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Rys. l. Pistolct wz. 1933

2. Pistolet jest prost y w budowie i użyci u , lekki, m ałych wymiarów, wygodny do noszenia i zawsze gotowy
do strzelania.
5

3. Praktyczna szybkostrzelność pistoletu wynosi
H strzałów w ciągu 10-15 sekund.
4. Donośność pocisku przy s trzelaniu z pistoletu wynosi 300-1000 m.
5. Cic;żar załadowanego pistoletu wynosi 940 g.

Część

I

OPIS I UTRZYMYWANIE

Rozdział

l

BUDOWA I'ISTOLETU

Opis

czc:ści

· 6. Lufa (rys. 2) służy do nadania pociskowi kierunku
lotu. Lufa umieszczona jest w przedniej części zamka
i łączy się ze szkieletem pistoletu za pomocą łącznika.
1

Tiys. 2. L ufa:
1 -

c.-z<:;ść zJ::l'ubl •lłl<l: 2 -

niowej 3 -

ryJ;!.le pierście

wspornik; 4 -

wy c ięcie

do

WY C iągu

Lufa wewnątrz ma przewód gwintowany z czterema
bruzdami prawoskrętnymi. Gwint nadaje pociskowi
ruch obrotowy. Odstępy między dwoma bruzdami nazywają się polami. Odległość między dwoma przeciwległymi półami (średr.ica) · stanowi kaliber przewodu
lufy (7,62 mm). W tylnej części przewodu lufy znajduje się komora nabojowa, która służy do pomieszczenia naboju przy załad::l\vanym pistolecie.

9

Tylna czc;ść lufy jest zgrubiona w celu jej w zmocniP.nia.
Lufa zewnąt rz ma:
a) 2 ry!(łe pie rścien iowe, k tóre wchodzą poza opory
r yglowe zamka i łączą zamek z lufą przy strzale;
b) u dołu w ty lnej części - wspornik do łącznika
z ot worami nu jego oś;
c) na tylnym ścic;ciu lufy - wycięcie do pazura wyciągu i ześ lizg do uła twien ia wpr owadzenia naboju z magazynka do komory nabo jowej.
7. Lącmik (rys. 3) sł u ży do połączen ia lufy ze szkiel~tem pistoletu ! yołączenia oraz rozłączenia go z zamkiem {ty lna częsc lufy Zil pomocą łącznika podnos i się
i opuszc1.a).
.
Lą~zn ik ma dwa otwory (jeden do osi łącznika , drug i
do os1 zntrzas ku znmkowego} i oś - do połączenia lącz
nika 7. l ufą. Dolna czc;ść lącznika ma zgrubienie w celu
og ranicze ni;l j<:go ruchu do tylu.

5

2

Rys. 4. Z am ek:
Rys. 3.
n ik

Łącz·

1 - c:c)O\\·nik; 2 - okno: 3 - muszka: 4 wyci(tcic pO dłu t n e c!o w y ciągu ; s - ło tysko
spręt yn y

po wrotnej

· ll. ~amck (rys. 4} służy do napic;cia kurka, podania
naboJu z magazynka do komory nabojowej i zamknię
cia p r zewodu lufy pr zy strzale.
Zamek na zewnątrz ma :
a) na górnej części - muszkę do celowania i goiudo
do c~lownika ;

lO

b) z p rawej str ony - okno do wyrzucania łusek {naboi), wycięcie podłużne do wyciągu, gniazdo do
sprężyny wyciąg u i otwór do kołka wyciągu ;
c) z lewej st rony - wycic;cie do zc;ba za t rzasku zamkowego;
d) po obu sh·onach tylnej części - wy żłobieni a pionowe d la łatwiejszego odciągania zamka i otwór
do kolka iglicy;
e) z przod u od dołu - łożysko do sprc;ży ny powr ot nej;
f) z tył u - wy cięcie do kur ka.
Znmek wewnątrz ma:
a) w p rzedniej części - wyżłobienie z dwoma wystc;pami do połączenia z łożyski~m lufy i dwie
opory ryglowe do połączen ia za mka z lu fą ;
b) na ścianach bocznych - wodzidła d o wodzenia
zamka podczas jego ruchu po rowlmch wodzidlowych szkielet u;
c) w t ylne j częśc i - tnon zamlwwy z przewodem
iglicznym ;
d) czółlto trzonu zamkowego, o które opiera siq dno
łuski oraz wicniet czółlm, którym zamek opiera
sic: o ty lne ści c;cie lufy przy podaniu go do przodu;
e) rowl;;i podhiżnc, po bokach t rzonu zam ka, d o
przejści a listew osady urządzen ia spustowo-udcrzeniowego;
f) skos kurkowy (na tylny m końcu trzonu zamkowego) do ułatwienia napinania k urka przy odejściu zamka do tylu;
g) wyżłobienie skośne do działania na p rzerywacz.
9. Celownik (rys. 5) w1·az z muszką służy do celowa nia.
Celownik swą podsb.wą osadzony jest w gnieździe
na zam ku.
11

10. Iglica (rys. 6)

cto zbijania spłonki. Umieszczona ona jest w przewodzie iglicznym trzonu zamkowego i utrzymuje się w nim za pomocą kołka.
służy

o
Rys. !i.

o_Dl====:=::::-===

Celownik

Rys. G. Iglica

W przed:-~iej swej cz~ści iglica ma grot, a w
wycię cie do przejścia kolka. Na środkową część
nakłada się sp ręż,vnę igli czną

odprowadzania iglicy do
poza czółko.

tyłu,

tylnej
iglicy
(rys. 7), która służy do
aby grot nie wystawał

ma puzur, który m zaczepia o kryzę łuski
i <ltwl•r do kolka.
Sprężynu wy ci<u; u (rys. 9) przyciska p rzedni koniec
wyciągu do zamka i .zmus7.a go do zaskoczenia pazurem za kryzę łuski. Mieści si<; ona w gnieździe z prawej strony zamka.
Kołek służy do utrzymania wyciągu w zamku.
12. Spręiy nn powrotna (rys. 10} służy do pow.retu
zamka w przednie położen ie. Wewnątrz sprężyny
w przedniej części mieści się opora, a w tylnej - żerdź
sprężyny powrotnej.

Rys. 10.

)
Rys. 7

Wyciąg

Sp rężyna

powrotn a

Opora sprężyny powrotnej (rys. 11) służy do oparcia
sprężyny; m a ona osndę do sprężyny, na którą zachodzi
!'pr<;żyna swoim pierwszym zwojem, pośrodku pierś
cieli, którym opiera s i~ o występ Juyzy łożyska lufy

Sprqtyn::t

igliczno

Rys. 8.

Wyciąg

i n asadę, l<tóra wchodzi do otworu opory w łożysku

lufy.

Rys. O.

Sprężyna

wyciągu

11. Wyci{!~ (rys. 8) służy do wyciągania łusek (naboi) z komory nabojowej przy cofaniu siq zamka do
tylu i wraz z wyrzu tnikiem, znajdującym się na lewej
listwie osady urządzenia spustowo-uderzeniowego, wyrzuca łu sk~ przez okno w zan1ku.
Wyciąg umiesiczony jest w podłużnym wycięciu
z praw~j strony zamka.
12

Rys. 11. 01>ora
sprężyny
po ·

wrotnej

Rys. i Z.

żcrdż

SPH;żyny

\\'rolnej

po·

n ys. 13.
ko

Łożys 

lufy

żcrcłi spręży ny powrotnej ma kształt tulei 7.akOJ1czonej główką, która opiera siG o przednie występy
oporowe szkieletu. Zerdż nadaje kierunek sprężynie,
jest tylnym jej oparciem i ogranicza ruch zamka do
tyłu.
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'

13. Łożysko lufy (rys. 13) służy do nadania kierunku
prz<'dnie j Cl~~ci lufy przy ruchu zo ml<a i jest oparciem
d.o opory spn;żyny powrotnej.
Łożysl<o lu fy tworzy nie ja ku luótką tu l eję, która ma
od przod u kryz•:. przykrywają cą przedni<! ści ęcie zamka, od tylu - wystr,p .pierś cieniowy ze ścięciem i występami łączącymi do połączenia z zamkiem, a w dolnej
<'zęści otwór du opory sprężyny powrotnej . .
14. Szkiele t (rys. 14) z chwy tem pistoletu i kabłą
kiem spustowym tworzy jedną całość. Służy on do połączenia wszystkich części pistoletu.
.

'

Rys. 14.
l -

Szkic ł ,1 l :

w yc.· i ~l· ln do okłatł ek; 2 wy1(t~p u os.ady ur-zotdz.cnin

<lo
udcncniOw('r.o: 3 -

.a - gn.ybck

r owk1

spr~ź)

ny

\\')'Ci(!cic
spus·towo·

wod 7.i dło weo ;

oz:a tn :~s ku

~;z 1, ielct

ma:
a) w przedniej części żyny
powrotnej i
w

loże do umieszczenia spr <;umożliwi enia
ruchu jej

łożysku ;

b) w;vcic;cic do wspom ika lufy i łączn ika, występy
oporowe do oparcia g łówki żerdzi sprężyny pow•·otnej i ograniczenia cofania się zamka do tyłu;
c) w prawej ścianie - otwór do osi zatrzasku zamkowet;o, ::rzyhek do sprężyny zatrzasku · zamko14

