak że na ca łym świe cie. Ten eks -
pert pre zen tu je sta no wi sko, że do stęp do bro -
ni pal nej dla pra wo rząd nych oby wa te li ni gdy
nie po wo du je wzro stu za gro żeń bez pie czeń stwa
pu blicz ne go. On twier dzi, na pod sta wie swo -
ich ba dań, że wszę dzie tam, gdzie ogra ni czo -
no do stęp do bro ni pal nej, na stę po wał gwał -
tow ny wzrost prze stęp czo ści. Po dał przy kład
Wiel kiej Bry ta nii, gdzie w la tach 90. za ka za -
no do stę pu do bro ni pal nej krót kiej – pi sto le -

tów. W cią gu kil ku lat spo wo do wa ło to kil ku -
set pro cen to wy wzrost prze stęp czo ści. Ten
wzrost prze stęp czo ści w Wiel kiej Bry ta nii zo -
stał opa no wa ny w ten spo sób, że kil ka krot nie
zwięk szo no li czeb ność po li cji. Ma my więc dwa
roz wią za nia: al bo ro bi my pań stwa po li cyj ne, al -
bo po zwa la my oby wa te lom na dba nie o swo -
je bez pie czeń stwo. WPol sce oczy wi ście to nie -
co ina czej wy glą da, dla te go że u nas jest sto -
sun ko wo bez piecz nie i spo koj nie. My nie ma -
my ja kiejś gwał tow nej i du żej prze stęp czo ści,
w związ ku z tym to bez pie czeń stwo jest mniej
istot ne, cho ciaż nie bez zna cze nia. My ślę jed -
nak, że głów nym ele men tem dla nas jest to, by
od bu do wać w Pol sce tzw. kul tu rę po sia da nia
bro ni pal nej. W na szym kra ju coś ta kie go ist -
nia ło do ro ku 1939, kie dy to roz po czę ła się nie -
miec ka in wa zja na Pol skę, a Niem cy pod ka -
rą śmier ci od bie ra li Po la kom broń. Dzie ła do -
ko na li ko mu ni ści, któ rzy w 1944 ro ku za po -
mo cą tak zwa ne go ma łe go ko dek su kar ne go
wpro wa dzi li ka rę śmier ci za nie le gal ne po sia -
da nie bro ni, a nie le gal ne po sia da nie bro ni by -
ło za wsze wte dy, kie dy bro ni nie po zwo li ła po -
sia dać wła dza ko mu ni stycz na. Ten stan do pro -
wa dził do te go, że dzi siaj w Pol sce na stu miesz -
kań ców ma my je den eg zem plarz bro ni i je ste -
śmy jed nym z naj bar dziej roz bro jo nych spo -

łe czeństw na świe cie. My chce my od bu do wać
zwy czaj ny stan spo łecz ny, po le ga ją cy na tym,
że w zwy czaj nym spo łe czeń stwie ileś pro cent
oby wa te li po sia da po zwo le nie na broń. To nie
mo że po wo do wać żad nych za gro żeń, dla te go
że ta broń nie jest dla osób, któ re za jej po mo -
cą bę dą po peł nia ły prze stęp stwa. Na sza usta -
wa jest de dy ko wa na tym oso bom, któ re są pra -
wo rząd ne, bo każ de po zwo le nie na broń jest
po zwo le niem dla osób pra wo rząd nych – za wsze
tak kon stru owa ne są za sa dy wy da wa nia po zwo -
leń na broń.

Cześć pań stwa prze ciw ni ków mó wi, 
że gdy każ dy bę dzie mógł mieć broń, 
to bę dzie do cho dzi ło do ma so wych 
mor derstw, ta kich jak te w ame ry kań skiej
szko le w New ton, gdzie za bój ca za brał broń
z sza fy swo jej mat ki. Wi dzi pan ta kie 
za gro że nie i czy nie boi się pan, że do ta kich
tra ge dii bę dzie do cho dzi ło w Pol sce?
Nie, nie bo ję się, dla te go że my nie mo że -

my po rów ny wać te go, co my pro po nu je my wtej
usta wie, do po rząd ku ame ry kań skie go. Wogó -
le to nie przy sta je. W związ ku z tym pew nych
skut ków po rząd ku praw ne go ame ry kań skie go
nie mo że my prze no sić napo rzą dek praw ny, któ -
ry my pro po nu je my. W USA pra wo do bro ni

