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Z
e strony alarmowych pistoletów insty-
tucjom państwa nie grozi żadne nie-
bezpieczeństwo, za to mogą dać one
swym posiadaczom pewne poczucie

bezpieczeństwa. A to jest bezcenne w trud-
nych czasach gospodarczego i społecznego
kryzysu, jaki nas czeka.

W tym miejscu pojawia się fundamentalne
pytanie o sens używania alarmowych strasza-
ków do samoobrony. Oczywiście, nie jest to
broń palna sensu stricto, bo nie może sku-
tecznie razić celów na odległość – choć pod
względem formalno-prawnym taki pistolet
jest bronią palną, alarmową. Z drugiej strony
tak naprawdę mało kto chciałby, aby noszony
przez niego pistolet był zdolny do zabicia prze-
ciwnika, ba: w ogóle do zadania przeciwniko-
wi poważnych i nieodwracalnych obrażeń.

Większość z nas chciałaby i zjeść ciastko, i mieć
ciastko – czyli w kontekście broni móc się sku-
tecznie obronić, nie wyrządzając napastniko-
wi większej szkody.

Pistolet alarmowy strzelający ślepymi nabo-
jami, elaborowanymi mieszanką prochu czar  -
nego i bezdymnego, daje przy strzale silny
huk i błysk, a fala uderzeniowa jest odczu-
walna jeszcze na dystansie dobrych kilku me-

WALTHER P22Q
kaliber: do 6 mm 
nabój:          9 mm P.A.K.  
rodzaj broni: samopowtarzalny 

pistolet alarmowy, 
dostępny bez pozwolenia

producent:  UMAREX Sportwaffen GmbH 
+ Co. KG

kraj pochodzenia: Niemcy

Prezentujemy dziś pozornie
niepozorny pistolet, który
jednak ma szansę trwale
zapisać się na kartach historii
walki o dostęp do broni palnej
w Polsce. Jeśli pomysł
wykorzystania literalnych
zapisów obowiązujących
przepisów prawnych, na jaki
wpadł polski przedstawiciel
koncernu Umarex, się przyjmie,
można się spodziewać rozwoju
tego segmentu rynku „broni
bez pozwoleń” na miarę rynku
gładkolufowych wiatrówek,
jaki miał miejsce po roku 1999.
Oby.

czyli 
lepiej 
mieć, 
niż nie mieć

Renesans 
pistoletowy, 

HUBERT GIERNAKOWSKI
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trów (choć z lufy nic stałego się nie wydoby-
wa). Strzał oddany znienacka w odległości ty-
powej dla samoobrony (czyli dystansie od bez-
pośredniego do dwóch-trzech metrów) spo-
woduje ogłuszenie przeciwnika, a gorące gazy
prochowe zmuszą go do zamknięcia oczu i od-

wrócenia się; może nawet skłonią do skulenia
lub położenia się na ziemi. Wszystko to razem
spowoduje efekt oszołomienia przeciwnika,
trwający na tyle długo, żeby możliwe było
szybkie oddalenie się z miejsca zdarzenia. Prze-
ciwnika nie powinna spotkać żadna trwała
przykrość, chyba że strzał byłby oddany z przy-
łożenia – wówczas pewne jest powstanie opa-
rzeń prochowych skóry, wylatujące gazy mogą
też uszkodzić np. dłoń. Inne przedmioty do-
puszczone do obrotu bez pozwoleń, jak mio-
tacze gazu pieprzowego czy paralizatory elek-
tryczne, też mogą przy niekorzystnym splocie
okoliczności wywołać trwałe uszkodzenia ciała
napastnika – ale to jest już jego ryzyko: osta-
tecznie cios pięścią może wywołać obrażenia
nieporównanie większe. Było nie atakować,
prawda? Ze wszystkich wymienionych tu środ-
ków obrony przed napaścią alarmowy pisto -
let jest jednak najbardziej wygodny w użyciu
z punktu widzenia osoby broniącej się. Jest

też korzystny z tego powodu, że ma najwięk-
sze oddziaływanie odstraszające – pistolet
alarmowy dobrej marki jest praktycznie nie do
odróżnienia od prawdziwej broni. Strzał os -
trzegawczy też z punktu widzenia napastnika
wyglądać będzie identycznie. Często pojawia-
jący się w tym momencie argument, że ów
przeciwnik może na widok straszaka wyjąć
własną, tym razem prawdziwą broń jest zu-
pełnie wydumany: jeśli napaści dokonuje ktoś
uzbrojony w broń palną, ma tę broń od razu
w rękach. Atakujący nie będzie przecież dopa-
sowywał środków zastraszenia do reakcji
osoby napadniętej – bo stawiałby się wówczas
w zasadniczo gorszej, wręcz przegranej pozy  cji,
tracąc na wstępie i z własnej woli walor za-
skoczenia i przewagi wynikającej z samej isto-
ty tego, że to on właśnie podejmuje działanie.