wego, podłużny rowek wodzililowy do kierowania
ruchem zamka, wycit;cil' do występu osady urzą
dzen ia spuslowo-udcrzcniowego;
d) w lewej ścianie - otwór do osi za trzasku zamkowego, otwór do z~ ba podajniko~ego zatrzas~u
za mkowego, podłużny rowek wodz1 dłowy do kierowania ruchem zamka, wycit;cic do występu
osady urządzenia spustowo-uderzeniowego;
c) w tylnej części - gniazdo do osady urządzenia
spustowo-uder zeniowego, wy cit;cie do kurka
i górny otwór komory magazynka.
Paednia część górnego otworu komory magazynka
ma ślizg nabojowy , ułatwia jący poda wanie naboju
z magazynka do kernory nabojowe j.
. .
Dolna część szkieletu (chwyt) ma: wy c1ęcm boczne
dla zmniejszenia ciężaru pistoletu, przyk_ryte okład
kami, z dołu - otwór komory do wkładama magazynka; wewnątrz - kołek lipr<;Żyny spustow~j.
Przednia ściana chwytu z boku ma gmazdo do zatrzasku magazynka, a wewnątrz - dwa wyżłobien ia
do zaczepów okładek. Tylna scia nn chwJ:tu .w.e':"ną trz
ma dwa wyżłobienia do zaczepów okł adek 1 m1esct w sobie spręży n<; spu s to wą umocowaną ko łkiem.
LC'wa ści:ma chwy t u wewnątrz ma wyżlobienic ~o
umocowania lewej okładki, a z zewnątrz - strzcrm<:
·do pasa pistolet u.
15. Okiodki chwy tu (rys. 15 i 16) przykrywają boczne wycięcia szkieletu i służą do wygodnego t rzymania
pistnletu "" l'(;ce.
.
.
.
.
Mają one n:'l zewnętrzne J strome pow1erzch~u: radcł
kow·uml a na wewn<;trznej - wybro ma do umreszczcmo
szyny spus towe j i zaczepów o kł;;~dek. Lewa okł adka
prócz tego ma wy cięcie na strzemię.
Okładki przymocowane są do chwytu za pomocą
za=pów, obracających się .na swyc~ ?siac~. Ram.i<:
dłuższe zaczepu lewej okładki ma wyc1ęc1e, ktore sluzy
15

cięcie na pudelku magazynka, przez co ut rzymu je maga?.ynck.
Sworzeń zatrzasku magazynka ma żerdź rozciętą
i gl1iwkę. Utrzymuje on tul ejkę zatrzasku w swym
gnieidzie w szkielecie, a przy naci~nięciu na jego głów
kę ząb tulejki zatrzasku wychodzi z wycięcia na pudcll:u magazynka i umożliwi a wy jqcie magazynka.

17. Zatrzask zamkowy (rys. 18) służy do utnymywania zamka w ty lnyrr. położeniu przy włożonym próż
nym magazynku i po wystrzeleniu ostatniego nuboj u.
Prócz tego łączy on l ufę ze sz kieletem za pomocą łącz
nika.
Z;~ trzasl< zamkowy ma oś i ramię; złączcny on jest
ze szkieletem pistoletu za pomocą swe j spr<:żyny .
Oś zatrzasku przechodzi przez otwory boczne szkieletu i jest jednocześnie osią zatrzasku i osią łączni
ka. Ma ona na wystającym końcu
wycięcia, w które wchodzi sprqżyna
zatrzasku zamkowego.
Ramię
zatrzasku zamkowego z
wewnętrznej strony ma zą b podujnikowy , którego dolna część przy pustym magazynku Jeży na zaczepie
donośnika u góry ząb zamkowy,
który zaskakuje w wycięcie lewej
śc iany zamka, kiedy w chwy cie
szkieletu jest pusty magazynek; ze- llys. 19. Spn]ł.yn;,
\l(nątrz grzbiet do nacisku nia na :r.u h·z ns l~ u zamlto\Vcgo
niego palcem w cel:.t zwolnie nia
zamka z zatrzasku.
18. Sprężyna zatrzasku zam kowe~:o (rys. 19) służ y
do u trzymania zatrzasku w szkielecie; nasuwa si<: ją
na grzybek i na wycięcie osi zatrzasku zamkowego.
19. Urządzenie spustowo-uderzeniowe składa się
z 0S<:dy, kurka , sprężyny kurka, zac;zepu kurkowego
ze sprr;zyną, przerywacza spustu i spr<;żyny spuslowej.
Osada (rys. 20) sł uży do połączenia kurka, sprężyny
kurka, zaczepu kurkowego ze sprężyną i przerywacza.
Składa się ona z dwóch ścian z listwami, most ka ł<}czą
ce ~;o z otworem do występu przerywacza i gniazda zaczepu kurkowego.
Sduny w górnej części ma ją listwy, którymi wkłada
się osadę do szkieletu. Lis twy z wewnętrznej strony

16

2

do pr zesuwania zaczepu przy rozkładaniu i sk ładaniu
pistcletu. W tymże celu w ramionach zaczepu prawej
cklac!l<i zrollionc są dwa otwo r~· .
-

