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O Ameryce

We dług da nych opu bli ko wa nych
w ub.r. przez FBI w Sta nach Zjed no -
czo nych gwał tow nie wzro sła licz ba
osób sta ra ją cych się o za kup bro ni,
a co za tym idzie tak że jej sprze daż.
Licz ba prze pro wa dzo nych kon tro li
prze szło ści kry mi nal nej i psy chia -
trycz nej wy ma ga nej przy jej za ku pie
wy nio sła 27 538 673 i o 4 mln prze -
kro czy ła wcze śniej szy re kord. Ozna -
cza to, że sprze da no zde cy do wa nie
wię cej bro ni, po nie waż każ da oso ba,
któ ra otrzy ma po zy tyw ny wy nik,
czy li tzw. zie lo ne świa teł ko do FBI,
mo że za ku pić jej na wet kil ka sztuk.
Ana li ty cy uwa ża ją, że tak du że za -
in te re so wa nie bro nią jest wy ni kiem
dwóch czyn ni ków. Jed nym by ła oba -
wa przed za ostrze niem prze pi sów
zwią za nych z pra wem do jej po sia -
da nia, o któ rym pod czas kam pa nii
pre zy denc kiej mó wi ła Hil la ry Clin -
ton, a dru gim chęć pod nie sie nia
swo je go bez pie czeń stwa przez zwy -
kłych oby wa te li, prze ra żo nych ata -
ka mi ter ro ry stycz ny mi, strze la ni na -
mi w miej scach pu blicz nych oraz ak -
ta mi prze stęp czy mi, jak wła ma nia
i kra dzie że. Po sia da nie bro ni dłu giej
czy też krót kiej w Sta nach Zjed no -
czo nych – mi mo że jest za gwa ran to -
wa ne przez 2. po praw kę do kon sty -
tu cji – wią że się jed nak z pew ny mi
ogra ni cze nia mi i wy mo ga mi praw -
ny mi, wpro wa dza ny mi głów nie przez
wła dze sta no we lub miej skie.

KUP NO/ SPRZE DAŻ
Wprze pi sach ame ry kań skich zwią -

za nych z li cen cją roz róż nia my dwa
ro dza je bro ni – krót ką i dłu gą.
Do pierw szej za li cza my pi sto le ty i re -
wol we ry, a do dru giej broń my śliw -
ską (np. du bel tów ki, sztu ce ry) oraz
róż ne go ro dza ju ka ra bi ny.

„Dobro ni dłu giej za li cza my wszyst -
ko co ma dłu gość lu fy po wy żej 16
ca li, je śli cho dzi o ka ra bi ny, oraz
po wy żej 18 ca li w przy pad ku bro -
ni gład ko lu fo wej” – wy ja śnia
Zyg munt Sta szew ski, in struk tor
strze lec twa Na tio nal Ri fle As so -
cia tion i za ra zem zdo byw ca zło te go
me da lu na XV Świa to wych Let nich
Igrzy skach Po lo nij nych we Wro cła -
wiu, w ka te go rii pi sto le tu spor to we -
go. Jest on tak że ho no ro wym sze fem
stra ży po żar nej w No wym Jor ku i ho -
no ro wym sze ry fem sta nu No wy Jork,
a tak że zna nym po lo nij nym biz nes -
me nem.

Ob ostrze nia do ty czą ce za ku pu,
po sia da nia oraz no sze nia bro ni
przy so bie re gu lo wa ne są przede
wszyst kim przez prze pi sy sta no we,
a czę sto tak że miej skie, jak np.