wy ni ka z kon sty tu cji, w Pol sce od ro ku 1919
pra wo do po sia da nia bro ni by ło czyn no ścią ad -
mi ni stra cyj ną w po sta ci wy da nia po zwo le nia
na broń. My ten po rzą dek praw ny w Pol sce mu -
si my za cho wać zuwa gi na to, że je ste śmy człon -
kiem Unii Eu ro pej skiej i to wy zna cza gra ni ce
moż li we go dzia ła nia. Po wtó rzę jesz cze raz – nie
mo że my przy kła dać kon se kwen cji po rząd ku
praw ne go wAme ry ce do kon se kwen cji po rząd -
ku praw ne go w Pol sce. Dla mnie nie lo gicz ne
jest mó wie nie: „Bę dzie tak, jak jest w Ame ry -
ce”. Nie bę dzie, bo my nie chce my, by uzy ski -
wa nie pra wa do bro ni by ło ta kie jak w Ame -
ry ce. Nie zwy kle rzad ko zwra ca się tak że uwa -
gę, że te tzw. krwa we ma sa kry w USA od by -
wa ją się w miej scach wol nych od bro ni – „Gun
free zo ne”. Nie do cho dzi do krwa wych ma sakr,
gdzie jest wy so kie praw do po do bień stwo, że
oby wa te le bę dą mie li broń. To dla te go w więk -
szo ści ame ry kań skich sta nów wpro wa dza się
moż li wość skry te go no sze nia bro ni. Mó wił
o tym na wy kła dzie pan Lott, któ ry opo wie -
dział o dzia ła niach FBI i pod słu cha niu po ten -
cjal ne go za ma chow ca. Z tej roz mo wy wy ni -
ka ło, że ter ro ry sta wy bie rał so bie miej sce
do swo jej zbrod ni i wła śnie kie ro wał się tym
kry te rium – by by ło to ta kie miej sce, w któ -
rym lu dzie nie bę dą mie li bro ni.

Od bu do wać kul tu rę 
po sia da nia bro ni pal nej w Pol sce

Roz mo wa z An drze jem Tur czy nem, pre ze sem Ru chu Oby wa tel skie go Mi ło śni ków Bro ni
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Na wy kład Joh na R. Lot ta pt. 
„Jak broń w rę kach oby wa te li wpły wa na
prze stęp czość”, o któ rym pan wspo mniał,
sta wi ło się za le d wie kil ku po słów…
Na wy kła dzie rze czy wi ście by ło tyl ko 10 po -

słów. Przy naj mniej ta ką licz bę ja od no to wa łem.
Ogrom na więk szość by li to po sło wie z klu bu
Ku kiz’15, je den po seł był z PO, dwóch z PiS
i je den po seł nie zrze szo ny. To za in te re so wa nie
by ło sła be. My ślę jed nak, że w Pol sce ma my
doczy nie nia zpar tyj ną struk tu rą po li tycz ną, czy -
li po sło wie cią gle się jed nak ob ra ca ją i pa trzą,
co pre zes czy li der par tyj ny nada ny po mysł mó -
wi. Po nie waż sta no wi sko Pra wa i Spra wie dli -
wo ści do ty czą ce na sze go pro jek tu nie do koń -
ca zo sta ło wy ar ty ku ło wa ne i chy ba nie do koń -
ca wie dzą, co ma ją z tym zro bić, stąd my ślę, że
i ci po sło wie nie bar dzo wie dzą, czy ma ją się
wy chy lać i uczest ni czyć w te go ro dza ju wy kła -
dach. Ogól nie my ślę, że jed nak za in te re so wa -
nie tym te ma tem jest. Wi dać to choć by po wy -
ra zach sym pa tii dla na sze go sto wa rzy sze nia, któ -
re wie lu po słów nam prze ka zu je. War to tak że
wspo mnieć o zmia nie usta wy z 2011 ro ku, któ -
ra by ła bar dzo istot na i wy eli mi no wa ła w pew -
nym za kre sie uzna nio wość po li cyj ną w kwe -
stii wy da wa nia ze zwo leń nabroń. Ta zmia nazo -
sta ła przy ję ta przez 411 po słów – ty lu, ile by ło
na sa li po sie dzeń i ty lu gło so wa ło za zmia ną.
Tak by ło w każ dym przy pad ku, za wsze gdy
po1989 ro ku wPol sce ła go dzo no do stęp dobro -
ni pal nej, za wsze nie mal że wszy scy po sło wie
by li „za”. W tej kwe stii nie by ło ni gdy żad nych
do strze gal nych po dzia łów po li tycz nych.