Oczywiście alarmowy pistolet nie jest pana-
ceum na każdą możliwą sytuację: gdy widzimy,
że przestępca jest uzbrojony, po prostu nie

Nakrętka do wystrzeliwania rac i innych 
produktów pirotechniki sylwestrowej
– nieodłączny dodatek wszystkich pistoletów
alarmowych

Na bogato – wraz z pistoletem 
w gustownej plastikowej walizeczce 
znajdziemy grubą instrukcję obsługi, 
firmowy mini-katalog, ulotki 
z informacjami z dziedziny bezpieczeństwa
obsługi broni, nakrętkę do wystrzeliwania
rac, szczoteczkę do czyszczenia 
oraz rzeczy najważniejsze: 
kopię certyfikatu IMP stwierdzającego, 
że alarmowy Walther P22Q nie wymaga
pozwolenia na broń oraz „legitymację
posiadacza” wystawioną przez importera,
firmę Kolter

tteesstt
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wyciągamy straszaka. Ale na tej samej zasa-
dzie jeśli atakuje nas przestępca uzbrojony
w pistolet, lepiej jest samemu dysponować ka-
rabinem, albo choćby strzelbą (bo jednak nie
ma to jak broń długa).

Opis konstrukcji
Prezentowany Walther nie jest jakąś oddzielną
konstrukcją, przygotowaną specjalnie z myślą
o zabawowym strzelaniu w sylwestra, tylko zo-
 stał zbudowany jako kolejna wersja nabojowa
znanej i lubianej konstrukcji pistoletu P22
(STRZAŁ 3/06) – początkowo oferowanego w wer-
sji na naboje .22 LR. Później doszły odmiany ka-

libru 9 mm, strzelające popularną w USA amu-
nicją .380 ACP i tam głównie oferowane (PK380),
a także wersje alarmowo-gazowe. Nasz pisto-
let został przygotowany specjalnie na polski
rynek, poprzez inaczej rozwiązane przegrody
w lufie, co ograniczyło jej kaliber (czyli średni-
cę przewodu liczoną w najwęższym miejscu)
do niecałych 5 mm. Wartość tę wyliczono ma-
tematycznie, sumując powierzchnie dwóch
przelotów z obu stron przegrody i wyciągając
teoretyczną wartość średnicy hipotetycznego
pojedynczego przewodu, który uzyskano po
„sklejeniu” obu połówek przelotów (wartość
ta wynosi 4,97 mm).

tteesstt

Magazynek do pistoletu mieści 
7 nabojów – na zdjęciu dwa, całkowicie 
współzamienne magazynki od starszej 
(P22) i nowszej (P22Q) wersji pistoletu,
różniące się od siebie wzorkiem 
na stopce, dopasowanym do stylistyki 
wzorniczej chwytu

Przegroda w lufie widziana od strony
wylotu – trochę ją widać, co psuje groźny
„wyraz twarzy” pistoletu, ale po kilku
strzałach przegroda jest już tak 
okopcona, że nie razi; można też 
pomalować ją zawczasu na czarno

STRZAŁ magazyn o broni4
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W sensie konstrukcyjnym Walther P22Q jest
pistoletem samopowtarzalnym, działającym
na zasadzie odrzutu swobodnego zamka, do-
stosowanym do odstrzeliwania amunicji śle-
pej. Żeby automatyka broni mogła funkcjono-
wać prawidłowo, w sytuacji gdy nie wydostaje
się z niej żaden pocisk, przewód lufy został
w istotny sposób przewężony – przez co rolę
jednej z sił newtonowskiej pary akcji-reakcji
pełni sprężenie gazów wylotowych w lufie. To
pozwala uruchomić zamek, poprzez parcie na
jego czoło przez dno łuski, wypychanej z ko-
mory nabojowej lufy przez gazy, które nie
mogą znaleźć odpowiednio szybko ujścia w kie-
runku do przodu. Pistolet ma szkielet wyko -
nany z tworzywa sztucznego, z zatopionymi
w nim wzmocnieniami oraz prowadnicami
zamka – a sam zamek jest wykonany jako dość
lekki odlew aluminiowo-magnezowy, z osa-
dzonym wewnątrz trzonem, wykonanym ze
stali. Ponieważ jednak mamy do czynienia
z alarmową wersją pistoletu, trzon ma odpo-
wiednio osłabioną strukturę, tak aby nie był

w stanie przenieść obciążeń dynamicznych
związanych z wystrzeliwaniem pocisków.
Podobnie osłabiono podstawę mocowania
lufy, co jest dobrze widoczne po zdjęciu zamka
ze szkieletu. W ogóle bardzo starannie zadba-
no o to, żeby broni nie można było przystoso-
wać do wystrzeliwania pocisków – nawet
kurek jest wykonany z aluminium, ze stalową
wstawką tylko w miejscu styku z iglicą.

Mechanizm spustowy pistoletu jest typu
SA/DA, czyli klasyczny dla tego rodzaju kon-
strukcji z zewnętrznym kurkiem. Ciekawostką
techniczną jest rozwiązanie sprężyny uderze-
niowej – umieszczona poziomo na wierzchu
szkieletu pracuje na rozciąganie, zahaczona
o występ na kurku. Przesunięcie punktu za-
mocowania sprężyny względem osi obrotu
kurka tworzy dźwignię, która powoduje dyna-

miczny powrót napiętego kurka do pozycji
spoczynkowej.

