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Biuletyn Kolekcjonera jest wspólną inicjatywą KKS VIS Kwidzyn , KS GARDA Ostróda oraz
WKS „10” Jonkowo i jest rozprowadzany drogą mailową wśród członków tych klubów.

1. WSTĘPNIAK
Błędy i sprostowania…
sprostowania…
Wystartowaliśmy i lecimy już trzeci numerek… Jak na razie udaje się co miesiąc więc myślę, że sukces ! (-no może sukcesik..)
Nie obyło się oczywiście bez różnych błędów i wpadek i tak :
- między rewolwery Michała zaplątała się „Beretka” Prezesa, a że ładna jest bestyjka to
ją sobie na pewno bliżej wkrótce obejrzymy, obfotografujemy i opiszemy,
- fotki trochę się rozjechały, bo baliśmy się, że cały biuletyn wyjdzie nam w wielki plik - a
tu po przekonwertowaniu do pdf-a niespełna 3MB..!!! Zakładamy, że Biuletyn powinien
mieścić się w 10MB więc już nie będziemy oszczędzać na wielkości zdjęć,
- mam też takie poczucie, że w biegu trochę mało treści w tym drugim (pierwszym)
numerku, ale robimy czym mamy - więc dawajcie materiały !!! - będzie treściwiej.
Podczas ostatniej edycji NORD-a 100 w Nidzicy prezentowałem PPSz.wz-41, a nie
jak podałem wz-43 (wz.43 to był oczywiście PPS - taki trochę klon pepeszy - ale Pana
Sudajewa a nie Szpagina) i polową kurtkę mundurową podporucznika wz.36 a nie jak
podałem wz.34.
Takie tam drobiazgi, no ale żeby Puryści się z nas nie śmiali - prostuję i się poprawiam ☺
Materiały i korespondencję dotyczącą Biuletynu można nadsyłać na adres :
mariuszstepka@wp.pl
Czekamy ☺
Mariusz Stępka

2. ABC KOLEKCJONERA BRONI
Jaką broń można mieć na pozwolenie do celów kolekcjonerskich ?
Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt. 7 ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst
jednolity z 2012r. poz. 576) pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich uprawnia do
posiadania broni (i amunicji do niej), o której mowa w pkt. 1 – 6 czyli broni przeznaczonej do
celów:
a) ochrony osobistej,
b) ochrony osób lub mienia,
c) łowieckich,
d) sportowych,
e) rekonstrukcji historycznych.
Inaczej mówiąc będą to następujące rodzaje broni:
1) broń palna: bojowa, gazowa, alarmowa (tzw. hukowa) w postaci pistoletów lub
rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm (cel a),
2) pistolety sygnałowe (cel b),
3) strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12 (cel b),
4) myśliwska (kulowa, śrutowa, kombinowana) – (cel c),
5) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm (cel d),
6) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm (cel d),
7) gładkolufowa (strzelby gładkolufowe) (cel d),

8) przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego –
pistolety, karabiny, strzelby) (cel d),
9) broń alarmowa albo inna broń palna, konstrukcyjnie przeznaczona do strzelania wyłącznie
amunicją ślepą, w tym samoczynna (strzelająca seriami) (cel e).
Nie ma natomiast możliwości posiadania na pozwolenie kolekcjonerskie broni palnej
samoczynnej, czyli strzelającej seriami. Wyjątkiem jest broń samoczynna konstrukcyjnie
przeznaczona do strzelania seriami amunicją ślepą, czyli broń do rekonstrukcji historycznych
(cel e).
Kto może uzyskać pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich ?
Takie pozwolenie może uzyskać każda osoba, która spełnia kryteria do otrzymania
pozwolenia na broń, a dodatkowo udokumentuje swoje członkostwo w stowarzyszeniu o
charakterze kolekcjonerskim (art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy o broni i amunicji).
Przepis nie mówi, że musi to być stowarzyszenie kolekcjonerskie. Musi to natomiast
być stowarzyszenie „o charakterze kolekcjonerskim”. Czyli głównym celem takiego
stowarzyszenia może być coś innego (np. uprawianie strzelectwa sportowego), a
kolekcjonerstwo, polegające na zrzeszaniu kolekcjonerów, może być działalnością uboczną.
Te kryteria spełnia Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie. Jest on przede wszystkim
stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego członkowie uprawiają sport strzelecki, a przy
okazji zrzesza on również (na dzień dzisiejszy) 32 członków, którzy posiadają pozwolenie na
broń palną do celów kolekcjonerskich na łączną ilość 2.007 egzemplarzy broni.
Czy starając się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich trzeba zdać egzamin w
Komendzie Wojewódzkiej Policji ?
Generalna zasada mówi, że każdy ubiegający się o pozwolenie na broń powinien zdać w
KWP odpowiedni egzamin (art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Ustawa przewiduje
jednak zwolnienia z tego egzaminu dla pewnych grup osób. I tak od egzaminu zwolnieni są:
1) funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, biura Ochrony Rządu, Służby
Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych
(np. Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Leśnej) i żołnierze zawodowi Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie każdego rodzaju borni palnej. Mogą więc
ubiegać się o pozowanie kolekcjonerskie obejmujące broń wymienioną wyżej w punktach
od 1 do 9. dodatkowo warto wiedzieć, że wymienione tu osoby, które mają przydzieloną
broń służbową nie muszą przedstawiać w toku postępowania o wydanie pozwolenia
orzeczeń – lekarskiego i psychologicznego. Zwolnienie z egzaminu nie obejmuje
pracowników Straży Miejskiej (Straży Gminnej), gdyż jest to samorządowa formacja, a nie
państwowa.
2) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej czyli broni, o
której mowa w pkt. 4.
3) członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, posiadający licencję zawodniczą i
patent strzelecki w zakresie broni sportowej, czyli broni, o której mowa w pkt. 5 – 8.
Osoby, które są jednocześnie członkami PZŁ i PZSS, mającymi licencję i patent, są
zwolnione z egzaminu w zakresie broni myśliwskiej i sportowej, a więc mogą ubiegać się o
pozwolenie kolekcjonerskie na broń z pkt. 4 – 8.