~

~~~

Rys. 15. Pnnva

okładka

Hys. 16. Lewa

okładka

16. Z:~trzask magazy nka (rys. 17) służy do utrzymania magazyr.ka w chwycie pistoletu. Składa się on z tulejki. sworznia i sprężyny.
Tulejka zatrzasku ntagazy nka ma ząb i przewód z występem, o który opiera się główka sworznia.

a

b

fiys. 17. Zatrzask maga7.ynka :
.a) lulejk<li b)

llys. 16. Zatrzask

zamkowy

sworzei1

S!Jn;żyna zalrf.a~ku

m1CsC1

się

na

że1·dzi

sworznia

i powoduje r..askak iwanie zęba tulejki zatrzasku w wy-

Pi~tolet

wz. 1933
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mają sł<ośne ścięci11, nadające kierunek nabojowi wprowadzanemu z magazynka do komory nabojowej przy
ruchu zamka do przodu. Lewa listwa prócz tego od wewnąb:z ma wyrzutnik do wyrzucania łuski (naboju)

Kurek obraca si~ na swej osi, osadzonej w otwot'ach
ścian osady urządzenia spustowo-uderzeniowego.
Sprl(żyna kurka (rys. 22) słu:i.y do nadania ł<ttrkowi
· <:n.erg!cznego

ruchu

obrotowego.

Znajduje siq ona

4

Rys. 22.

5

7

6
2
Rys. 20. Osada

urządzeni a

-uderzeniowcgo:

l -

spustowo-

2 - otwór do kOłka oporo·
otwór do osi zaczepu kurko·

występ:

wcgo; 3 -

wcgo; 4 -

ot·.vór

cł o

osi kurka; s -

Slwy

li·

Rys. 21.
1 2-

3
Kurek:

ząb zabezpieczający ;
z~tl> kurka; 3 wyci<::-

cie do kOlka oporowego;
4 - główka; s - uderzacz;
6 - OJ;On; 7 - otwór dO
osi k urka
-

przy ruchu zamka do tylu. ściany z zewnątrz mają
którymi osada wchodzi w wyci<;cie szkieletu
i trzy otwor)•: jeden (większy) do osi kurka, drugi
(mniejszy) do osi zaczepu kurkowego i trzeci do kolka
opor ::>wrgo sprężyny kurka.
Mostek lącztJCY ma otwór do przerywacza, z dołu gniazdo do końca sprężyny zaczepu kurkowego.
J{urck (rys. 21) służy do nadania ruchu iglicy. Ma on
u góry gł6wk~ radełkowaną do odciągania r.ęką, u dołu
dwa wystęJ>y; górny - ząb zabezpieczający i dolny ząb kurka; na lewE'j stronie wycięcie do przejścia przeryw:>.cza; otwór do osi; wycięcie łukowe do przejścia.
kołka spreżyny kurka; wewnątrz gniazdo do sprę
żyny kurka.

Spr~żyna

kurka

w swym gnieździe i jednym końcem opiera si<; o dno
gni&zda kurka, a drugim - o kołek oporowy, J~tóry
jest umocowany w osadzie urządzenia spustowo-udcrzeniowego.
Zaczep kurkowy (rys. 23) służy do utrzymania kurka
w sta nie napiętym lub zabezpieczonym. Ma on w dolnej części próg, o który opiera się szyna spustowa
i gniazdo do pomieszczenia jego sprężyny; w środko-

5

W)·st<:;p_y,
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Rys. 23. Zaczep kurlwwy:
1 -

do osi ; 2 ·do sprę-i.yny: 3 zaczepu k u ri<O·
w ego; 4 wy pust zabez.plecznjący; 5 ·Próg
o twór

ę;nhndo
;prężyna

l -

Hys. 24.

Przerywacz:

ogon; 2 -

trzon; :l -

wyst~p

J~olankowy

wej części - otwór do osi zaczepu kurkowego; z lewej
strony - wypust zabezpieczający do unieruchomienia
prz-::rywacza przy zabezpieczonym położeniu kurka;
sprężynę, która przyciska zaczep kurkowy do kurka
2•
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umożliwia z;,skoczenie zaczepu kurkowego za ząb zabezpieczajacy lub ząb kurka; oś, na której obraca się
zaczep kurkowy i która jednocześnie utrzymuje przeryw:v.:z w osadzie urządzenia spustowo-uderzeniowego
oraz ogranicza jego opadnięcie w dół przy naciskaniu
nat'l przez zamek.
Przerywacz (rys. 24) służy do rozłączenia szyny spustowej z zaczepem kurkowym po naciśnięciu na język
spustowy ! dan iu strzału, po to, aby kurek ponownie
napiąć przy cofaniu się zamka do tyłu, niezależnie od
tego, czy spust: jest zwolniony czy też nie. Przerywacz
również zabezpiecza przed strzałem przy niedomknię
te j trzonen zamkowym komorze nabojowej i zamyka
7amek wtdy, gdy kurek jest w położeniu zabezpieczającym. Przerywacz ma: trzon z poziomą i skośną płasz
czyzna, którym opiera się on o wyżłobienie skośne na
trzonie zamkowym, ogon z owalnym otworem do osi
zaczepu kurkowego i wystt:p kolankowy, który służy
do zaczepienia o występ zabezp_ieczający zaczepu kurkowe14o oraz do opuszczania szyny spustowej.
Spust (rys. 25) składa ·się z jc;1.ylut spustowego oraz
~z_yny spustowej i tworzy jedną calosć. Służy on do
odciągnięcia progu zaczepu kurkowego do tylu przy

i

nym położeniu. Szyna spustowa, na tylne j ściance ma
wysh;p, o który opiera się sprężyna spustowa i wycit:cie do przejścia zaczepu kurkowego.
20. SpręŻJII<ł spustow11 (rys. 26) służy do podawania
szyny spustowej w przód i w gór~. Górnym koilccm
naciska ona tylną plaszczyw<: szyny spustowej, a dolnym- za pomocą kołka przymocowana jest cło chwytu.
21. Magazynek służy do pomieszczenia ośmiu naboi;
składa sic on z pudełka, donośnika, sprężyny donośni
ka, dna i ·przytrzymywacza dna.

Hys. 28. Donośnik

PurleJko (rys. 27). Górne części bocznych ścianek pumagazynka, zagi~te do wewnątrz, służą do utrzymywllnia naboi i doncśnika . Lewa ścianka ma wycięcie
do zęba zatrzasku zamkowego i sześć otworów kontroln ych do sprawdzenia ilości naboi w magazynk u ;
prawa ścianka ma z przodu wycięcie do zE; ba zairzusku
magazynka i siedem otworów kontrolnych do sprawdzenia ilości naboi w magazynku . Dolne krawqdzie
pudelka zagięte są na zewnątrz i służą do połączenia
z dnem.
Donośnik (rys. 28) służy do donoszenia naboi z ma- ·
gazynka. Ma on: podajnik, na którym kładzie się dolny
dełka

Rys. 26.
Hys. 25. Spust

Sprężyna

spustowa

naci.<nięciu na język spustowy palcem i do podniesienia przerywacza do góry, gdy szyna spustowa znajduje
Si!~ w przednim położeniu.
Spust częścią wewnętrzną znajduje się w chwycie
szkide tu, a czqść zewnętrzna (język spustowy) osłania
kabłąk. Na tylną ściankę szyny spustowej naciska sprc:żyna sp usbwa, utrzymująca spust w przednim i gór-
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nahó.i pl·zy ładowaniu magazynka; zaczep, który przy
próżnym magazynku naciska na ząb zatnasku zamkowego, podnosząc go do góry; ramię zgięte w dół, które
służy do nadania kicrunku r uchu donośnikowi przy
jego posuwaniu s ic; w magazynku.
s,,r(lŻy n:t donośniltn (rys. 29) służy do podnoszenia
do góry denośnika z nabojami.

Rys. 29.

Sprc;żyna donośnika

Łus~a ma szyjk~ do połączenia z pociskiem, stożek
przejściowy i iułów do pomieszczenia ładunku prochoweg-:>. W dnie łuski zmjdu je sic;: gniazdo nn spłonkę,
kowadełko, na którym grot igliczny zbija splonk~; dwu

otwory zapułowe, przez które przedostaje się plomiei1
cd zbitej spłonki do ładunku prochowego. Dno łuski ma
kryzc;, za którą pazur wyciąg u wyciąga łuskę (nabój)
z ko:nory nabojowej.
Spłonka służy do zapalenia
ła dunku
prochowego
w naboju; w n iej mieści się masa zapłonowa, przykryta
cynfnlią w kształcie krijżka.
Łndunek prochow~· z prochu bezdymnego wypełnia
tułów łuski.

Dno magnzynka (rys. 30) nasuwa się zagięciami na
zngięte dolne krawędzie pudelka. Ma ono otwór do

oj
llys. 30. Dn<) mngazynlca

Hy~.

:1 1. N abój bojowy

ze; u:.~ przytrzymywacza dna i u dołu uszko. do przymot:owmlia pasa. Dno magazynka utrzymuje się w pudelku magazynka za pomocą zc;ba przytrzym ywacza
dna.
I'rzy trz~ m ywac:r. dn u ma~uzynka służy do umocowan ia swym zę bem dna magazynka i jednocześnie jest
oporr, dołnt>go końca spn;żyny donośnika.
Nabój bojow_y

22. Nabój pistoletowy (rys. 31)

składa się z łuski,

laclut!łtu proc:ho\\·cgo, splonłt.i i pocisku. ,
. ł..tlslca służy do pomieszczenia ładunku

ornz poh)czenia wszystkich
22

prochowego
naboju.

czc;ści składowych

Pocisk składa się z rdzenia wprasowanego w płaszcz.
J est on osadzony i umocowany w łusce przez zaciśnię
cie szyjki i zapunktowanie.

S pust pod dziabniem spręży ny spustowej znajduje
\\' przednim położeniu. Tylny koniec szyny spustowe j jes t podniesiony i utrzymuje przerywacz w górnym położeniu.
Zalrznsk zam kowy pod działaniem swej spn;żyny
jest opuszczony z~bem podajnikowym na dół , a jego
ząb zamkowy znajduje siG poniżej
bocznej ściany
. zamka.
się

Rozdział

2
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Polo:ienic

<'lc;ści

i urządzeń pistoletu bez magazy nka
i przy zwolnionym kurku

23. Lufn znajduje sh~ w skrajnym przednim poło
os za trzasku zamkowego za pomocą łącznika
utrzy~uje tylną cz~ść lufy w położeniu podni~sie.nio
wym; opory ryglowe zamka zaszły ~a rygle p1ers_c1~
niowe lufy; lufa zamknięta jest za!nk1e~; zamek \1-:l~n
cem czółka trzonu zamkowego op1era s1c; o tylne sCI!;cie lufy i przyciśnięty jest do niej sprężyną powrotną;
sprdyna powrotna opiera sic;, swą oporą o ~ystęp ~u~~~
ło7.v~lut lury, u tylnym koncc-m o glowkc; zetdzt
spic;iyny powrotnej.
J{ urclt znajduje siq w przednim położeniu i pod działani em swej 'sprężyny naciska z_ ty lu na ig~icę.
.