w No wym Jor ku, gdzie obo wią zu ją
zde cy do wa nie więk sze re stryk cje niż
w ca łym sta nie.
„Na broń dłu gą w więk szo ści sta -

nów nie po trze ba żad ne go po zwo le -
nia – pod kre śla Zyg munt Sta szew -
ski. – Wy star czy pójść do skle pu
z waż nym pra wem jaz dy z da ne go
sta nu i wy peł nić od po wied ni for mu -
larz za ku pu. Na to miast obo wiąz kiem
sprze daw cy jest spraw dze nie prze -
szło ści oso by chcą cej ku pić broń wre -
je strze FBI. Ta ka pro ce du ra trwa
odkil ku dokil ku na stu mi nut, poczym
klient otrzy mu je al bo zie lo ne, al bo
czer wo ne świa teł ko” – wy ja śnia eks -

pert. Pierw szy przy pa dek ozna cza, że
da na oso ba nie ma żad nej prze szło -
ści kry mi nal nej ani też psy chia trycz -
nej i moż ne bez pro ble mu na być broń
dłu gą. W dru giej sy tu acji – gdy po -
ja wia się czer wo ne świa teł ko – sprze -
daw ca ta kiej oso bie nie ma pra wa
sprze dać żad nej bro ni. Nie co ina czej
wy glą da ją prze pi sy do ty czą ce bro ni
dłu giej na te re nie mia sta No wy Jork,
gdzie obo wią zu ją lo kal ne ogra ni cze -
nia do ty czą ce sprze da ży i po sia da nia
bro ni. We dług pra wa miej skie go
na te re nie wszyst kich pię ciu gmin

Wiel kie go Jabł ka wy ma ga ne jest po -
zwo le nie za rów no na za kup bro ni
krót kiej, jak i dłu giej. No wo jor czyk
co praw da mo że za ku pić broń dłu gą
w sta nie No wy Jork bez po zwo le nia,
lecz po za gra ni ca mi mia sta, i nie mo -
że jej wwieźć na te ren Wiel kie go Jabł -
ka, chy ba że ma na to li cen cję.

Sprze daż bro ni krót kiej rów nież re -
gu lu ją prze pi sy sta no we, i są one zróż -
ni co wa ne w za leż no ści od te go, czy
do ty czą tyl ko za ku pu i po sia da nia
bro ni, czy też no sze nia jej przy so -
bie. „Przy kła do wo na Flo ry dzie,
gdzie obec nie miesz kam, pro ce du ra
za ku pu pi sto le tu lub re wol we ru jest

ta ka sa ma jak bro ni dłu giej – wy ja -
śnia Zyg munt Sta szew ski. – Wy star -
czy przyjść do skle pu z pra wem jaz -
dy, pod dać się pro ce du rze spraw dze -
nia prze szło ści w da nych FBI
i po otrzy ma niu zie lo ne go świa teł -
ka moż na do ko nać za ku pu. Oczy wi -
ście moż na ją mieć w do mu oraz prze -
wieźć na strzel ni cę, ale nie moż na jej
no sić przy so bie, chy ba że po sia da
się po zwo le nie na no sze nie bro ni wy -
da wa ne przez De par ta ment Rol nic -
twa” – pod kre śla in struk tor strze lec -
twa. Że by je otrzy mać, na le ży zło -

żyć wnio sek, pod dać się pro ce du rze
spraw dze nia prze szło ści kry mi nal nej
i psy chia trycz nej w kar to te kach FBI
oraz skoń czyć kurs bez piecz ne go po -
słu gi wa nia się bro nią. „Ta kie wa run -
ki na le ży speł nić na Flo ry dzie oraz
wie lu in nych sta nach – mó wi Zyg -
munt Sta szew ski. – Uwa żam, że prze -
szko le nie to jest bar dzo waż ne, po -
nie waż oso by, któ re nie po tra fią się
po słu gi wać bro nią, nie po win ny
mieć do niej do stę pu” – stwier dza eks -
pert do da jąc, że do te go do cho dzi tak -
że wie dza zwią za na z jej prze cho wy -
wa niem, od po wied nim za bez pie -
cze niem przed dzieć mi i oso ba mi po -
stron ny mi, a tak że zna jo mość prze -
pi sów, zróż ni co wa nych w po szcze -
gól nych sta nach. 
„Na przy kład na Flo ry dzie moż -