Przedstawiając sytuację od strony odwrotnej, to sportowiec (członek PZSS z patentem i
licencją) bez egzaminu na Policji, może posiadać wszystkie rodzaje broni palnej za
wyjątkiem:
1) broni gazowej i alarmowej (tzw. hukowej) w postaci pistoletów lub rewolwerów
centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
2) pistoletów sygnałowych,
3) karabinów centralnego zapłonu o kalibrze powyżej 12 mm,
4) broni alarmowej (tzw. hukowej) albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej
do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej (strzelająca seriami).
Jerzy Cieśla

Wzór podania o pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich :
Imię i nazwisko
s. (imię ojca) i (imię matki) zd. (nazwisko panieńskie matki)
ur. (data i miejsce urodzenia)
PESEL ………
zam. (adres zamieszkania)

Olsztyn, dnia 12 czerwca 2012r.

Komendant Wojewódzki Policji
w …………………..
Niniejszym wnoszę o wydanie mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej* do celów
kolekcjonerskich w łącznej ilości 30 egzemplarzy.
Uzasadnienie
Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie pozwolenia na
broń, a nadto mam ważną przyczynę posiadania broni do celów kolekcjonerskich jaką - stosownie do art. 10 ust.
3 pkt. 5 ustawy o broni i amunicji – jest moje członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim tj. w
Klubie Strzeleckim GARDA w Ostródzie.
Strzelectwem zainteresowany jestem od dłuższego czasu i chcę kolekcjonować broń palną sportową.
Planuję kolekcjonowanie broni palnej różnych rodzajów, typów i modeli używanej w XIX, XX i XXI wieku. W chwili
obecnej nie jestem w stanie określić po ile egzemplarzy broni każdego rodzaju zamierzam mieć w swojej kolekcji.
Ten szeroki zakres zainteresowań w zakresie broni sprawia, że na początek wielkość kolekcji, która z natury
rzeczy nie jest zbiorem zamkniętym, oceniam bardzo szacunkowo i wstępnie na liczbę 30 okazów. W stosunku
do ilości broni sportowej, która została wytworzona w wymienionym czasie, jest to zupełnie znikoma ilość. I o taką
właśnie znikomą ilość broni sportowej do celów kolekcjonerskich wnoszę.
Chcę podkreślić, że poprzez członkostwo w Klubie Strzeleckim GARDA w Ostródzie jestem członkiem
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, co w związku z posiadaniem patentu strzeleckiego numer …… z
dnia ….. w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa oraz licencji zawodniczej numer …… z dnia
…….. w tych samych dyscyplinach co patent, zwalania mnie – stosowanie do art. 16 ust. 2 cytowanej ustawy – z
egzaminu przed organem Policji w zakresie broni palnej sportowej przy ubieganiu się o pozwolenie na broń do
celów kolekcjonerskich.
Informuję, iż rezygnuję z prawa do zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji, gdy organ Policji
dojdzie do wniosku, iż należy wydać decyzje zgodne z żądaniem strony.
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.
Załączniki:
1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich
2) orzeczenie lekarskie
3) orzeczenie psychologiczne
4) kserokopia patentu strzeleckiego – orzeczenie (oryginał do wglądu),
5) kserokopia licencji zawodnika – orzeczenie (oryginał do wglądu),
6) zaświadczenie z Klubu Strzeleckiego GARDA w Ostródzie wraz z wyciągiem ze statutu.
…………………….
(podpis)
* w niektórych województwach wymagane jest podanie konkretnej ilości broni bocznego i centralnego zapłonu, gładkolufowej i
czarnoprochowej.