Z ostat nich da nych wy ni ka, że w 2016 ro ku
przy by ło w Pol sce 106 tys. eg zem pla rzy
bro ni. To do bry znak?
To jest nie praw dzi wa te za. To jest te za, któ -

ra wy ni ka z nie zro zu mie nia dzien ni ka rza, któ -
ry prze czy tał sta ty sty ki. Po li cja ujaw ni ła sta ty -
sty kę do ty czą cą licz by wy da nych po zwo leń
na broń w 2016 ro ku. W pierw szej ko lum nie
jest licz ba po zwo leń, a w dru giej ko lum nie jest
licz ba jed no stek bro ni, do któ rych po sia da nia
upraw nia wy da ne po zwo le nie na broń. Dzien -
ni karz zsu mo wał tę licz bę i wy szło mu 106 ty -
się cy i uznał, że ty le Po la cy ku pi li bro ni, a to
jest nie praw da. Ty le mo gą ku pić, ale nie ku pi -
li. O tym, ile ku pi li, mó wi in na sta ty sty ka, któ -
ra po ka zu je, ile eg zem pla rzy bro ni za re je stro -
wa no, a to jest zde cy do wa nie mniej sza licz -
ba – oko ło 30 ty się cy. W ro ku 2016 wy da no
oko ło 14 ty się cy po zwo leń na broń. Jed no cze -
śnie w tym sa mym ro ku cof nię to część wy da -
nych wcze śniej ze zwo leń, w związ ku z tym ten
przy rost osta tecz nie wy niósł oko ło 6-7 ty się cy.

Wo bec tych sta ty styk jak wy pa da my 
na tle eu ro pej skich państw w po sia da nej
przez oby wa te li bro ni w prze li cze niu
na jed ne go oby wa te la?
Bar dzo źle. Dra ma tycz nie kiep sko. W Pol -

sce ma my wy da nych 198 ty się cy wszyst kich
po zwo leń na broń, co nie ozna cza, że 198 ty -
się cy osób po sia da broń. Ja na przy kład po sia -
dam trzy po zwo le nia na broń i w tej sta ty sty -
ce je stem li czo ny za trzy oso by. Ta kie sy tu acje
są bar dzo czę ste. Mój sza cu nek jest ta ki, że
w Pol sce osób po sia da ją cych po zwo le nie
na broń jest oko ło 150 ty się cy, któ rzy ra zem
po sia da ją oko ło 420 ty się cy eg zem pla rzy bro -
ni. Dla po rów na nia – w są sied nich Cze chach
oby wa te le są w po sia da niu oko ło 800 ty się cy
sztuk bro ni, a to kraj czte ry ra zy mniej szy odPol -
ski. To po ka zu je ska lę dra ma tu, któ ry ma my
w Pol sce – na 100 miesz kań ców ma my je den
eg zem plarz bro ni, w Cze chach ta licz ba wy -
no si 16, w Niem czech 30, w kra jach skan dy -
naw skich oko ło 40. Wy glą da to na praw dę źle.

We dług nie ofi cjal nych in for ma cji MON wraz
z MSWiA i z mi ni ster stwem spor tu pla nu ją
bu do wę strzel nic spor to wych w każ dej 
gmi nie, na wzór Or li ków, któ re re ali zo wał
po przed ni rząd. To do bry po mysł?
Mi ni ster stwo spor tu w ra mach od po wie dzi