Broń ma bezpiecznik nastawny, walcowy,
umieszczony w zamku, który mechanicznie za-
gradza kurkowi drogę do kontaktu z iglicą –
znów jest to rozwiązanie znane od lat, wręcz
typowe dla pistoletów alarmowych (i gazo-
wych) produkowanych przez Umarex. P22Q
nie ma żadnego bezpiecznika samoczynnego
(np. przed strzałem przedwczesnym), bo
w broni alarmowej nie są one niezbędne. Ale
z drugiej strony należy uważać przy manipulo-
waniu nabitym pistoletem, a zwłaszcza nie
upuszczać go na ziemię!

Ciekawe zjawisko związane jest z możliwo-
ścią ustawienia skrzydełka bezpiecznika w po-
łożeniu pośrednim, pomiędzy skrajnym gór-
nym („F” jak Feuer) a skrajnym dolnym („S”
jak Sicher). Takiemu ustawianiu bezpiecznika
sprzyja mało wyraziste stabilizowanie go
w położeniach skrajnych, przez co łatwo go
przestawić wystającymi na oba boki zamka
skrzydełkami. Gdy w takiej sytuacji ściągniemy

spust, kurek uderzy w bezpiecznik i przestawi
go w pozycję odbezpieczoną, ale... strzał nie
padnie. Żeby broń wystrzeliła, trzeba ponow-
nie ściągnąć spust, tym razem już raczej w try-
bie DA. Warto wiedzieć takie rzeczy i zawcza-
su przetrenować różne podobne sytuacje,
żeby uniknąć nieprzyjemnych zaskoczeń
w najmniej odpowiednim momencie.

Wrażenia ze strzelania
Z niecierpliwością czekałem na przesyłkę z pi-
stoletem, żeby jak najprędzej pojechać z nim
na strzelnicę. Co prawda alarmowa broń bez
pozwoleń nie musi być używana wyłącznie na
strzelnicy, ale nie chciałem robić sensacji w miej-
 skim parku. Pierwszą rzeczą na jaką zwraca się
uwagę podczas wstępnego kontaktu z P22Q
są łagodnie działające sprężyny – zarówno
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Walther P22Q, czyli w najnowszej wersji
wzorniczej – teraz pistolet naprawdę 
może się podobać, a poprawiono w nim
przy okazji kilka drobnych, acz istotnych
szczegółów: na przykład dodano 
dwa wycięcia stabilizujące na szynie 
do mocowania akcesoriów, 
przez co łatwiej teraz umieścić na niej 
np. oświetlenie taktyczne
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magazynka, jak i powrotna. Operowanie Walt -
herem jest przez to dziecinnie proste i nie wy-
maga przesadnej siły fizycznej, co zapewne
miło przyjmą użytkownicy słabsi w rękach.
Trochę irytującym urządzeniem, takim raczej
nie z tej epoki, jest wspomniany już nastawny
bezpiecznik, o którym nie tylko osoby przywy-
kłe do współczesnych konstrukcji pistoleto-
wych mają tendencję zapominać. W dodatku
bezpiecznik jest tak ukształtowany, że przy
przeładowaniu broni ma tendencję do prze-
stawiania się w pozycję zabezpieczoną. Warto
jednak wziąć pod uwagę, że z uwagi na taki
a nie inny zespół rozwiązań konstrukcyjnych
bezpiecznik jest potrzebny, a jeśli nosimy pi-
stolet z nabojem w komorze nabojowej jego
każdorazowe włączenie jest wręcz niezbędne
dla naszego własnego bezpieczeństwa.

Samo strzelanie dostarcza mocnych i ze
wszech miar pozytywnych wrażeń. Po pierw-
sze jest głośno. Może nie tak, jak w przypad-
ku pistoletów na nabój 9 mm Parabellum, ale
– powiedzmy – podobnie jak w przypadku na-
bojów Browninga 7,65 mm lub 9 mm krótkie-
go. Czyli więcej niż przyzwoicie. Dla osób na-
wykłych wcześniej do straszaków zasilanych
tzw. „krótkimi szóstkami” może być to dozna-
nie z pogranicza szoku, po prostu wielki skok
jakościowy. Po ciemku dochodzi do tego do-
datkowy efekt świetlny, bo taki pistolet alar-
mowy ma spory płomień wylotowy (zdjęcia
do artykułu były robione w pogodny dzień,
więc płomienia nie widać). Mechanizm spu-
stowy pracuje bardzo płynnie, niczym w praw-
dziwym pistolecie, choć oddawanie szybkich

dubletów ze względu na długi reset będzie ra-
czej trudne.

Specyficzną cechą Walthera P22Q są bez-
ładnie wyrzucane łuski, od Sasa do Lasa, gdzie
popadnie – i pokrywające równomiernym za-
sypem całą powierzchnię dookoła strzelca.
Cóż, pistolety alarmowe tak mają, powtarzal-
ność strzału ze ślepaka jest jednak znacznie
mniejsza, niż strzału oddanego normalnym
nabojem z pociskiem. Za to warto zauważyć,
że pewność strzału jest bardzo duża – znając
z dawniejszych lat ówczesne gazowe pistolety
i ich przywary jest to pewność wręcz zdumie-
wająca: Walther po prostu się nie zacina. A po
wystrzeleniu wszystkich nabojów z magazyn-
ka posłusznie zatrzymuje zamek w położeniu

tteesstt

Jedna z ważniejszych zmian konstrukcyjnych – starszy P22 (po prawej) miał zatrzask demontażowy
wykonany po prostu z plastiku, nowszy P22Q ma ten element wzmocniony stalową wstawką