na prze by wać z bro nią w re stau ra cji,
ale nie moż na wejść z nią do ba ru. Tak
więc w przy pad ku re stau ra cji po łą -
czo nej z ba rem moż na sie dzieć
przy sto li ku re stau ra cyj nym, ale nie
moż na po dejść do po miesz cze nia,
wktó rym są ser wo wa ne drin ki” – wy -
ja śnia Sta szew ski. Z bro nią nie moż -
na tak że wejść m.in. do więk szo ści
szkół i na uczel nie, do są dów oraz
do wie lu kin itp. „Dla te go też ter ro -
ry ści i sza leń cy wy bie ra ją ta kie miej -
sca, po nie waż wie dzą, że nikt tam nie
bę dzie miał bro ni i ła two bę dzie im
prze pro wa dzić ma sa krę bez bron -
nych lu dzi” – wy ja śnia in struk tor do -
da jąc, że ta ką me to do lo gią kie ru ją się
za ma chow cy, któ rzy broń i tak zdo -
by wa ją w spo sób nie le gal ny. 

KTO MO ŻE SIĘ STA RAĆ O BROŃ
Że by móc za ku pić broń, na le ży być

oby wa te lem USA lub po sia dać zie -
lo ną kar tę. Oso ba sta ra ją ca się ją na -
być nie mo że mieć prze szło ści kry -
mi nal nej oraz pro ble mów ze zdro -
wiem psy chicz nym, co od no to wy wa -
ne jest w ba zie da nych FBI. Bar dzo
waż ną spra wą jest rów nież wiek.

„Wwięk szo ści sta nów, że by ku pić broń,
na le ży mieć ukoń czo ne 18 lat, ale
w nie któ rych sta nach na pi sto le ty i re -
wol we ry trze ba mieć 21 lat” – wy ja -
śnia Zyg munt Sta szew ski. Nie co
ina czej sy tu acja wy glą da w przy pad -
ku bro ni my śliw skiej, któ rą w nie któ -
rych sta nach, jak np. Tek sa sie czy też
Ari zo nie, pod czas po lo wań mo gą po -
słu gi wać się oso by po ni żej 18. ro ku
ży cia, a na wet kil ku na sto let nie dzie -
ci. Jak uści śla nasz roz mów ca, „oczy -
wi ście nie mo gą tej bro ni ku pić, ale
ma ją pra wo użyć strzel by czy też sztu -
ce ra ro dzi ców”. Zu peł nie ina czej wy -
glą da to w sta nie No wy Jork, w któ -
rym trze ba mieć ukoń czo ne21 lat oraz
po zwo le nie na pi sto let, że by go móc
wziąć do rę ki, i do ty czy to każ de go
miej sca, włącz nie ze strzel ni cą spor -
to wą. „Wy ją tek sta no wi sy tu acja,
gdy ta ka oso ba znaj du je się pod opie -
ką in struk to ra strze lec twa” – za zna -
cza Sta szew ski.

LI CEN CJE
„Sta ny bar dziej le wi co we, jak np.

No wy Jork, New Jer sey, Con nec ti -
cut, Mas sa chu setts, a w szcze gól no -
ści Ka li for nia, ma ją swo je li cen cje
i nie uzna ją po zwo leń na po sia da ne
bro ni z żad ne go in ne go sta nu” – wy -
ja śnia Zyg munt Sta szew ski do da jąc,
że na le ży rów nież w da nym sta nie
miesz kać, by otrzy mać w nim cer ty -
fi kat. W więk szo ści sta nów okre śla -
nych przez na sze go roz mów cę ja ko

„pra wi co we” obo wią zu je za sa da wza -
jem ne go ho no ro wa nia po zwo leń
na broń wy da wa nych w in nych sta -
nach. „Mo ja li cen cja z Flo ry dy jest
waż na w 39 in nych sta nach, co ozna -
cza, że mo gę jeź dzić, a na wet po dró -
żo wać sa mo lo tem z bro nią po więk -
szo ści te ry to rium USA. Mo gę bez pro -
ble mów po le cieć do Tek sa su, Ko lo -
ra do czy wie lu in nych sta nów, któ re
uzna ją po zwo le nie na broń z Flo ry -
dy. Tak sa mo Flo ry da ho no ru je li cen -
cje z te go ty pu sta nów, po nie waż ta
za sa da jest dwu stron na” – wy ja śnia
in struk tor strze lec twa. Flo ry da jest
bar dzo li be ral nym sta nem je że li cho -
dzi o po zwo le nie na no sze nie bro ni
i ze zwa la na wet na ubie ga nie się o nie
re zy den tom in nych sta nów. Wpro wa -
dze nie te go prze pi su zwią za ne by ło