na in ter pe la cję po sła Sta ni sła wa Pię ty po in -

for mo wa ło, że roz wa ża wpro wa dze nie te go pro -
jek tu, więc do bu do wy strzel nic jesz cze bar -
dzo da le ko. Urzęd ni cy na ra zie dys ku tu ją, czy
ta ki pro jekt wdro żyć, a je śli tak, to jak miał -
by wy glą dać. Ogól nie uwa żam, że po mysł jest
bar dzo do bry. My, ja ko Ruch Oby wa tel ski Mi -
ło śni ków Bro ni, do ma ga my się ta kich roz wią -
zań już od daw na. Rze czy wi ście jest tak, że
obec ny rząd po dej mu je ja kieś dzia ła nia w tym
za kre sie dla te go, że – po pierw sze – mi ni ster -
stwo spor tu w ro ku 2016 pro wa dzi ło in wen -
ta ry za cję strzel nic, a po dru gie – by ło spo tka -
nie z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, w któ -
rym rów nież przed sta wi ciel na sze go ru chu
uczest ni czył. Pod czas spo tka nia by ła dys ku -
sja i za pre zen to wa li śmy swo je po my sły, jak
do stęp do bro ni w Pol sce po wi nien wy glą dać.
Mo im zda niem te dzia ła nia w ja kiś spo sób za -
owo cu ją, tym bar dziej że bu do wa od kry tej,
ziem nej strzel ni cy jest o wie le tań sza niż bu -
do wa tzw. Or li ka. Strzel ni ca to tak że in fra struk -
tu ra spor to wa, ale mo gły by z niej tak że ko -
rzy stać np. Woj ska Obro ny Te ry to rial nej, har -
ce rze i kto kol wiek bę dzie tyl ko chciał. Te go
w Pol sce jest bar dzo po trze ba, po nie waż brak
in fra struk tu ry strze lec kiej jest jed nym z pod -
sta wo wych pro ble mów, któ ry utrud nia roz wój
strze lec twa spor to we go w na szym kra ju. Trze -
ba wie dzieć, że w Pol sce, aby po wstał klub
strze lec ki o cha rak te rze spor to wym, czy li ta -
ki, w któ rym człon ko stwo upraw nia do wy -
stą pie nia o po zwo le nie na broń, mu si po sia -
dać strzel ni cę. Im mniej strzel nic, tym mniej
klu bów, a od wrot nie pa trząc – im wię cej strzel -
nic, tym wię cej klu bów, a co za tym idzie – wię -
cej po zwo leń na broń. Mo im zda niem jest to
je den z ele men tów, któ ry roz wi nie strze lec two
spor to we, któ re jest w Pol sce nie zbęd ne.

Na uka ob słu gi bro ni po win na być czę ścią
edu ka cji mło dzie ży w szko łach?
A dla cze go nie? Ja w li ceum mia łem przed -

miot przy spo so bie nie obron ne i pa mię tam, że
co naj mniej raz na strzel ni cy by łem i otrzy -
ma łem kbks do rę ki i po zwo lo no mi strze lać.
Tak po win no być i dzi siaj, oczy wi ście moż -
na by ta kie szko le nie roz wią zać w in ny spo -
sób – mo gą tym zaj mo wać się np. in struk to -
rzy z klu bów strze lec kich, a wte dy nie by ło -
by po trze by, by na uczy ciel był in struk to rem
strze lec kim, a szko ły mia ły ma ga zy ny bro ni.
Wy star czy stwo rzyć przy chyl ną au rę do po -
wsta wa nia klu bów strze lec kich, a te mo gą spo -
koj nie współ pra co wać ze szko ła mi.

Ja kie po dej mu je cie pań stwo kro ki ja ko 
sto wa rzy sze nie, by po pu la ry zo wać wie dzę
o bro ni i jej wy ko rzy sta niu?
Sto wa rzy sze nie Ruch Oby wa tel ski Mi ło śni -

ków Bro ni po sta wi ło so bie za cel, po pierw sze,
zmia ny ste reo ty pów do ty czą cych po sia da czy
bro ni, po dru gie, chce my do pro wa dzić do dal -
szej ra cjo nal nej zmia ny do stę pu do bro ni pal -
nej. My ślę, że te dzia ła nia, któ re do tej po ry po -
dej mo wa li śmy na prze strze ni ostat nich lat, do -
pro wa dzi ły do te go, że my w ogó le dzi siaj dys -
ku tu je my o do stę pie do bro ni pal nej. Na sze sto -
wa rzy sze nie po wsta ło w ro ku, w któ rym zmie -
nia no usta wę o bro ni i amu ni cji, a za ło ży cie la -
mi by li ci sa mi lu dzie, któ rzy uczest ni czy li
w zmia nie tej że usta wy w 2011 ro ku i oni po to
two rzy li ten ruch oby wa tel ski, by po wsta ła or -
ga ni za cja spo łecz na, któ ra – po pierw sze – bę -
dzie kon tro lo wa ła wy ko na nie tej usta wy,
a po dru gie – by by ła in stru men tem spo łecz ne -
go na ci sku. Mu si my stwo rzyć spo łe czeń stwo
oby wa tel skie i my się tym zaj mu je my.

Człon ków sto wa rzy sze nia jest co raz wię cej?
Wzrost wi dać. W tej chwi li ma my po nad 5

ty się cy człon ków, a dzia ła my 5 lat. Wi dać wy -
raź nie, że na pływ człon ków jest za wsze zwią -
za ny z wy da rze nia mi, któ re dzie ją się w prze -
strze ni pu blicz nej. Wte dy człon ków nam na -
pły wa wię cej. My nie chce my zmo no po li zo -
wać ryn ku, my chce my być ko łem za ma cho -
wym, i tak rze czy wi ście się dzie je.

ROZ MA WIAŁ: PRZE MEK CE BU LA