Stalowy trzon zamkowy wstawiony jest 
w płaszcz wykonany ze stopu aluminium

Na zdjęciach widać podcięcia 
osłabiające miejsce mocowania
lufy do szkieletu

Sprężyny uderzeniowe starszej (po lewej)
i nowszej (po prawej – trochę grubszy drut 
i mniejsza średnica, ale zmiany minimalne)
wersji pistoletu – tak, to jest sprężyna 
uderzeniowa, która działa na rozciąganie,
trochę tak jak sprężyna zamykająca pokrywę
tapczanu dawnego typu
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P22Qalarm_KOLTER:Projekt_08b.qxd  2012-10-02  22:44  Strona 6



tteesstt

otwartym, podparty zaczepem uruchamianym
występem podajnika magazynka. Zapewne
pewien wpływ na dobrą pracę mechaniki ma
jakość obecnie oferowanych nabojów huko-
wych – ona także jest nieporównywalna z daw-
 niejszą, zawodną amunicją, i tu nastąpił og -
romny postęp. Tylko po staremu ślepe naboje
znacznie bardziej niż normalne brudzą pisto-
let, który warto utrzymywać w czystości.
Firmowa szczoteczka, choć ładna, nie na wiele

się tu zda, lepiej sięgnąć po dawne, spraw-
dzone rozwiązania – na przykład wyciory faj-
kowe.

Zalety i wady, zastosowanie
Zanim zajmiemy się plusami i minusami testo-
wanej konstrukcji, warto przez chwilę zatrzy-
mać się chwilę nad opakowaniem i ukomple-
towaniem pistoletu. Otóż wraz z Waltherem
P22Q otrzymujemy obszerną instrukcję obsłu-

gi, elegancki folder prezentujący całą gamę
pokrewnych pistoletów i rewolwerów ofero-
wanych przez Umarex, kilka ulotek przestrze-
gających przed nieroztropnym używaniem
broni, nakrętkę do wystrzeliwania rac (ozna-
czoną całą litanią numerów PTB, prawdopo-
dobnie dlatego, że pasuje ona do kilku róż-
nych wzorów broni alarmowej) i szczoteczkę –
identyczną dla wszystkich alarmowych i gazo-
wych modeli broni z Umarexu. Szczoteczka
przypomina narzędzia kuchenne do mycia bu-
telek, wykonano ją z drutu stalowego i włosia
z tworzywa sztucznego. Jako utensylium do
broni nie sprawdza się w ogóle, od biedy
można przy jej pomocy kilka razy wyczyścić
komorę nabojową – ale po tych kilku razach
będzie tak wystrzępiona, że już więcej do ni-
czego się nie nada – albo wnętrze magazynka
(i do tego chyba przyda się najbardziej). Nie
szczoteczka jest jednak tu najważniejsza, ale
dwa dokumenty, jakie znajdziemy w pudełku
z pistoletem. Pierwszy z nich to bardzo przydat -
na w ewen  tualnych kontaktach z policją kopia
certyfikatu wydanego przez Instytut Me cha -
niki Pre cyzyjnej, stwierdzającego że rzeczony
pistolet P22Q jest bronią alarmową, na którą
nie wymagane jest pozwolenie na broń. Drugi
dokument jest jeszcze fajniejszy i świadczy jak
najlepiej o importerze. To zalaminowana kar-
teczka, formatu karty kredytowej, na której
spisano w prostych słowach wszystko to, co
powinien wiedzieć na temat swojej sytuacji
prawnej posiadacz pistoletu. Całość nazywa
się „legitymacją posiadacza pistoletu Walther
P-22” i jest w zamyśle przeznaczona do poka-
zywania tym osobom, ze szczególnym uwzglę -
dnieniem funkcjonariuszy służb państwo-
wych, które wykazałyby zainteresowanie wła-
ścicielem pistoletu.

Przechodząc do zalet alarmowego Wal -
thera na pierwszym miejscu trzeba wymienić
sam fakt jego istnienia i możliwość nieskrępo-
wanego zakupu. Obie firmy – producent i im-
porter – bardzo dobrze wybrały model na
pierw szy rzut. P22Q jest bardzo zgrabny, nie
za duży ale i nie za mały, poręczny do noszenia
i intuicyjny w użyciu. Broń będzie dobrze leżeć
w rękach zarówno wątłej kobiety, jak i rosłego
mężczyzny. Osiem nabojów jakie mamy do
dyspozycji w obrębie pistoletu (7 w magazyn-
ku i 1 w komorze nabojowej) jest aż nadto
wystarczające do wykonania zadań, jakie mo ż -
na w rozsądny sposób postawić przed alar mo-
wym Waltherem. A tymi zadaniami mo  że być
strzelanie na wiwat przy okazji świąt lub in-
nych imprez okolicznościowych albo samo-
obrona. Tu dochodzimy do cech broni, które
mogą być jej wadą – ale nie muszą, bo to za-
leży od nastawienia do problemu właściciela
danego egzemplarza. Choć tego typu urzą-
dzenie może być skutecznie użyte w samo-
obronie, to trzeba mieć cały czas na uwadze, że
nie jest to prawdziwy pistolet. Czyli w przy-
padku eskalacji konfliktu możemy stanąć oko
w oko z bardzo nieprzyjemną konstatacją, że
już więcej nic zrobić nie możemy – chyba że