Jr, li<'a znajrluje się w przcd_mm polozen!u; spręzyna
jej jest ściśni(:tn. a grot igliczny wystaJe z otworu
czótl1a trznn u zamkowego.
Spręży n a kur ka rozprężona;
jednym k~ńcem
cpiern si~ o dno swego gniazda w kurku, a drug1m .
o kol ek oporowy.
Znczcp kurkowy spr~żyną swą jest przyciśnięty do
prz!'dniej powierzchni ku rka.
P ncr_vw:1rz podniesiony jest szyną spustową w górne
położenie i mieści si~ górną częścią swego trzonu w wyżłobirniu skośny m na trzonie zamkowym.

żeniu·
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Działa n ic części

i

urządzeń

pistoletu przy

ładowaniu

pistolet należy:
l) naładować mngazynek ośmioma nabojami;
2) włożyć magazynek do komory
magazynka
w chwy<;ie pistolet u;
3) odciągnąć zamek w tył do oporu i puścić go.
Przy ładowaniu mngazynkn, naboje układają się na
rvdnjniku rloncśnika jeden na drugim, ściskając spn;żynq donośnika; w miarę ładowania magazynka nabojami sprc:ż.vna donośnika coraz bardzie.i sic: ściska i naciska iąc od dol u na donośnik podnosi nabo je do góry;
górny nabń.i przednim końcem pocisku leży powyżej
przedniej śc i11 nłd pucełka magazy nka i utrzymU.F:! St<;
w nim za pomocą zagiętych krawędzi pudelka.
Po włożeniu ma gazy nka do komory magazynka
w chwycie pistol etu Z<lb zatrzasku zaskakuje w wycię
cie na magazynku i za i.Jezpiecza go od wypadania.
P ny odciąganiu zam ka do t_y lu zamek ślizgając się
zwymi wodzidłami po rowkach wodzicliowych szkieletu, odciąga kun·k do tylu i napina go, a swymi oponml ryglowymi odciąga luf<; do tylu. Ruch zamka do
tylu ogranicza oparcie tylnC'gO ścięcia lożyska sprę
żyny powrotnej o główk~ żerdzi tejże sprężyny.
Lufa odchodząc do tylu, opuszew się tylną częścią
w dół. ponieważ łącznik, obracając się na osi zatrzasku
24. Aby

załadować
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zamkowego w

tył i do dołu , pociąga za sobą lufę w tymPrzy ty m rygle pierścieniowe lu fy wyopór ryglowych za mka i dzięki temu
lufa odłącza si~ o:ł zamka. Ruch lufy do tylu ogranicza
si~ pr zez op;,rcic jej o pólokrągły
występ oporowy
w szkielecie.
I~li ca pod dzia łaniem swej sprężyny jest odciągn ięta
do tyłu; grot igliczny nie wystaje z czółka trzonu zam- .
lwwego.
I'nery wacz pod nacisk iem dolnej częśc i t rzonu zamkowego opuszcza sic; w dół i swym występem kolankowy m nacisł<n do dOJu szynę spustową i rozłącza ją
z progiem zaczepu k u1·kowego.
Sprę:i.y n n )lOWrot na przy cofaniu się zamka zostaje
ściśnię ta mic:clzy łożyskiem lufy , a główk ą żerdzi sprę
ży ny powrot ne j.
1\urcłc pod d zi a ła niem skosu ku r kowego na tylne j
części zamka , obrucu ją c się na swo je j osi, cofa się i zaczep in zębem ku rka za nosek zaczc>p u k urkowego.
Zno:cp kur lwwy pod działa niem s we j sprężyny przez
C"ii i,Y cztts pr7.yc i~>l~a s ię do przedn ie j po wierzchni kur ka
i obraca jąc sir: dokoh osi, stopniowo zaskakuje za ząb
zc bezpi ccu;jący i zą b kurka. W chw ili kiedy nosek
zacz!:'pu l<t;rkowcgo zna jduje się na zabezpiecza jącym
zc; hie Jwrk:~, wypust zaczepu k urkowego zaskakuje za
kolankowy wyst<;p prze rywacza, a przy da lszym ruchu
kurka do ty lu, znów zwa lnia przerywacz.
l'rzy IIOSuwaniu sic: zamlw do przodu (pod działaniem
spr~7.yny powrot nej\, trzon zamka przesuwa górny nabój z m;aga7.ynka do komor y nabojowej; nabój ślizgając
się po pod:~jniku donośnika i po listwach osady urzą
dzenia spustowo-uderzen iowego oraz po ześlizgu lufywchodzi clo komory nabojowej; przy tym następny
nabój pod dzinlaniem sprężyny donośnika m agazynka
podnosi si<; do góry i zajmuje m iejsce pierwszego naboju podanego do komory nabojowej.
że ld~ru nku .
ch.Jdzą spoza
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Lufa pod naciski('rn czólk<J t rzonu z.a mkowe_t~() n<t
d no naboju zólczyna p rzesuwać się do przodu, a łączni k
pcdnosi ty l ną jej c;:~;i.0 do góry; opory ryglowe zamka
nchodzą za rygle
pierścieniowe Ju ry i lufa zostaje
z:tmkni~ta zamkiem.
Pa7u r wyci>]gu zamka zaskakuje za kryzę łuski w komOJ·ze nabojowej.
l j!l!ra pod działaniem swej spn;7.yny zostaje w tylnym położeniu.
Kurek - n:.1pięty.
Dzi:1lani c czc;ści i urząd ze it pis tolet u
p rz.y za bezpieczaniu
2i'i. W celu przestawienia klll·ka z położen ia n apię
tego w położe n ie zabezpieczające , należy nac isnąć kci ukiem prawe j ręki n a g łówkę k urka, wskazu jący m zaś
palcem tejże rę ki na j~;zyk spustowy. Gdy ty lko kurek,
przytrzymywany kciukiem, zostan ie zwolniony z napkcin i lekko poruszv sir: dn przodu , zwolni ć jc;zy k
s pustowy i przytn:y muj<JC w dalszy m c iągu k urek, powoli opuści ć go do po.lożenia w bczpieczajqcego.
P rzy tym czl;:k i dzictla.i:! nash;pujqco:
Sz~·na spustown ly lnq ścianą naciska na próg zaczepu
kurkc wcgo i odc iąga jego dol ną część do ty lu; nosek
zaczepu k ul'ltewego wychodzi spod z<; ba kurka.
Kurcl" Gdy tyłl<o nosek zaczepu kurka wyjdzie spod
zęb;, xurka, kurek pod działan iem spn;żyny zaczy na
obracar się nn osi; jego ruch do przodu przy trzymuje
się kc-iuki<.>m prawl?j r~ki; uderzacz kur ka n ic dotyka
iglicy.
S:1.~· na s pustowa z chwilą przerwan ia nacisk u na
jCzyk spustowy pod dziala ni::m sp:·ężynv spustowej
posuwa się do przodu, a tym samym jej tylna ściana
odsuwa się od progu zaczepu kurkowego.
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Zac1.cp kurkowy w czasie ruchu kurka do przodu
si<; swym noskiem po przedniej powierzchni kurka i pod działaniem swej sprężyny zaskakuje za ząb
z:.bezpieczający kurka: przy tym ruchu wypust zaczepu
kurk?wego zaskakuje z dolu za kolankowy wyst~p
przerywacza.
l'rzcrywacz. Gdy wypust zaczepu kurkowego zaskoczy za występ kolankowy, przerywacz pozostaje w górnym pclożrniu i nie może sic; opuścić, co uniemożliwia
odciągni~cie do tylu zamka.
Sp r~żyna k11 r ka - lekko ściśnic;ta.
ślizg~

Dzinlanic

c1.c;ści

i

urządzci1

pistoletu przy napinaniu
kurka

21i. W celu ustawienia kurka z położenia zabezpiecznjąccgo w położenie napięte, należy położyć kciuk na
główce kurk a i odciągnąć go do tylu w dół. Przy tym,
działanic części b~dzie następujące:
KtJrclt obracając się no osi, ściśnie sprężynę kurka;
gdy ząb kurka zaskoczy za nosek zaczepu kurkowego,
kurek zatrzyma się w położeniu napiętym (w tej chwili
usłyszy się l~kki trzask).
Zac7cp kurłtowy przy odci<J~aniu kurka do tylu,
~lizga si~ noskiem po przedniej
powierzchni kurka
i pod działani em swej sprężyny zaskakuje za ząb kurk a; wypust zaczepu kurkowego zwalnia przerywacz.
Dzi;1lanic

części

i

urządzei1

pistoletu przy strzale

27. W celu dania strzału na leży palccm
cym n::tcism1ć j~zyk spustowy. Przy tym

wskazują
działanie

części będzie następujące:

s,.yna spnstown tylną ścianką naciska na próg zaczepu kurkowego i odciąga jego dolną część do tylu,
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dzic;ki czemu nosek zaczepu kurkowego wychodzi zza
z~ba kurka.
Kurek pod działaniem swej sprc;żyny gwałtownic podaje sic: do przod u i uderza w iglicę.
Iglica, ściskając swą sprc;żyn~. porusza się naprzód,
uderza grotem w splonk~ naboju i zbija ją. Ciśnieniem
powstających gazów pocisk zostaje wyrzucony z przewodu lufy. 'v'/ tym samym momencie gazy uderzają
'"la ścianki i d no luski. $cianki łuski rozszerzają si~
i szczelnie przylegają do ścian komory nabojowej.
CL~nicnic gazów działa również na dno łuski i zamek
pistoletu, wskutek cze?go powstaje odrzut.
U w a g a. Odrzut odczuwa sit; ręką w chwili silnego uderzenia lo7.yslw S(H"<:iy ny powrotnej zamka o glówk.; żer•'
dzi sprężyny pou•rotnej.
Działanic cz~ści

2!1. Pod
Przy tym

i

urządzeń

pistoletu po strzale

działaniem odrzutu, zamek i
CZCiŚCi pistoletu działają tak

lufa cofa.ią sic;.
samo jak przy
podczas ładowania

zamka do tylu ręką
(pat rz pkt 24 ). oprócz tego:
l'rzy odejściu zamlw do ty lu pazur wyciągu wyciąga
łuskę za luyzę z komory nabojowej i utrzymuje ją do
ch\\"ili uderzenia kryzy łuski o wyrzutnik (na lewej
listwie osady urządzenia spustowo-uderzeniowego), pod
którego działaniem łuska wylatuje na z ::wnątrz przez
okno w Z'lmku.
W chwili wyrzucenia łuski, górny nabój w magazynku pod działaniem spr11żyny donośnika podnosi się do
góry, a zamek pod działaniem sprc;żyny powrotnej powraca w przednie poło-.ienie.
J~żeli w magazynku nie ma naboi, zaczep donośnika
podnosi ząb podajnikowy zatt·zask u zamkowego, któreg? ząb zamkowy Z<Jskakuje w swoje wycięcie na Ieodciąganiu
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wej śc;;:mce 1.amlm i w ten sposób zatrzymuje zamek
w odciągni~tym poło7.eni u .
Przy pm rod c zmulta do p rzodu zamek , lufa, wyciąg