Ro śnie za in te re so wa nie 
za ku pem bro ni w USA

Woj tek Ma ślan ka

Każ dy oby wa tel Sta nów Zjed no czo nych ma kon sty tu cyj ne pra wo do po sia da nia bro ni, za gwa ran to wa ne dru gą po praw ką. Za sa da ta wią że się jed nak
z wie lo ma ogra ni cze nia mi na rzu co ny mi przez lo kal ne re gu la cje sta no we i miej skie, więc w wie lu re jo nach róż nią się one zna czą co, a na wet do pro wa dza -
ją do ab sur dal nych sy tu acji. Dla te go też każ dy po sia dacz bro ni, a zwłasz cza po dró żu ją cy z nią po róż nych czę ściach kra ju, po wi nien do kład nie za po znać

się z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w da nym sta nie czy na wet mie ście. Jest to tym waż niej sze, że nie zna jo mość pra wa dzia ła na nie ko rzyść oby wa te la.

2. PO PRAW KA DO KON STY TU CJI USA:
„A well re gu la ted Mi li tia, be ing ne ces sa ry to the se cu ri ty
of a free Sta te, the ri ght of the pe ople to ke ep and be ar Arms,
shall not be in frin ged”.

Fragment rę ko pisu Kar ty Praw Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki, w któ rej za pi sa na jest 2. po praw ka do Kon sty tu cji USA
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z pla gą na pa dów na tu ry stów, któ rzy
w prze szło ści nie mo gli no sić przy so -
bie bro ni, przez co sta no wi li ła twy
i bez piecz ny obiekt dla zło dziei.

„Nie za leż nie od te go, w ja kiej czę ści
Sta nów Zjed no czo nych ktoś miesz -
ka, mo że wy stą pić do flo rydz kie go
De par ta men tu Rol nic twa o po zwo -
le nie na no sze nie bro ni w tym sta nie.
Pootrzy ma niu tzw. Non Re si dent Car -
ry Li cen ce, któ ra jest rów no waż na li -
cen cji, ja ką otrzy mu ją re zy den ci
Flo ry dy, jej po sia da cze mo gą po dró -
żo wać po po zo sta łych 39 sta nach ho -
no ru ją cych wza jem nie po zwo le nia
na no sze nie bro ni” – wy ja śnia Zyg -
munt Sta szew ski

UTRUD NIE NIA 
W PO DRÓ ŻO WA NIU Z BRO NIĄ

Oso by po sia da ją ce broń i po dró -
żu ją ce po róż nych czę ściach Ame ry -
ki mo gą na po tkać na pew ne utrud -
nie nia i ob ostrze nia zwią za ne ze sta -
no wy mi i lo kal ny mi prze pi sa mi. Nie
ozna cza to jed nak, że nie mo gą wogó -
le wje chać do nie któ rych sta nów, ale
by nie ła mać pra wa, mu szą pod po -
rząd ko wać się pew nym za sa dom
zwią za nym zod po wied nim za bez pie -
cze niem bro ni oraz spo so bem po dró -
żo wa nia. „Przy kła do wo ja dąc z No -
we go Jor ku doPen syl wa nii, gdzie ma -
my po zwo le nia na po sia da nie bro ni,
trze ba prze je chać sa mo cho dem przez
New Jer sey, gdzie tej li cen cji ktoś mo -
że nie mieć. Jest to oczy wi ście moż -
li we, ale da na oso ba nie mo że zro bić
so bie po sto ju na te re nie te go sta nu
i mu si go prze je chać jed nym cią giem,
bez za trzy my wa nia się – wy ja śnia in -
struk tor strze lec twa. – Wdo dat ku pod -
czas prze jaz du przez stan, w któ rym
nie ma my po zwo le nia, broń mu si być
roz ła do wa na i znaj do wać się w za -
mknię tym me ta lo wym po jem ni ku lub
wa li zecz ce”. Tak więc oso ba, któ ra
mu si prze je chać z bro nią przez stan,
w któ rym nie ma po zwo le nia na jej
po sia da nie, mu si przed roz po czę ciem
po dró ży pa mię tać o od po wied nim
przy go to wa niu się do niej – po win -
na za tan ko wać sa mo chód do peł -
na i za ła twić wszel kie po trze by fi zjo -
lo gicz ne przed wjaz dem na te ren ta -
kie go sta nu, po nie waż na wet naj krót -
szy po stój gro zi zła ma niem pra wa
i od po wie dzial no ścią kar ną.