Strzelanie z P22Q – łuski wyrzucane są dość przypadkowo, ale broń działa pewnie, nic się nie zacina; 
pistolet przy strzale daje niewielki, choć wyraźnie odczuwalny odrzut, co jest dodatkową atrakcją strzelania
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użyjemy Walthera jako młotka (ale w tej roli
sprawdzi się marnie, ze względu na małą
masę). W wielu sytuacjach samo wyjęcie
pistoletu może pomóc zakończyć konflikt
w zarodku, a strzał w powietrze, sugerujący
strzał ostrzegawczy, będzie „drugą instancją”.
Jeśli to nie pomoże, to raczej już nam alarmo-
wy pistolet nie pomoże w ogóle – można oczy-
wiście strzelić przeciwnikowi prosto w twarz, 
licząc że to go zatrzyma. Ale skoro już dojdzie

do etapu odkrywania kart, może się okazać,
że nasze karty są zbyt słabe...

Dostępność na rynku i cena
detaliczna
Prezentowany pistolet, jak i w ogóle wszystkie
wyroby koncernu Umarex, importuje do Polski
firma Kolter z Częstochowy. P22Q kosztuje ok.
900 PLN i nie jest to na pewno cena niska, ale
wszystko wskazuje na to, że broń jest warta
tych pieniędzy. Po pierwsze, jest to pierwszy
od wielu, wielu lat prawdziwy (choć tylko w wersji
alarmowej), samopowtarzalny pistolet na na-
boje centralnego zapłonu, który można nabyć
bez konieczności posiadania pozwolenia na
broń. Po drugie jest obecnie jedynym mode-
lem na rynku – zapewne niebawem pojawią
się kolejne, ale w tym wypadku obowiązuje
zasada: kto szybko kupuje, ten ma, kto czeka
na rozwój wypadków może się nigdy nie do-
czekać... Coś na ten temat mogą powiedzieć
myśliwi, którzy w lecie zeszłego roku zaopa-
trzyli się w broń krótką – czy może raczej wię-
cej mogą powiedzieć ci z nich, którzy czekali
na większą ofertę w sklepach. I czekają nadal,
tyle że już bez możliwości kupna upragnione-
go pistoletu czy rewolweru.

Nie to, żebym wieszczył jakąś skuteczną po-
licyjną retorsję, do tego potrzeba zmiany usta-
wy, co trwa i zapewne napotka stanowczy,
skuteczny odpór organizacji zaprawionych już
w bojach z policyjnym sobiepaństwem, czyli
ROMB i Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Pols -
ce. Policja też zdaje sobie sprawę z sytuacji
i za pewne wyciągnęła wnioski z kilku już prze-
granych bitew ze świadomymi swych praw
obywatelami. Ale zmiana przepisów i legalizm
prawny to jedno, a policyjne ścieżki na skróty
to drugie: zawsze można jeszcze spróbować
zastraszyć sprzedawców, wydać okólnik zaka-
zujący czegokolwiek, byle tylko utrudnić życie
dostawcom i importerowi, itp., itd. Pomy -
słowość pań i pa nów z ulicy Puławskiej jest
naprawdę spora. A jak już pistolet mamy, to
nikt nam go nie odbierze. W każdym razie nie
tak łatwo.

Pozostaje kwestia zakupu amunicji – tu pol-
skie przepisy prawa są jednoznaczne: amunicję
kupuje się na podstawie legitymacji posiada-
cza broni, więc rozwijając tę myśl jeśli jest broń,
która nie wymaga pozwolenia, amunicję do ta-
kiej broni kupuje się także bez żadnych dodat-
kowych formalności (ale kupujący musi mieć
skończone 18 lat, co wynika z innych przepi-
sów, dotyczących sklepów z bronią).

Czyli, Panie i Panowie, zapraszamy na zaku -
py – tak jak kiedyś lepiej było mieć wiatrówkę
z gładką lufą niż nie mieć jej w ogóle, tak teraz
będzie lepiej mieć pistolet hukowy, niż nie mieć
żadnej broni. Chyba, że ktoś naprawdę polubił
czarnoprochowce odprzodowe...

Ilustracje: autor

Dziękujemy firmie Kolter z Częstochowy 
za udostępnienie pistoletów do testu

tteesstt

Walther P22Q rozłożony do czyszczenia 
– podzespołów mało, a rozkładanie łatwe

Zagadka: co się stanie, jeśli skrzydełko ustawi się nam pomiędzy położeniami skrajnymi? Do dołu 
zabezpieczone (widać „S” jak Sicher), do góry odbezpieczone (widać „F” jak Feuer), a pomiędzy...?
Rozwiązanie w tekście artykułu. Skrzydełko ustawia się tak dość często, bo stabilizacja w skrajnych 
pozycjach jest niezbyt mocna