i iglica \\'ykonują czynności wskozane w punkcie 24.
Kurek pozostaje w położeniu napi<;tym. Język spustowy po zwolnieni u go od nacisku palca powraca
w przednic położenie pod dzialan iem sprężyny spustowej. Tylna ścianka szyny spustowej podnosi do góry
przerywacz. k tót ego trzon wchodzi w swoje wyżłobie
nic ~kośne 1111 trzonie zamkowym.
U w a g": Jcicli jc:zyk spus towy był zwolniony i znów naciś
nic:ty •Przed pełnym zumknic:cicm lufy, to • kurek w
tym wypudku nie zwolni sit: z napic:cia, ponie\vaż
p•·z~rywacz jest up~czony w otworze mostka osady
i nic pozwala s?.y n•c spustowej odciągnąć zaczepu
kurkowego. Nnsl::tpi to wtedy, gdy przerywącz b<:dzic
mógł !>Odnieść sic: do góry, lo jest, gdy zamek b<:dzic
znml<ni<:ty, łufu zaryglowana, a wyżłobien i e skośne
stunic nap1·zcciw przerywacza.

n o zdzin l
ZA CI ĘCIA
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29. Pislolct przy starannym utrzymywaniu i praob('hodzcniu si<; z nim jest pewnym i niczawodnym środkiem wall<i. Jednakże przy d ł uższym
u7.yciu wskutek nicuniknionego zużycia, a częstokroć
wskutC'k nicumiejętnego i nicdbałego obchodzenia się,
mogą powstać niesprawności, powodujące zacięcia przy
widłowym

st•·z<~laniu.

30. W celu unikn ięcia zacięć przy strzelaniu z j)ist0let u należy:
.a) ściśle przestrzegać zasndy utrzymywania, ro;(k ła
dunia, czyszczenia, skłodnnia i prze!:lądu pistoletu;
b) przed łr.dow;micm pistoletu sprawdzić naboje; nie
ładować nabojami uszkodzonymi i brudnymi;
przed ładewa niem wytrzeć naboje suchą szmatą ,
a nast~pnic lekko nasyconą smarem;
c) przed strz:.-laniem przetrzeć do sucha przcw6d
lufy;
d) smarować trące si~ cz<;ści olejem wrzecionowym;
e) chronić pistolet przed zanieczyszczeniem (piaskiem. pyłem itp.).

c..>

31.

·~

Zacięcia

Zacięcia,

l
'

przyczyny

zacięć

i sposoby usuwania:

zacięć

Sposób
l
--------+-------------------L zabrudzenie ma-

Przyczyny

usunięcia

l:'rzy wktadan:u
\Vgniecenie
Wyjąc i obejrzeć magazynek i
mag<lzynka do chwY·· gazynka, zabrudzenie dolnego ot- jeżeli są wgniecenia, odesłać go
tu pistoletu odczuwa woru komory magazynka
w do warsztatu rusznikarskiego ; w
1
się opór.
chwycie pistoletu.
przeciwnym wypadku obetrzeć
magazynek szmatą i lekko nasmarować; przeczyśc ić i lekko nasmarować
okładki
i ścianki
chwytu.
1
l)

l

2)
Włożony do Złamanie lub zużycie zęba za- ~ W~i'lć m<lgazynek i ustalić
chwytu magazynek , trzasku magazynka, złamanie lub pt·zyczyn<; zacięcia; odesłać pistowypada.
'i os!abicnie sprężyny zatrzasku ma- ~ lct do warsztatu rusznikarskicgazynka, zabt·udzenie wycięcia go lub wyczyścić wycięcie do z::do zęba zatrzasku magazynka.
ba zatrzasku magazynka.

l

3) Wyczuwa się oZgęszczony smnr, zabrudzenie,
Częściowo rozłożyć pistolet i w
pór przy odciąganiu zadry lub zbicia na wodzidłach wypadku zgęszczenia smaru lub
zamka do tylu.
zamka i rowkach wodzidlowyćh zabrudzenia wyczyścić części do
Ezkieletu.
sucha i nasrnarować je~ przy
stwierdzeniu zadr lub zbić, odesłać pistolet do warsztatu ruszni-

'l_

l

·

l karskie~~·

4) Kurek nie utrzy- ~ Zużycie zęba kurka lub nosital Odesłać pistolet do warsztatu
muje się w położeniu zaczepu kurkowego; osłabienie rusznikarskiego.
napiętym.
sp rężyny zaczepu kurkowego.

l

"'

:!!
~

Z ac ięcia

o
~
:!!

N

~

"'

--

l

Przyczyny

l

zacięć

l

Sposób

usunięcia

5) Przy napięciu
sprężyny iglicznej, 1 Odesłać pistolet do warsztatu
Osłabienie
kurka iglica nie od- zgęszczenie smaru, zabrudzenie l rusznikarskiego.
chodzi do tylu.
przewedu iglicznego, zgięcie gro- l
tu.
1

l

.

6) Nabój z magaGórny nabój wierzchołkiem pozynka nie został po- cisku oparł się o przednią ściandany do komory na- l kę magazynka, skrzywienie górbojowej.

Odciągnąć zamek do tylu i puścić go (przeładować pistolet).

nego n aboj u \.\' magazynku.

·

7) Niedomknięci~· , . Osłabienie lub zl7.manie s prę- j Dopchnąć ręką zamek do przo ·
komory nabOJOWeJ.
zyny powrotnej, zgęszczeme sma- du.
ru lub zabrudzenie wodzideł zaml< a albo rowków wodzidłowych
szkieletu. zbicia i zadry na tychi:e częściach, zabrudzenie naboju
lub komory nabojowej; pazur •
wyciągu nie ?.Uskoczył za ·kryzęl
łu ski.
.
8) Kure~ nie u- j Zużycie zęba zabezpieczającegol Od~slać pistolet do warsztatu
trzymuJC stę w polo- na kurku lub noska zaczepu kur- ruszntkarskicgo.
żeniu zabezpieczają- 1~ kowego, osłabienie sprężyny za1
cym.
czepu kurkowego ; złamanie lub i
, os ł abien i e sprężyny spustowej.
9) W . zabezpieczo- i Zużycie wypustu zaczepu kurOd~słać pistolet do warsztatu
nym ptstolecte za- . kowego lub przerywacza.
l ruszntkarsktego.
mek można łatwo od- 1
ciągnąć do t~łu.
,
.

l

c..>
c..>

l

.

l

w

""

Przyczyny

Zaci ęcia

Niewypa ł.

10)

1

zacięć

Niesprawna spłonka
naboju
osadzona, pokryta śnie-

Sposób

usunięcia

Napiąć

kurek i ponownie d::>ć
przy powtórnym niewypa-

(gł~b oko

strzał,

dzi~); zgęszczenie s m:lru h ...:~ zabrudzenie części urządzenia spu-

lo wyrzucić z komot·y n~bojow~?j

uszkodzony nabój, odciągaj~c zastewo-uderzeniowego; osłabienie mek do ty.łu.
sprężyny
kur:<a, złaman ie lub
n ieprawldłowe wychodzenie gro-l
tu z czółka.
•
li) Niewyciągnięcie l
Zabrudzenie komory na bojo- l Odciągnąć zamek ręką w tył, do
łuski.
l wej, ziarnanie pazura wyciągu oporu. kciukiem prawej ręki p.odlub osłabienie· jego sprężyny.
nieść zatrzask zamkowy do góry
;
tak, aby ząb jego zaszedł w wycięcie na lewej ścianie zamka i
aby zamek pozostał w tylnym
położen i u,
wyj11ć
magazynek,
zwolnić zamek odciągnąwszy zatrzask zamkowy w dół i znowu
szybko odciągnąć do tyłu; jeżeli
przy tym pazur wyciągu nie wyciąga łuski z komory nabojowej ,
należy odciągnąwszy zamek do
tylu podnieść zatrzask zamka do
góry tak, aby ząb zatrzasku
wszedł w swoje wycięcie na zamku (zamek otwarty), wypchna ć
ł uskę wyciorem, przetrzeć
l ur ~
i komorę nabojową .

l

l

'::
Zacięcia

12) Zamek nie cofnął się

do tylu.

13) Utykanie nabo-

ju.

14) Po strzale ·zamek pozostal otwarty przed
zużyciem
wszystkich naboi w
magazynku.
15) Mimowolny oprzy cofnięciu się zamka do
tyłu po strzale, kurek
nie zatrzymuje się w
gień ciągły;

w

""

położeniu napiętym .

PrZY-CZyny

zacięć

-- Zgęszczenie Ęrnaru

Sposób usun'ięcia

lub zabru-1 Trzymając pistoiet w prawej !
dzenie wodzideł zamka i rowków ręce nachylić go w prawą stronę, l
wodzidlowych szkieletu; ugrzę- , lewą ręką lekko odciągnąć zamek
źnięcie łuski w komorze nabojo- do tylu i wytrząsnąć łuskę z piwej z przodu; zabrudzenie komo- stoletu.
ry nabojowej, zabrudzenie łuski,
pęknięcie lub silne rozdęcie luski.
Złe ułożenie górnego naboju na
Odciągnąć trochę zamek do tydonośniku, pogięcie górnych zgięć łu i opuścić go z powrotem, jebocznych ścianek pudełka maga- źeli zacięcie powtarza się. zamiezynka.
nić magazynek, a uszkodzony pistolet odesłać do warsztatu rusznikarskiego.
Ząb zatrzasku zamkowego zaKciukiem prawej ręki nacisnąć
skoczył w swe wycięcie na lewej grzbiet zatrzasku zamkowego na
ściance zamka wskutek
zbicia dół do oporu; poprawić ułożenie
lub zadr na tylnej krawędzi wy- naboju w magazynku po wyjęciu
cięcia; osłabienie
sprężyny
za- go z chwytu; przy powtarzaniu
trzasku zamkowego; skośne ulo- się zacięcia odesłać pistolet do
ienie się naboju w magazynku. warsztatu rusznikarskiego.
Zużycie górnej płaszczyzny tyłPrzerwać ogień, nacisnąć kciu•nej ściany szyny spustowej, prze- kiem prawej ręki na główkę zarywacza, zęba kurka, noska za- trzasku magazynka i \v-yjąć maczepu kurkowego, zużycie lub gazynek. Odesłać pistolet do warzłamanie sprężyny zaczepu kur- sztatu rusznikarskiego.
kowego.

39. Jeżeli w czasie słu żby wyp:1dnic włożyć pbtolct
do mokr ego fu terał u. to przy pierwsze j sposobności
należy pistolet wy jąć-, dok ladnic go wyczyścić i nasmarow:Jć, a fu terilł wysuszyć .
40. Przy noszeniu w fu terale pistoletu 7.a ładowm1ego,
k urek powinien być opuszczony w położenie za bezpieRO Z D ZI AŁ

czające.

4

ZI\St\ V\" UTIIZYi\IYWANIA I OBCUODZENIA

SIĘ

Rozkl;ulanic i sl>ladan!c pistoletu

Z I'ISTOLETEI'It

32. N ic7alcżnie od war unków, w jakich znajduje się
ż ~lnicrz, ohow iąza ny

on jest utrzymy wać swój pistolet
t rosk liwie sit; z nim obchodzić i codziennie
pr;wg l ąd Rć, by sic: upewn ić o jego sprawności i gotowośt: i bojowe j.
33. W lwsz:u·ach i na obozie pistolety przechowuje
się nic załado wane, ze zwolnionym kurkiem, wy jęte
z fute rału, w sza fkach lu b w skrzynkach z odpowiednimi gni azda mi. Szafki (skrzynki) należy zamykać na
ldódką lub za mek. Pistolety załadowane można przechowywal- tylko na rozkaz dowódcy jednostki.