3. GRÓB Z PISTOLETEM VIS
Tematem poprzedniego numeru Biuletynu Kolekcjonera (Nr 1/2012) był
pistolet VIS. Traf chciał, że w momencie tworzenia tego numeru byłem na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie (proszę nie mylić z Cmentarzem Komunalnych (dawnym
Wojskowym)) i natrafiłem tam na grób ozdobiony …. pistoletem VIS (zdjęcie nr 1). Okazało
się, że spoczywa tam Piotr Wilniewczyc (31.01.1887 – 23.XII.1960) – konstruktor tego
pistoletu (zdjęcie nr 2) warz ze swoją małżonką Anielą Wilniewczyc z domu Wankiewicz
(23.X.1903 – 17.08.1964)
.

Piotr Apolinary Wilniewczyc, był synem polskiego zesłańca i urodził się na Syberii.
Maturę zdał w Wilnie, potem studiował w Petersburgu, a do Polski wrócił w 1921r. Pracował
w Boryszewskiej Fabryce Prochu pod Sochaczewem, potem wykładał w Oficerskiej Szkole
Artylerii w Toruniu, by od 1928r. jako pracownik Państwowych Wytwórni Uzbrojenia w
Warszawie zajmować się konstruowaniem broni, a w tym pistoletu VIS, pistoletu
maszynowego Mors, karabinu przeciwpancernego UR i innymi. W czasie okupacji był
żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie zajął się pracą naukową wykładając na Politechnice
Łódzkiej, Warszawskiej i Poznańskiej. Pracował wraz z innymi osobami nad pistoletem
maszynowym RAK, który został ukończony już po jego śmierci i przyjęty na uzbrojenie
wojska i milicji pod nazwą pistolet maszynowy wz.63 RAK. Zmarł w Warszawie. Pochowany
na Powązkach.
Więcej danych można przeczytać w Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Wilniewczyc
Jerzy Cieśla

4. INSCENIZACJE BITEWNE
Kolekcjonerstwo broni idzie w parze z rekonstrukcjami (inscenizacjami) walk
historycznych. Rekonstrukcje bitew znane są od starożytności. Widowiskami takimi, w
których walczyli i ginęli gladiatorzy, bawili się starożytni rzymianie. Obecnie coraz
modniejsze są u nas inscenizacje walk, które odbywały się na naszych ziemiach. W
województwie warmińsko – mazurskim mamy już inscenizacje:
- bitwy pod Grunwaldem z 1410r. http://www.grunwald1410.pl/
- bitwy napoleońskiej w Jonkowie z 1807r. http://www.1807jonkowo.pl/news.php
- bitwy pod Heilsbergiem (Lidzbarkiem Warmińskim)
http://lidzbarkwarminski.wm.pl/108854,Huk-armat-w-Lidzbarku-Warm-czyli-bitwa-podHeilsbergiem.html
- bitwy o Frombork, czyli zamieszki w średniowiecznym grodzie
http://frombork.wm.pl/108906,Tak-zyli-i-walczyli-we-Fromborku-Zdjecia.html

Inscenizacje odbywały się też w okresie II rzeczpospolitej czyli między I a II wojną
światową. Opis takiej imprezy znalazłem w czasopiśmie

a dotyczyła ona inscenizacji zorganizowanej 26 listopada 1931r. na terenie koszar 18 Pułku
Artylerii Lekkiej (zwanej jeszcze wówczas 18 Pułkiem Artylerii Polowej) z okazji odsłonięcia
pomnika ku czci poległych oficerów i szeregowych w czasie I wojny światowej i wojny z
1920r. szczegóły inscenizacji na skanie wspomnianego czasopisma.
Jerzy Cieśla

5. Z MOJEJ KOLEKCJI…
prezentuje :
Michał Jaroszyński-Wolfram
Rewolwer TOZ-36 oparty konstrukcyjnie o rewolwer Nagant, na amunicję 7,62 x 38R.

Mariusz Stępka
PPSz wz.41 i PPS wz.43 oraz Instrukcję Piechoty do nich.