OGRA NI CZE NIA I PA RA DOK SY
„Ogra ni cze nia w du żym stop niu są

bez sen sow ne, po nie waż utrud nia ją
do stęp do bro ni oso bom, któ re prze -
strze ga ją pra wa, na to miast w ża den

spo sób nie wpły wa ją na tych, co je
ła mią” – za uwa ża Sta szew ski. Prze -
stęp cy, za ma chow cy i sza leń cy naj -
czę ściej ko rzy sta ją z bro ni zdo by tej
nie le ga nie, po przez jej kra dzież lub
prze myt i wcho dzą w jej po sia da nie
nie za leż nie od wszel kich ob ostrzeń.
Prze pi sy ogra ni cza ją ce do stęp do za -
ku pu, po sia da nia i no sze nia przy so -
bie bro ni re gu lo wa ne są przede
wszyst kim przez pra wo sta no we lub
lo kal ne, dla te go też są one bar dzo
zróż ni co wa ne w róż nych czę ściach
Ame ry ki. W związ ku z tym czę sto
do cho dzi do wie lu pa ra dok sów zwią -
za nych z bro nią. „Po sia dam li cen cję
na no sze nie bro ni w sta nie No wy Jork,
któ ra nie jest waż na w mie ście No -
wy Jork, ma ją cym swo je prze pi -
sy – przy po mi na Zyg munt Sta szew -
ski. – Ko ło mo je go biu ra prze bie ga
uli ca od dzie la ją ca po wiat Na ssau
od Qu een su, na le żą ce go do mia sta
No wy Jork. W związ ku z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi ja po jej jed nej stro -
nie no szę broń le gal nie, ma jąc na nią
po zwo le nie, a po przej ściu na dru gą
stro nę uli cy ła mię pra wo i gro zi mi
za to mi ni mum rok wię zie nia za nie -
le gal nie po sia da nie bro ni” – wy ja śnia
nasz roz mów ca do da jąc, że w tym
przy pad ku do cho dzi do kom plet nej
pa ra noi praw nej.

Te go ty pu pa ra dok sów jest zde cy -
do wa nie wię cej. In nym jest sy tu acja,
zwią za na z omó wio nym wcze śniej
prze jaz dem z bro nią przez stan,
w któ rym jej po sia dacz nie ma
na nią li cen cji. W związ ku z tym, że
przy pad ki lo so we nie na le żą do rzad -
ko ści, pod czas ta kiej po dró ży mo że
dojść do ja kiejś ko li zji, pro ble mów
tech nicz nych z sa mo cho dem itp.
Zgod nie z pra wem, w związ ku z po -
sto jem – mi mo że przy mu so -
wym – oso ba ta ka ła mie pra wo i pod -
le ga ka rze co naj mniej jed ne go ro -
ku wię zie nia za nie le gal ne po sia da -
nie bro ni. Po dob na sy tu acja mo że się
przy tra fić pa sa że ro wi le cą ce mu sa -
mo lo tem, któ ry mu si awa ryj nie wy -
lą do wać w sta nie, w któ rym nie po -
sia da on po zwo le nia na broń. Je że li
wte dy ta ka oso ba w ocze ki wa niu
na dal sze po łą cze nie mu si sko rzy stać
z ho te lu i ode brać swój ba gaż, w któ -
rym jest od po wied nio za bez pie czo -
na broń, to rów nież ła mie pra wo. „Te -
go ty pu sta no we i lo kal ne prze pi sy
są idio tycz ne i nie tyl ko do pro wa -
dza ją do pa ra dok sów i utrud nia ją ży -
cie wie lu lu dziom, ale tak że z tych
osób, któ re prze strze ga ją pra wa, czy -
nią kry mi na li stów mi mo wo li” – pod -