:14. Na wa rtowni pistolety przechowuje się w futerr~ łac h przy so bie.
.:!ii. Nn kwa terach przejściowych pistolet należy przect1o·.vywać w fu tera Ie przy so bie, uważając na jego zabezpieczenie.
3G . .\V marszu, przy prze jazdach koleją lub samochodem należy mieć pistok t pr·zy sobie i chronić go od.
w

czy~tości,

4 J. Rozk ładanie pistolet u przcprowacłz;~ s it; w celu
czyszczenia. smarowania i przegląd u : Zby t cZ(;sle r ozklacian ie i skła d a nic pis toletu jes t szkodliwe, po niewa ż
przyśpiesza zużyci e czq!ici. Dlatego n<~ uk(; rozkładania
i skl<Jda nia na l eży przeprowadzać tylko na pistoletach
ć wiczebnych.

42. Pr zy rozkładan iu i składaniu
przestrzegać następujących zasad:

pistoletu

należy

l) Rozkładanie i składanie pistole tu przeprowadzać mi
stolach lup ła wkac h, a w polu - na czystej podściółce .

Rozkładając i skl~td;Jjąc pistolet uważać, aby poszczególne części nic zostały uszkodzone.
3) Przy równoczesnym składaniu kilku pistoletów
zwracać uwagę na numer·ację części, aby nie pomylić z częściami innych pistole tów.

2)

Kolejność częściowego rozkładan ia

pistoletu

uderzeń.

37. Pn~cd wyjściem na ćwiczenia i służbę należy
przejrzeć pistolet w sŁanie złożonym i obetrzeć zewnc;Łr:me czc:ści metalowe :te smar u, przed st rzelaniem
przetrzeć ;>rzcwód lufy i naboje.

38. W celu uniknic;cia rozdęcia lub rozerwania
lufy przy st rzale nic na leży jej zatykać.

3G

się

43. Częściowe rozkładanie
stępującej kolejności:

pistoletu odby wa sil) w na-

l ) Wyjąć mnguzynck. Tr·zymając pistolet za chwyt
w prnwej ręce, nucism)ć kciuldem tejże n ;ki na główkę
1.atrzasku magazynl<a, a lewą ręką uchwycić magazynek i wy jąć go (rys. 32). Przed dalszym rozkładuniem

37

pistoletu na leży p1·zejrzeć komOJ'C: nabojową czy nie m a
w niej naboju. W tym celu, trzymając pistolet w prawe j
rqce i nie nac iskając na spust, należy lewą ręką napiąć

odciągnąć zamek
bojową, puścić zamek do

do. tyłu. Obejrzeć komorę naprzodu; zwo lnić kurek, przytrzymując go kciukiem prawej r c;ki.
2) Wyjąć zatrzask zamkowy. Wziąć pistolet za chwyt
do l~wej rę ki, a magazynek do prawej. Końcem dna
kurek i

Rys.

Rys. 32. Wyjmow<Jnic m ugazynka

Rys, 33. Zsuw:mie sprc:żyny zalrLasku zamkowego

38

34.

Wyjmowanie
; amkowcgo

z:~tnasku

magazynka zsunąć do tyłu spr<;żync; zati\Zasku zamkowego {rys. 33) i odciągnąć ją jeszcze bardziej w tył z€1
zagięcie sprężyny, aby zwolniła ona oś zatrzasku zamkowego (przy tym sprc;żyny nie zdejmować całkowicie,
. lecz żostaw ić ją na grzybku); pr zełożyć pistolet do pra-

Rys. 35. Zdejmowanie UHnka z

lufą

39

palcem wskazującym te j ręki wyosi zatrzasku zamkowego i wy jąć zatrzask
zamkowy, ujmując go lewą rę_ką za grzbiet (rys. 34).
3) Zdjąć zamek z l ufą. Trzymając pistolet za uchwyt
w prawej r<;ce, lewą r<;ką zdjąć zamek, zsunąć go do
przodu po rowkach wodzicliowych szkielet u, przytrzymując jednocześnie kciukiem lewe j ręki sprężynę powrotną (rys. 35).
wej r<;ki,

wcisnąć

stającą cz<;ść

4) Wyjl)ć spr~żynę powrotną. Trzymając zamek w lewe j r<;cc spr<;żyną do góry, prawą ręką wyjąć z zamka
sprężyn<; powrotną wraz z jej żerdzią i oporą (rys. 36).

Rys. 33. Wy jrnowa nic lufy

5) Odłączyć łożysko lufy. W tym celu nalciy obróc ić
Hys.

86.

Wyjmowanic
powrolnej

sprężyny

lo7.ysko lufy o 180° i
(rys. 37).

wyjąć

je z zamka do przodu

Rys. 30. Wyjmowanic os<Jdy urzą
dzenia spustowo-uderzeniowego

Rys. 37.

Odłączenie

lufy

40

lotyska

6) Wyjąć l ufę. Obrócić zamek tak, aby opory ryglowe
zamka wyszły z rygli pierścieniowych lufy i przesunąć
lufę nieco do przodu . Następnie podać łączn ik do przodu i. prawą ręką wy jąć lufę z zamka (rys. 38).
41

7)

Wyjąć osadę urządzenia

spustowo-udcrzeniowego.
za uchwyt szkieletu, prawą wyurządzenia spustowo-uderzeniowego

Trzymając lewą ręką
jąć do góry
(rys. 39).

osadę

Kolejno~ć składania

pistoletu po

cz.:;ściowym

rozłożeniu

44. Skiadanie pistoletu wykonuje

się

w

następującej

kolejności:
l) Włożyć osadę un:ądzcnia spustowo-uderzeniowego. Wziąć lewą ręką za chwyt pistoletu, a prawą wło
żyć osad<i do jej gniazda w szkielecie.

2)

Włożyć lufę. Wziąć

zamek

dolną częścią

do góry
na-

lewą ręką, a lufę prawą, ustawić łączni!< końcem
przód i włożyć lufę do zamka od przodu.
·

3)

cięciu.

8) .Włożyć magazynek. Trzymając pistolet za chwyt
prawą ręką, lewą włożyć . magazynek do jego komory
w chwycie i lekkim uderzeniem dłoni odosłać go do oporu tak, ażeby ząb zatrzasku m<lgazynka zaskoczył
w otwór na pudełku magazynka.

Założyć łożysko

lufy do zamka. Gdy tylko kryza
lufy oprze się o przednie ścięcie zamka, obrócić łożysko o 180°.
4) Włożyć spręż.vnę powrotną. Wziąć do prawej ręki
sprężynę, włożyć ją oporą do jej lożyska w zamku; odciągnąć łącznik w tył do oporu; wziąć prawą ręką za
główk~ żerdzi sprężyny powrotnej i ściskając ją ku
oporze, włożyć główkę żerdzi do wewnątrz zamka tak,
aby sprężyna powrotna nic wyskoczyła i aby wspornik
lufy znalazł się w środkowym położeniu w stosunku
do g!ówki że rdzi.
5) NaS\IIHlĆ zamclt z lttf<J na szkielet. Wziąć prawą
ręką za chwyt pistoletu, nacisnąć kciukiem tejże ręki
z góry na osa dę urządzenia spustowo-uderzeniowego
\ak, aby ona nie przeszkadzała \N nasuwaniu zamka;
wziąć w lewą rękę zamek i przytrzymując sprężynę
powrotną nasunąć go n a szkielet, skierowując wodzidła
zamlu1 w odpcwiednie rowki szkieletu.
6) Wstawić zatrzask zamkowy. Trzymając pistolet
w prawej n ;ce, lewą nasunąć zamek na szkielet aż do
łożyska

42

zgrania ich tylnych części i przytrzymując lewą rc;ką
w takim położeniu cały pistolet, prawą wstawić zatrzask zamkcwy z lewej strony szkieletu tak, aby oś
i ząb (podajnikowy) zna lazły się na swoim miejscu.
7) Zasunąć sprężynę zatrzasku zamkowego. ·:W ziąć
pistolet do lewej ręki, a magazynek do prawej, końcem
dna magazynka nacisnąć odgięty koniec sprc;żyny
i ostrożnie, by nie porysować szkieletu, przesunąć ją
naprzód do oporu tak, aby wystająca część osi zatrzasku zamkowego znalazła się w jej podłużnym prze-

Sprawdzić prawidłowość złożenia
części.

pistoletu i

działa

nia jego

Kolejność całlwwitego rozkładania

45.
w

Całkowite

rozkładanie

pistoletu

pistoletu wykonuje

się

następującej kolejności :

l) Wykonać częściowe rozkładanie pistoletu według
pkt. 43.
2) Rozłożyć urządzenie S}mstowo-udcrzeniowc.
a) Odłączyć zaczep kurkowy i p.rzcryw<tcz: polożyć
kciuk lewej ręki na kurku, a palec wskazujący
na tylnych końcach listew osady, lekko odciąg
nąć ·kurek, zaostrzoną zapałką wypchnąć oś zaczepu kurkowego, wy jąć z osady zaczep kurkowy
i przerywacz (rys. 40).
b) Odłączyć kun:k i jego spr~żynę: trzymając jak
poprzednio osadę urządzenia spustowo-uderzenio. wego lekko odciągnąć kurek do tyłu, pchmłć trzo-

43

n€'m przerywacza oś kurka i wy]ąc Ją z osady;
wyjąć kurek z osady, a jego sprężynę z gniazda
(rys. 41 ).
·
3) Odłączyć lewą okładltę chwytu. Ujmując szkielet
lewą rqką, wyciorem przesunąć ramię zaczepu okładki
w lewo i naciskając na okładkę od wewnątrz, odłączyć
ją od szkieletu.

6)
a)

Odłączyć żerdź i oporę sprężyny powrotne j.
WyjlJĆ żerdź prawą ręką, trzymając sprężynę
wrotną

Rys. 42. Wciśnięcie z<;ba
przytrzymywacza dna

Rys. 40. W;•jmowanie zaczepu
Jmrkowego

Rys.

41.

44

Rys. 43. Zdcjmow<•nic dna
magazynka

Wyjmowanie
kurka

4) Odłączyć praw11 okładkę chwytu. Przesunąć koniec zaczepu okładki i odłączyć okładkę od szkieletu.
5) Rozłożyć magazynek. Wziąć lewą ręką magazynek
dnem do góry, a tylną ścianką do dłoni, wc;isnąć ząb
przytrzymywacza dna zaostrzoną zapałką (rys. 42) i jednocześnie kciukiem lewej ręki zsunąć dno do przodu;
kci~,;kiem i palcem wskazującym prawej ręki wyciąg
nąć dno za wystający koniec, przy.trzyinując kciukiem
lewej ręki przytrzymywacz dna i sprężynę donośnika
(rys. 43); stopniowo zwalniając palec (rys. 44) zdjąć
przytrzymywacz dna, wyjąć sprężynę donośnika i donośnik:

po-

w lewej (rys. 45);

\
Rys. 44. Zwalninnie
sprężyny

donośniku

•. 'l

Rys. 45. Wyjmowun ic
powrotnej

żerdzi sprężyny
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w lewej rc;ce spręży
nq powrotną, wyjąć oporę z pierwszego zwoju
spn:zyny, obracając ją z lewa na prawo (rys. 46).
Pozostałe czqści odłącza siQ i J'Ozklada tylko w warsztacie l'llsznikarskim.
b)

Odłączyć opor~: trzymając

Rys.

46.

Od lqczanie opo1·y
powrotnej

spr~;żyny

1\:olcjność składania

pistoletu po

całkowitym rozłożeniu

46. Składani~> pistolPtu wykonuje siQ w nastqpującej
ko Ie.i ności:
l) Złożyć urządzenie spustowo-uderzeniowe:
a ) Włoiyć S JlrQiynę ku rka do gniazda w kurku.
b) Wstawić kurek do osndy: wziąć kurek z włożoną