DANE TECHNICZNE
kaliber: ok. 5 mm
nabój: 9 mm P.A.K.
długość: 154 mm
długość lufy: 87 mm
szerokość:              28 mm
wysokość: 120 mm
masa: 475 g
pojemność magazynka:     7 nabojów
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N
a początek garść faktów, a raczej cy-
tatów z obowiązujących przepisów
– zresztą dla naszych uważnych
Czytelników to tylko przypomnie-

nie, bo pisaliśmy o tym już nie raz i nie dwa.
Aczkolwiek, mówiąc szczerze, nigdy nie do-
prowadziliśmy poniższego rozumowania do
końca, z różnych powodów zresztą. Dziś chcie-
libyśmy postawić brakujące kropki nad wszyst-
kimi „i”.
Oto fakty:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amu-
 nicji (Dz.U.1999 Nr 53 poz. 549 z późn. zm.)
Artykuł 4 ust. 1:
Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy
przez to rozumieć:
1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską,
sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
Artykuł 5 ust. 3:
Istotnymi częściami amunicji są: pociski wy-
pełnione materiałami wybuchowymi, che-
micznymi środkami obezwładniającymi lub za-
palającymi albo innymi substancjami, których
działanie zagraża życiu lub zdrowiu (...)
Artykuł 7 ust. 3:
W rozumieniu ustawy bronią palną alarmową
jest urządzenie wielokrotnego użycia, które
w wyniku działania sprężonych gazów, po-
wstających na skutek spalania materiału miota-
jącego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelo-
na z lufy lub elementu ją zastępującego sub  stancja
razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.
Artykuł 9 ust. 1:
Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłącze-
niem przypadków, o których mowa w art. 11,
można posiadać na podstawie pozwolenia na
broń (...)

Artykuł 11:
Pozwolenia na broń nie wymaga się w przy-
padku: (...)
11) posiadania broni palnej alarmowej o kali-
brze do 6 mm.
Artykuł 13 ust. 1:
Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować
ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek
rejestracji nie dotyczy bro-
ni, o której mowa w art.
11 pkt (...) 11.

Polska Norma PN-V-
01016, lipiec 2004,
Broń strzelecka. Termi -
nologia
2.2.45
Broń strzelecka gazowa:
broń strzelecka (2.1.4)
służąca do miotania che-
micznych środków obez-
władniających i wytwa-
rzania efektów dźwięko-
   wo-wizualnych.
2.2.48
Pistolet gazowy: rodzaj
broni strzeleckiej gazo-
wej (2.2.45) o cechach
pistoletu (2.2.46) przy-
stosowanej do strzelania
wyłącznie amunicją ga-
zową.
2.3.58
Kaliber broni strzeleckiej:
kaliber; najmniejsza śre -
dnica części prowadzącej
przewodu lufy broni strze-
leckiej (2.3.47) wyrażona
w milimetrach lub ca-
lach.

6 milimetrów do szczęścia
W świetle powyższych przepisów każda broń
palna, która nie służy do miotania pocisków,
a jedynie do wywoływania efektów akustycz-
nych („dźwiękowo-wizualnych”), a jednocze-
śnie nie jest bronią przystosowaną WYŁĄCZ-
NIE do odstrzeliwania amunicji gazowej, jest
bronią alarmową. To rozróżnienie dotyczące

JAROSŁAW LEWANDOWSKI

Na przełomie lat 80. i 90. w Polsce zapanowała moda 
na gazowe pistolety. Lata 2000-2004 to był czas wiatrówek
gładkolufowych. Lata 2005-2011 zdominowane zostały przez
czarnoprochowe repliki. Być może właśnie zaczyna się kolejny
złoty okres dla miłośników broni bez pozwoleń...

Wielki powrót 
– 9 mm P.A.K. u bram

ggoorrąąccyy  tteemmaatt
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amunicji gazowej jest o tyle istotne, że w więk-
szości przypadków naboje hukowe (alarmo-
we) i gazowe niewiele się od siebie różnią pod
względem wymiarowym i często można je sto-
sować wymiennie – o rodzaju danego naboju
informuje przeważnie oznaczenie na nim wy-
bite, lub kolor zatyczki (elementu zamykające-
go nabój). Bronią gazową jest zaś według pol-
skiego prawa tylko taka broń, która została
przystosowana przez producenta do odstrzeli-
wania wyłącznie nabojów gazowych – to zna-
czy takich, które zawierają chemiczne środki
obezwładniające. Jeśli jednak ktoś posiadł był
broń palną alarmową (wszystko jedno, czy wy-
magającą pozwolenia, czy niewymagającą)
i chciałby załadować do niej amunicję gazo-
wą, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że
popełniłby wówczas przestępstwo – o ile nie
miałby równocześnie pozwolenia na broń ga-
zową takiego samego kalibru. Legalne posia-
danie amunicji do broni gazowej jest bowiem
możliwe tylko wówczas, gdy posiadamy tako-
wą broń (a każda broń gazowa wymaga
w Polsce pozwolenia). Choć więc załadowanie
gazowego naboju do alarmowego pistoletu
nie zmienia tegoż pistoletu w inny rodzaj broni
(w tym wypadku w broń gazową), to sam fakt
dysponowania bez stosownych pozwoleń
amunicją tego rodzaju podlega penalizacji. Dla
przypomnienia – do lat 8.

Identyczna zasada odnosi się do broni alar-
mowej, na którą nie jest potrzebne
p o z w o l e n i e :  

tu także posiadanie nawet jednego gazowe -
go naboju może się skończyć bardzo przykro.
Ale – patrząc w drugą stronę – z faktu, że do
broni można zastosować zamiennie gazową
amunicję nic nie wynika: nadal jest bronią alar-
mową. Tak jak obecna od lat na rynku broń
alarmowa na naboje 6 mm bocznego zapło-
nu, które także są dostępne w wersji gazowej.