kre śla in struk tor strze lec twa, któ ry
uwa ża, że moż na te mu za po biec po -
przez wpro wa dze nie na po zio mie fe -
de ral nym jed no rod nych prze pi sów
do ty czą cych po sia da nia bro ni w ca -
łych Sta nach Zjed no czo nych. Zyg -
munt Sta szew ski za zna cza, że bar -
dzo cie ka we roz wią za nie w tej kwe -
stii pro po nu je pre zy dent Do nald
Trump, dą żą cy do wpro wa dze nia za -
sa dy po dob nej jak z pra wem jaz dy.

„Trump chce, by oso by po sia da ją ce
po zwo le nie na no sze nie bro ni w jed -
nym sta nie – co za zwy czaj wią że się
z od po wied nim prze szko le niem
i spraw dze niem prze szło ści kry mi -
nal nej oraz psy chia trycz nej – mo gły
ją tak że no sić w ca łej Ame ry ce, czy -
li do kład nie tak sa mo jak jest z pra -
wem jaz dy po zwa la ją cym pro wa dzić
sa mo chód po ca łych Sta nach Zjed -
no czo nych”. 

SZKO LE NIA
Nasz eks pert wy ja śnia ją cy taj ni ki

zwią za ne z za ku pem i po sia da niem
bro ni do strze ga rów nież in ne ab sur -
dy obo wią zu ją ce w nie któ rych sta -
nach, a po le ga ją ce na wy da wa niu li -
cen cji bez ko niecz no ści przej ścia kur -
su po słu gi wa nia się nią. „Zda rza ją
się przy pad ki, że oso ba w wie ku bar -
dzo po de szłym, w do dat ku cier pią -
ca na cho ro bę Par kin so na otrzy mu -
je po zwo le nie na broń, po nie waż de -
po nu je ona go tów kę w ban ku, w do -
dat ku nie jest od niej wy ma ga ne żad -
ne prze szko le nie” – po da je przy kład
Zyg munt Sta szew ski. Sy tu acja ta ka
mo że mieć miej sce np. w sta nie No -
wy Jork, któ ry wy da je po zwo le nia
na broń bez ja kie go kol wiek kur su
bez piecz ne go ob cho dze nia się z nią.

„Dla mnie jest to pa ra no ja, po nie waż
uwa żam, że każ dy, kto po sia da
broń – a w szcze gól no ści no szą cy ją

przy so bie – po wi nien być od po wied -
nio prze szko lo ny, bo jest to zwią za -
ne z bez pie czeń stwem pu blicz -
nym” – uwa ża in struk tor strze lec twa,
któ ry jest zwo len ni kiem do stę pu
do bro ni przez wszyst kie oso by
speł nia ją ce okre ślo ne wa run ki. „Je -
stem ab so lut nie za tym, że by każ da
oso ba ma ją ca czy stą prze szłość kry -
mi nal ną i psy chia trycz ną mia ła pra -
wo do no sze nia bro ni, bo to gwa ran -
tu je 2. po praw ka do Kon sty tu cji USA
i wła dze nie po win ny w tej kwe stii
wpro wa dzać żad nych ogra ni -
czeń – stwier dza nasz roz mów -
ca. – Uwa żam jed nak, że prze szko -
le nie do ty czą ce po słu gi wa nia się bro -
nią po win no być jed no li te i wy ma -
ga ne od wszyst kich”. Obec nie jest
kil ka na ście róż nych szko leń do ty czą -
cych po sia da nia i po słu gi wa nia się
bro nią oraz strze la nia, a tak że prze -
pi sów praw nych z nią zwią za nych. Są
m.in.: kur sy my śliw skie, do ty czą ce
bro ni dłu giej, bro ni krót kiej, a tak -
że pro wa dzo ne przez woj sko, po li -
cję i służ by obro ny cy wil nej itd.