sprqżyną do prawej rqki, a osadę do lewej, oprzeć
główkę kurka na stole lub drewnianej podkładce,
lekko nachylając kurek do przodu; nałożyć osadę
na kurek tak, aby kołek oporowy sprężyny kurka
oparł się o sprężynę, naciskać lewą ręką osadę az
do zupełnego zgrania otworu w osadzie i kurk.u,
prawą rc;ką wstawić oś kurka do zgranych otworów.
c) Ws t awić przerywacz': trzymając osadę w lewej
ręce . jak do rozkładania, prawą ręką wstawić
przerywacz '" jego gniazdo.

d)

Włożyć zaczep kurkowy trzymając osadę w lewej
ręce, kciukiem tejże ręki odciągnąć główkę kurka
trochę do tylu; prawą włożyć zaczep kurkowy

tak, aby jego sprc;żyna g~rnym Iwńccm ~ve~zl~
do swego gniazda w osadzJe (rys. 47); włozyc os
zaczepu kurkowego,

nys. 47.

Wkł adanic

zaczepu

kurkowego
2) Założyć prawą oldadł<<;. Włożyć prawą okładkc:

do chwytu szkieletu, przesunąć ramiG zaczepu tak, ?by
obydwa końce płytki zaczepu okładki weszły w wyzlobienic na chwycie szkieletu.
·
3) Założyć lewą okładk~ . Włożyć okladk<: do chwytu
.szkieletu tak samo jak okład kę prawą i wyciorem przesunąć ramie; zaczepu okładki.
4) Złożyć urządzenie powrotne:
a) Złączyć oporę ze sprężyną powrot ną: obracając
opor<; od lewej do prawej włożyć tak, ażeby pierwszy zwój sprężyny zmieścił sic; w wyżłobieniu
opory.
b) Włożyć żerdź do sprc;żyny powrotnej.
5) Złożyć magazynek.
a) Włożyć donośnik: wziąć pudełko magazynka w lewą rc;kę, a prawą włożyć doQośnik z góry, przy
47
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t~m należy nachylić pudełko tak, aby podajnikiem przyległo do górnych zacięć bocznych ścia
nek pudelka, n ramieniem -do tylnej ściany.

b)

Włoz~r. Sllrężynę donośnika do pudelka tak, aby
krótki J~j koniec· zagięty w pierścień umieścił się
pod lewą stroną donośnika z tyłu jego zaczepu.

c) Wst:~wić dno i jego przy trzy my wacz: trzymając ·
pudełko w lewej r~ce nałożyć przytrzymywacz
dl!a na sprężynę, ścisnąć kciukiem prawej ręk i
spr<;żynę donośnika tak, by przytrzymywacz dna
był na równi z dolnymi krawędziami pudelka.
Trzymając spr~żynę w takim położeniu kciukiem
lewej rę k i, prawą nasunąć dno na swoje miejsce. ·
Przy zaskoczeniu z~ ba przytrzymywacza do otworu dna powinien powstać trzask.
6j Dalsze sldadanic pistoletu jak przy. składaniu czę
ściowym (wedł ug pkt. 44).
Przegląd

pistoletu

47. Okresowy prz~glqd pistoletu w stanie złożonym

luh rozłożonym przeprowadzają oficerowie i podoficerowie zgodnie z ustalonymi terminami; stopień rozklad:mia pistoletu do przeglądu ustala każdorazowo
przeglądający.
·
4ll. Zolnicrz wyposażony w pistolet powinien codziennic prz~gląd ać go przed wyjściem mi ćwiczenia
i podczas czyszczenia. Codzienny przegląd przeprowadza się w stanie złożonym, a podczas czyszczenia w stanic rozłożonym i złożonym. Przegląd przyborów
do czyszczenia pistolet u przeprowadza się przed czyszczeniem broni.
49. Przy codziennym przeglądzie · pistoletu należy
sprawdzić:

l ) czy na meta lowych częściach nie ma rdzy, zanieczyszczeń, zadr, zbić i pęknięć;
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2) czy działają części pistoletu przy napiętym . i zabC'zpieczonym kurku;
· 3) czy działa s~yna spustowa;
4) czy n\e jest uszkodzony celownik i muszka;
5) czy magazynek 'J.trzymuje się w chwycie pistoletu ;
6) czy przewód lufy nie jest zatkany i czy jest
czysty.
50. O wszystkich uszkodzeniach zauważonych przy
pneglądzi~ pistoletu , zołni crz obowiązany jest natych:nias t meldować swemu przełożonemu. Niesprawności
pist:>letu, których n:e można usunąć we własnym zakresie, usuwa &ię w warsztatach r usznikarskich.
Przegh1d pistoletu w shmic

złożonym

51. Przy przeglądzie pistoletu należy sprawdzać:
l) Zgodność numeracji na za mku i szkielecie oraz

C7y nie ma na powierzchni p istoletu rdzy, zadr,
i

zbić

pęknięć.

2) MuszkQ: czy n ic ma u szkodzeń prz('szknrłz:lj:l
cych w celowaniu, czy nie jest pogięta lub zużyta.
3) Prawiellowe J10 łoicnie celownika: czy nie ma
zadr, zbić i wgniecc11 na szczerbinie celownika; czy
~zczelnie przylega podstawa celownika do górnej powierzchni zamka ; czy celownik ustawiony jest prostop:łdle w stosunku do muszki; czy celownik mocno osadzony w swym gnieździe i czy nie zsunął się ze swego
mieisca (czy zgrane są rysy na celowniku i zamku).
4) Czy nic zsum;ly się z miejsc kolki wyciągu
i iglicy.
5) Spr<:iy nę zntrzasku znmkowego: czy nie jest zła
man:~ lub pogi~ta, czy mocno tr zyma się na grzybku
i osi zatrzasku zamkowego; czy spn~żyna u trzymuje
zatrzask zamkowy w szkielecie i czy odciąga w dół
ramię zatrzasku zamkowego.
4 Plstolet wz 1933
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li) Zalrznslt zamkowy; czy nie ma zad•·, zbić i pogięć
na zębie 7.alrzm;ku za mkowego; czy zatrzask zamkowy
u trzymuje swy m zębem za mek w położeniu ty lny m
pn :y próż nym magazynku; w celu sprawdzenia na leży
w łożyć m:.gazynck bez naboi, odc iągnąć zamek do
ty lu i puściĆ' go.
7) Dzia łanie zatrzasku magazy nka: czy zatrzask magazy nka u trzy mu je magazynek w chwycie pistoletu;
czy przy naciś nięciu na głó wkę zatrzasku magazynek
lcl{ko si <; wysuwa z chwytu pistoletu pod działaniem
sp rr.żyny donośnika i wł asnego ci<;żaru.
8) Okładki chwy tu : czy szczelnie przylegają do
chwytu. czy nic ma pęknięć i wysz<?z2rbień .
9) Czystośr l>rzewodu lufy: odciągnąć zamek do
tylu, podnieść .do góry ra mię zatrzasku zamkowego
i puścić w mt>k; wiożyć pasek białego papieru do okna
Zllmka. Przegl ąd przewodu lu ry p •·zeprowadza się od
s trony wylotu. obróciwszy się tyłem do światła.
W przewodzie lury pistolet u nie powinno być wad poda nych w Instrukcji strze!eckiej
Karabin wz.
l!Hll /30, lwra binki wz. 1938, wz. 1944 i karabin wyborowy cz. l - Piech. 60/51.
10) Cztiłku zamka : czy nic ma rdzy, brudu i osadu
prochow('go.
11) Dzi ałani c czę~ci pistoletu r>rzy podawaniu naboju
z mar,-az.ynkn do komory nabojowej: na ładować magazynek nabo jami· szkolnym i, włożyć go do chwytu pistoletu, odciągnąć zamek do tylu i puścić go; sprawdzić,
czy zamek doszedł do polożcni:J przedniego i czy wprowadi.Ony został m bój do komor y nabojowej.
12) Działa nic części przy zabezpieczaniu pistoletu:
czy z<Jmel< i s pust są unieruchomione ; przy kurku postawi()nym w położeniu za bezpieczającym spust p rzy
nacisk;<n:u nul'l palcem nic powinien odchodzić do tyłu, a zarr.ek przy odciąganiu nie powinien się cofać.
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13) Ustawicnie kurka w położeniu napiętym i jego
działanie: kurek napięty nie powinien zcsko<:zyć przy
ł.:lkkim naciskaniu od tyłu na jego g łówkę; przy onei-

skaniu z góry na główk<; kurka powin na onn opuścić
się nieco nu dół; przy naciskaniu na j<;zyk spustowy
kurek powinien gwałtownie podać się do przodu i s ilnie uderzyć.
14) Działanie sz~·ny spustowcj: przy naciśnięciu na
język spustowy kurek powi nien gwałtownie pójść do
p1·zodu, a przy zwolnieniu języka sp ustowego szy na
spustowa powinna powróc ić do położenia przedniego.
Przegląd

pistoh·t u w sta nic

pistoletu w stan ie

rozłożonym

nnleży dokladnie przejrzeć poszczególne
sprawdzając, czy nie ma na nich rdzy,

jego części
wykruszeń,

52. Przy
z11dr,

przeglądzie

rozłożonym

wyszczerbień

spowodować

lu·o innych uszkodzeń ,
nicsprawne działa nie pis~oletu .

mogących

53. Przy przeglądzie nn leży sprawdzić :
l) Numerację, CZJ' jest jednakowa nu wszystkich
rzęściach pistoletu (na zamku, lufie, lewej ścianie
szkieletu, na osadzie urządzenia spustowo-udcrzcnioweg'" i na dnie magazynka).
2) Muszkę, celownik, kolki wyciągu i iglicy, zutrzask
zamkowy i jego sprężyn<), zatrzusk mnguzynka, okład 
ki, lufę - jak podano w punkcie 51.
3) Zamek: czy nie zsunc;ły się z miejsca kolki wyciągu i iglicy, czy nie zużyło si<; wycięcie na ząb zatrzasku zamkowego.
4) Iglicę: czy przesu wa się lekko w przewodzie
iglicznym; czy nie zużył sic; grot igliczny i czy wys ta je
dostatecznie z czółka (przy naciśnięciu palcem na iglicę od tyłu grot igliczny powin ien wystawać o 1,3 do
1,7 mm); czy sprężyna cofn iglicę po przcnvaniu naci-

,.
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skania palcem z tylu na iglic<; i czy chowa się grot
igliczny w czół ku zamka .
!i) Wyci <u~: czy spr<;7.yna wyc iągu przyciska przedni
koniec wyciągu do zamka.
6) Lącmik : czy nie przesum;la się jego oś.
7) Sprc:ż.vnc: p owrotną : czy nie osiadla sprężyna powrotna (porównać ją z nową sprężyną); czy nie są zła
manc jej zwoje; czy spr<;żyna dobrze utrzymu je swą
oporę:

8)

Zerdi

spr.;ży ny

powrotnej: czy nie jest

pogięta .