A co przesądza o tym, że na posiadanie da-
nego egzemplarza alarmowego pistoletu czy
rewolweru potrzebne jest lub nie pozwolenie
na broń? Odpowiedź jest banalnie prosta:
średnica przewodu lufy, czyli kaliber. Jeśli jest
to wartość mniejsza niż 6 mm, pozwolenie nie
jest wymagane. Broń tego rodzaju ma z regu-
ły lufy przedzielone przegrodą (przegrodami),
więc aby prawidłowo określić kaliber, należy
zsumować wszystkie pola przekroju poprzecz-
nego w najwęższym miejscu.

Wszystkie powyższe informacje były znane
i oczywiste od co najmniej roku 2004, a jed-
nak pokutowała – prawem kaduka – błędna
interpretacja owych ustawowych „6 mm”,
która odnosiła tę wartość do średnicy łuski na-
boju, jaki można było załadować do danej
broni. Ba, nawet nie tylko do średnicy, ale już
zupełnie kuriozalnie do jej wysokości: 6-mili-
metrowe naboje tzw. krótkie były traktowane
przez Policję jako dopuszczalne, ale tzw. na-
boje długie już jako absolutnie zabronione.

Tak, jakby ich użycie mogło

zachwiać fundamentami porządku prawnego
w państwie. Interpretację taką narzuciło (na
mocy stanowionego przez siebie lex fax, na-
stępcy dawnego komunistycznego „prawa po-
wielaczowego”) nasze ulubione Centralne La -
boratorium Kryminalistyczne Komendy Głó w- 
nej Policji w Warszawie, krynica wiedzy wsze-
lakiej i ostoja myśli oświeconej. Czyżby coś się
zmieniło, zapyta dociekliwy Czytelnik? Tak,
zmieniło się – i to bardzo. Oto Departament
Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw We -
wnętrznych i Administracji sformułował w ma -
ju zeszłego roku oficjalną odpowiedź na pismo
jednego z importerów, dotyczące właśnie pro-
blemu interpretacji zapisu o sześciu milime-
trach. Urzędnicy z ministerstwa – normalni,
myślący ludzie, kierujący się rozsądkiem i lite-
rą przepisów, a nie fobiami i urojeniami – wy-
jaśnili jednoznacznie i zgodnie z prawdą, że
„ustawa określa jedynie kaliber broni, a nie
wielkość stosowanej amunicji (co nie jest rów-
noznaczne)”, że kalibrem w Polsce określa się
najmniejszy wymiar średnicy przewodu lufy
broni palnej, i że „na broń alarmową o śred-
nicy przewodu lufy do 6 mm nie jest wyma-
gane pozwolenie”. A w lecie tego roku In sty -
tut Mechaniki Precyzyjnej, działając jako noty- 
fikowana jednostka certyfikująca w zakresie
broni i amunicji, zakończył z wynikiem pozy-
tywnym badania dwóch modeli broni alarmo-
wej kalibru do 6 mm, strzelających amunicją
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hukową (akustyczną) 9 mm P.A.K. – co po-
twierdzono stosownym dokumentem, po-
twierdzającym że owe dwa modele spełniają
wymagania polskich przepisów prawa i są bro-
nią alarmową, nie wymagającą posiadania po-
zwolenia na broń. Czyli może je kupić każdy peł-
noletni obywatel.

W chwili gdy czytają Państwo ten tekst pisto -
lety te można kupić w wielu sklepach z bronią
na terenie całego kraju. Kupić i mieć, legal nie.
Bez proszenia się urzędników o łaskę wy  da   nia
stosownego kwitka, bez konieczności odbywa-
nia poniżających badań lekarskich, bez płacenia
za „decyzję administracyjną”, bez zda wania
bzdurnych egzaminów. Warto spróbować...

Teoria broni w praktyce, czyli PTB
Krajem, w którym rynek broni alarmowej roz-
winął się najbardziej, są Niemcy. Od wielu lat
można tam kupować bez dodatkowych eks-
piacji cały wachlarz przeróżnych typów i mo-
deli broni, od przerabianych na alarmowe woj-
skowych karabinów z drugiej wojny światowej
poprzez repliki broni krótkiej i długiej dosto-
sowane do hukowej amunicji, po specjalnie
zaprojektowane pistolety i rewolwery o kształ-
tach oryginalnych i niebanalnych. Po niemiec-
ku ta grupa broni palnej nazywa się Salut
Waffen, stąd wzięło się – spotykane od czasu
do czasu w Polsce – określenie „broń saluta-
cyjna”. Kluczową sprawą przy próbie określe-