„W każ dym z nich mu si być ele ment
ak tyw ne go strze la nia, dla te go mu szą
one być prze pro wa dza ne na strzel -
ni cy lub na ja kimś du żym, pry wat -
nym te re nie” – wy ja śnia Sta szew ski
do da jąc, że in struk tor ma pra wo nie
wy dać cer ty fi ka tu oso bom dziw nie
się za cho wu ją cym lub spra wia ją cym
wra że nie nie po czy tal nych. „Po dob -
nie mo że po stą pić sprze daw ca w skle -
pie z bro nią, na wet je że li klient po -
zy tyw nie prze szedł spraw dza ne prze -
szło ści kry mi nal ne i psy chia trycz -
nej” – do da je nasz roz mów ca.

2. PO PRAW KA DO KON STY TU CJI USA
Zo sta ła uchwa lo na w ra mach Kar -

ty Praw Sta nów Zjed no czo nych
Ame ry ki i we szła w ży cie 15 grud -

nia 1791 ro ku po ra ty fi ka cji ww. Kar -
ty Praw przez stan Wir gi nia, któ ry
do ko nał te go ja ko je de na sty z ko lei.
Dru ga po praw ka do Kon sty tu cji
USA gwa ran tu je oby wa te lo wi Sta -
nów Zjed no czo nych Ame ry ki pra wo
do po sia da nia i no sze nia bro ni. „Jest
to po praw ka in dy wi du al na, a nie zbio -
ro wa i do ty czy wol no ści po szcze gól -
nych oby wa te li – pod kre śla Zyg munt
Sta szew ski. – Ona jest w do syć spe -
cy ficz ny spo sób sfor mu ło wa na sta -
ro daw nym ję zy kiem an giel skim. Sta -
no wą ją dwa osob ne zda nia mó wią -
ce o tym, że oby wa te le, któ rzy in dy -
wi du al nie ma ją pra wo do po sia da -
nia bro ni mo gą na wy pa dek za gro -
że nia ze wnętrz ne go lub we wnętrz -
ne go przez wła sny rząd się gnąć po tę
broń i wal czyć z de spo ty zmem” – wy -
ja śnia in struk tor strze lec twa. W naj -
prost szy spo sób moż na po wie dzieć,
że oby wa te le ma ją kon sty tu cyj ne pra -
wo do po sia da nia bro ni oraz do zbun -
to wa nia się prze ciw ko wła sne mu rzą -
do wi, gdy by ten za bar dzo ogra ni -
czał ich pra wo do wol no ści. Jest o tym
tak że mo wa w wie lu do ku men tach
na pi sa nych przez twór ców Kar ty
Praw Sta nów Zjed no czo nych (Uni -
ted Sta tes Bill of Ri ghts) lub spo rzą -
dzo nych na pod sta wie ich wy stą pień.

„Oni czę sto mó wi li, że in ten cją 2. po -
praw ki do Kon sty tu cji USA jest to,
że by oby wa te le by li uzbro je ni, po -
nie waż wte dy są oni w sta nie sa mi
bro nić się przed prze stęp czo ścią
oraz de spo ty zmem rzą du, gdy by ten
zde cy do wał się wy stą pić prze ciw ko
oby wa te lom” – pod kre śla Zyg munt
Sta szew ski. Ana li zę tej po praw ki ro -
bił tak że Sąd Naj wyż szy, któ ry
stwier dził, że nie do ty czy na służb
mun du ro wych, tyl ko in dy wi du al nych
oby wa te li, któ rzy ma ją pra wo do po -
sia da nia i no sze nia bro ni. ■

Zyg munt Sta szew ski (z le wej), in struk tor strze lec twa Na tio nal Ri fle As so cia tion, z Chuc kiem Tay lo rem, eme ry to wa nym puł -
kow ni kiem Ar my Ran gers oraz in struk to rem FBI, pod czas jed ne go ze szko leń
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W 2016 ro ku prze pro wa dzo no 27 538 673 kon tro le prze szło ści kry mi nal nej i psy -
chia trycz nej wy ma ganej przy za ku pie bro ni
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