nia jakości danego egzemplarza jest obecność
(lub nie) znaku dopuszczenia do obrotu na
niemieckim rynku, mającego formę wybitego
na broni okręgu z literami „PTB” i numerem.
Przez ową jakość rozumiem tu zarówno
sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania
danego pistoletu czy rewolweru, jak i ich po-
datność (a raczej jej brak) na przeróbki dosto-
sowujące broń do wystrzeliwania pocisków –
tak typowych nabojów innych kalibrów, jak
i konstrukcji samodziałowych. Problem prze-
rabiania broni alarmowej na broń miotającą
pociski jest zagadnieniem poważnym, wcze-
śniejsze konstrukcje były pod tym względem
zabezpieczone dalece niewystarczająco. Tu
moż na przywołać la  ta 80., gdy niektóre mo-
dele popularnych gazówek prze rabiano na
na  boje .25 ACP (6,35 mm x 15,5 SR Browning)
w sposób nieomal przemysłowy, zasilając tego
rodzaju bronią światek przestępczy. Takim
przeróbkom sprzyjał ówczesny standard
amunicyjny: gazowe naboje 8 mm K były wy-
miarowo bardzo zbliżone do browningow-
skich „szóstek”. Problem przerabiania pistole-
tów zachwiał niemieckim rynkiem, zmuszając
zarówno producentów, jak i władze, do dzia-
łań zaradczych. Zmieniono standard kalibro-
wy amunicji, zmieniono wytyczne konstrukcyj-
ne. Teraz niemiecki Physikalisch-Technische
Bundesan stalt (w skrócie PTB, stąd te trzy li-
terki na wspomnianym oznaczeniu), czyli

w wolnym tłuma-
czeniu Federal -
ny Urząd Kontroli
Tech  nicznej, po-
radził sobie z pro-
blemem przeróbek
całkowicie, broń
alarmowa obecnie
dostępna na nie-
mieckim rynku jest
odporna na jakie-
kolwiek próby nie-
uprawnionego jej
„ulepszania” – wszel-
 kie próby ingerencji
w istotne elementy
broni, a zwłaszcza
w lufę, kończą się
jej zniszczeniem.
Z drugiej strony
obecnie stosowane
naboje 9 mm P.A.K.
są znacznie skutecz-
niejsze pod wzglę-
dem walorów użyt-
kowych (czyli hała-
su i błysku w wersji
alarmowej oraz ilo-
ści i jakości sub-
stancji drażniących
w wer sji do samo-

obrony) od 8-milimetrowych nabojów star-
szej generacji. Przy okazji do lamusa odcho-
dzą rozwiązania z nierzadko szkodliwymi dla
zdrowia chemicznymi środkami obezwładnia-
jącymi, jak CN (chloroacetofenon), CS (orto-
chlorobenzalmalodinitril) czy CR (dibenzook-
sazepina), wypierane przez naturalne alkaloi-
dy, czyli tzw. „gazy pieprzowe”, które są bez-
pieczniejsze w użyciu (brak oddziaływania na
układ nerwowy) i przy okazji skuteczniejsze.
Substancje chemiczne nie działały bowiem na
osoby z pewnymi zaburzeniami układu ner-
wowe go (w tym na nałogowych alkoholików
i nar    komanów) oraz na zwierzęta, zaś rozpy-
lona zawiesina pieprzu skutecznie drażni
błony śluzowe układu oddechowego każdego
ssaka.

Reasumując, choć Polska nie ma w dziedzi-
nie broni palnej instytucji podobnej pod wzglę-
 dem uprawnień i działania do niemieckiego
PTB, a certyfikaty tegoż nie obowiązują wprost
w naszym kraju, to z uwagi na własny dobrze
pojęty interes (także prawny) do czasu (miej-
my nadzieję – rychłego) powołania jego pol-
skiego odpowiednika warto ograniczyć się do
broni alarmowej mającej odpowiednie nie-
mieckie dopuszczenia: inne konstrukcje mogą
być niebezpieczne albo zawodne. I to tylko ta-
kich, które są przeznaczone na polski rynek: tu
decydujący jest zapis artykułu 7 ust. 3 ustawy
o broni i amunicji, mówiący o rażeniu celu na
odległość nie większą niż 1 metr, oraz zapis
artykułu 11 punkt 11, mówiący o kalibrze do
6 milimetrów – warunkujące możliwość posia-
dania danej broni bez pozwolenia. Warto pa-
miętać, że w innych krajach takiego wymogu
się nie przewiduje, skutkiem czego przegrody
w lufach broni przeznaczonej na tamte rynki
mogą być inaczej rozwiązane, i może się oka-
zać, że broń nie spełnia któregoś ze wspo-
mnianych wymogów, przez co wymaga po-
zwolenia.

Wrześniowe media przyniosły wiadomość,
że za parę miesięcy więzienia opuszczą liczną
grupą najgroźniejsi kryminaliści (mordercy,
gwałciciele, pedofile i inni „mili” ludkowie),
skazani jeszcze w peerelu na karę śmierci – za-
mienioną w roku 1989 na mocy amnestii, zwią-
 zanej z polską aksamitną rewolucją bez rewo-
lucji, na kary 25 lat więzienia. Niedługo zaczną
mijać te okresy, i ludzie ci zaczną wychodzić
na wolność. Czy i jak odnajdą się w kraju tak
zupełnie odmienionym (bo choć na co dzień
tych zmian pewnie nie zauważamy, Polska
roku 1989 i Polska roku 2012 to są dwa zu-
pełnie różne państwa, systemy, style życia),
zobaczymy. W każdym razie pistolety bez po-
zwoleń dla wielu obywateli mogą się okazać
w tej sytuacji tym bardziej interesującym roz-
wiązaniem – na pewno nie optymalnym, ale
zawsze jakimś...
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