spustowej przy nuciśnic;ciu na n ią palcem z góry i czy
przy zwolnieniu - pod nosi si<: do góry.
1:1) Okła dki : czy są ca łe i czy osie zaczepów są należycie zamocowane, czy nie są pogięte płytki zaczepu
okładek.

· 16) Zat rzask zamkowy: czy nie są zużyte wyci<;cia
do sprężyny zatrzasku zamkowego; czy nie jest zła
many ząb podajnikowy; czy nie jest zużyty ząb zaml<owy.

9) Osad.; urządzenia spustowo-udcrzcniowego: czy

nie ma na niej pękn i<;ć; czy nic są złamane listwy; czy
nic jes: zużyty wyrzutnik; czy nie zużyły się otwory
osi kurka i zaczepu kurkowego; 1 czy nie zruszył się
z miejsca kolek oporowy sprqżyny kurka.
10) 1\urck: czy nie ma wyszczerbień metalu, wgniecci1 i znacznych zaokrąglei1 na zębie kurka i na zębie
zabezpieczającym; · czy nie jest zużyty otwór na oś
kurk<l.
11) Spn;:i:y nę l<urka: czy nie osiadła (porównać z nowq

:Sf)l'(;żyną).

f 2) Zuczcp kurlwwy: czy nie jest zużyty nosek
i sprężyna zaczep u kurkowego; czy mocno jest osad zona sprężyna w swym gnieździe; czy nie są zużyte
krawędzie wypustu zabc7.picczającego.
13) l'rzcr.vwncz: czy nic są zużyte krawędzie wystc,pu lw lonkowego na ogonic; czy nie jest zużyta pozioma i skośna płaszczyzna trzonu przerywacza.
14} Szkicl<'l : czy mocno osadzony jest grzybek sprę
żyny zatrzasku zamkowego; czy główka grzybka utrzymu je spręży nc;; czy nie jest osłabiona sprężyna zatrzasku magazynka; czy n ic jest zużyty ząb zatrzasku
magazynka; czy płynnic si<: posuwa do tyłu szyna spustowa przy słabym naciśniqciu na język spustowy
i czy wrac<J n<~ swoje miejsce przy zwolnieni u języka
ospu~towl•go; czy opuszcza się na dół tylna cz~ć szyny
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l'rzc~htd

511. Przv

magnzy n ka

przeglądzie rozłożonego

magazynka

należy

sprawdziĆ:
1) Pudcłko mngu1.,vnlw: czy nie są rozgi<;tc zagięcia

górnych l<rnw<;dzi ~ciany pudelka; czy nie jest uszkodzony otwór do zęba zatrzasku magazynka; czy nie
jest pogięta góra lewej śc iany przy wycięciu do zc,ba
poda jnikowego zatrzasku zamlmwego; czy nie są pogięte Z~lgięc ia dolnych k•·~ wt?dzi pudełka.
2) Duo: czy nic jc~t uszkodzony otwór do l.(;IJa pn.ylrzymywacza; czy · jest. mocno osadzone us7.ko d n<~.
3) Przytrzymywacz dna: czy przytrzymywacz jak
i jego ząb ni c S~l pogiqtc.
4) Donognik: czy nie jest pogi<;ly.
5) Spro:;iyno:: donoś nika: czy nic jest złamana czy
n ic osiadla (porówn ać z noweJ).
Spmwdzcnic
~5.

Po

działania

zakończeniu

pistol<'tu w stanic
przeglądu

należy

złożonym
sprawdzić

działanie:

l) C1.ęś ci mngm:.vnk.'1: czy przytrzymywacz mocno
utrzymuje dno w magazynku, czy 7.;Jczcp tłonośnika
podnosi ząb zalł-;r.a~ku zamkowego przy włożeniu magazynka bez naboi, jak również przy zamku odciąg-
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ni<:lym do tylu i ponownie puszczonym do przodu;
czy J,lÓrne kraw<:dzie :icianek pudelka magazynka powstrzynn ją naboje przed wyskakiwaniem w gór<:; czy
naboje nie przekrzywiają sic: w magazynku przy podnosz!'niu ich donośnikiem , czy donośnik szybko podnosi
naboje (sprawdza sic: nabojami szkolnymi).
2) Zat rzask zamlw i zat rzask magazy nka: sprawdzić
stosownie do zasad podanych w punkcie 51.
3) Cz~.~ ci pistolet u pa·zy dosyłaniu naboi z magazynka do komory nabojowej oraz przy ustawieniu kurka
w położeniu zabezpieczającym i położeniu napiętym
sprawdzić stosownie do zasad podanych w punkcie 51.

58. Smarowanie pistoletu przeprowadzać natychmiast po wyczyszczeniu.
Czyszczenie i sma·rowanic pistoletu wykonują szerego\vcy pod nadzorem dowódcy drużyny, oficerowie
zaś i podoficerowie samodzielnie.

Czyszczenie i smarowanic pistoletu

ści, po czym udzielić zezwolenia na smarowanie i skła

powinien być zawsze utrzymywany
w należytym porządku i czystości. Osiąga się to przez
właściwe jego czyszczenie i smarowanie.
a7. Czyszczenie pistoletów należy przeprowadzać
56. Pistolet

nflstc:pująco:

l) jeżeli p istolet nic jest w użyciu - co najmniej
raz na 10 dni;
:.:) nic7.wloczni<! po powrocie z ćwiczeń (bez strzelania) i służby wartowniczej;
3) po strzelaniu
natychmiast po ukończeniu
st rzcl;mia; przy tym na strzelnicy należy czyścić i smarować tylko przewód lufy, i komorc: nabojową, a po
po\HOCie do koszar przeprowadzić gruntowne czyszczenie; w ciągu nastc:pnych 3-4 dni przetrzeć przewód
lufy białą szmatką, a jeżeli na szmatce ukaże się osad,
czarne plamy lub rdza - · czyszczenie należy powtórzyć;

4) w warurikach bojowych, na manewrach i dłuż
szych ćwiczeniach - codziennie podczas przerw w zajc;ciach lub po ustaniu walki.
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Dowódca

drużyny

l) określić

powinien:
rodzaj rozldadanin, czyszczenia

smaro-

wania;
2) sprawdzić u szeregowców spr~1w~ość przyborów
do czyszczenia i przydatność mat·~ rwłow do czyszcze-

nia;
3) sprawdzić, czy dobrze zosta ły wyczyszczone cz<:-

danie pistoletu;
4) sprawdzić, czy pistolet nasmarowano prawidłowo

i

dokładnie.

Dcwódcy plutonów i kompanii powinni nadzorować
oraz sprawdzać rozldudunh:, czyszczenie i smarowonic
broni.
5!1. Czyszczenie pistoletów w w;,n·unkach k osz;~ro
wych lub obozowych powinno odbyw;~ć sic; w mi c.iscach specjalnie do tego przeznaczonych. na !>lol;1ch
urządzonych lub pny.stosowanych do t::go celu.
a w warunkach bojowych lub na manewrach - na
podściółkach, deskach itp. uprzednio oczyszcz::mych
z brudu.
60. Przybory do rozkładania i czys:>:czcnia powinny
być czyste i sprawne, a smar i materiały do czyszczenia - w dobrym gatunku.
Do czyszcz~'nia i smarowania pistoletów używa sic:
tych samych materiałów, co do c:>:yszczenia i smarow<ania karabina.

61. Poza ty m

należy prze!:ilrZl)goć

zasad zawartych

w "Instrukcji s trzc lecki e.i - Karabin wz. 1891/ 30, karabinki wr.. 1!):)8, wz. 1944 i kt•rabin wyborowy Piech. 6C.151.

czy5cić pakuł ami, nasyconym i płynem do czyszczenia,
ściqcie czc:ści wylotowej i wlotowe j lufy, po czym wytrz-:oć je pakulami lub szmatką na sucho.

Po zakończeniu czyszczenia pt·zewodu lufy przepistolet do sucha czystą szm a tką , po czym prze jrzeć, zwracając szczególną uwagc: na kąty bruzd, C'l,Y
r.ie pozostal w nich ślad niewyczyszczonego osadu lub
płynu do czyszczenia.
3)

trzeć

I\olcjno~ć

c1:ys1:czenia

sm;1rowania pistoletu

G2. Przed czyszczen iem pistoletu trzeba sprawdzić
st:1 r. wycioru.
6~. Do czysr.czenia pistolet po strzelaniu lub służbie
należy cu;ściowo rozłożyć. Calkowite rozkładanic pistoletu wykonuje siq wtedy, gdy jest bardzo zabrudzony lub zamoczony.
6,1. Kolejność czyszczenia pistoletu:
l) Przcwlec przez otwór wycioru pakuły lub szmatkę tak, <tżeby z niewielkim wysiłkiem można było
wepchnąi: wycior do p1·zewodu lufy; nasycić paku ły
płynem do C7.yszczenia.
.
·
2) Polożyć pistolet na stole, ławce itp., przyciskając
go silnic lcwq r<;l<q, prawą r, ką wprowadzić wycior
z pakulami (szma tką) do przewod u lufy i przesuwać
go 7- Jf} ra7y przez całą długo§(: przewodu, obracając
jcclt;ocze~nie wycior wzdłuż bruzd przewodu lufy. Przy
czyszczeniu uważać, aby naw iniqle na wycior pakuły
n ic wychodziły całkowicie z ptzewodu lufy; zmienić
p<1ku!y (sr.matl<~) i po nasyceniu ich płynem do czysz<:z('nin ponownie przetrzeć przewód lufy; potem przetrze(: przewód czystą i suchą szma tką (przedtem należy
starann ie oczyścić wycior z płynu do czyszczenia, osadu. brudu itp.) i obejrzeć szmatkc:. Jeżeli na szmatce
bc;dą ślady rdzy lub osadu, to ponownie przetrzeć przewód lufy pllkulami lub szmatką nasyconą pły nem do
czyszczenia. Czyszczenie powtarzać dopóty, dopóki sucha szmatka po przetarciu przewodu lufy będzie
zupełnie czysta. P o wyczyszczeniu przewodu lufy wy-
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U w a g i: a) Pis tolct, w którym rdzH i osa d nic dajq si<: wyczyścić w s posób wyżej opisany, należy odesłać d<•

wo•·s1.tntu rusznikarskiego.
b) Przewody

lur

wyżal"lc rdzt] wymagają

s7.C7.ególnic

starunncso czyszczeniu .

4) Po sprawdzeniu

czystości

przewodu lufy nasmasma rem; lufc:

rować pistolet szmatką lekko nasyconą
z zewnątrz wytrzeć do sucha i lekko
szmatką nasyconą

nasmarować

sm3.rem.

U w a g a : Zabrania się pozostawiać luf<; na~marowanq płynem
do czyszczenia.

65. Pozostalc mcta.lowe cl'.ęści pistoletu należy obedo sucha , a nast~pnie nasmarować szmatką nasyconą smarem.
Wycięcia, wodzidla i nagw intowania należy wyczyś
cić za pomocą drewienek i szmatek. Rdzą na zewnqtrznych częściach pistolet u czyści(: 7.a pomocą drewienek
i smoru karabinowego.
Części nicmetalowe pistoletu przetrzeć tylko suchą
trzeć

szmatką.

66. Części pistoletu należy smarować cienką warstwą
smaru, ponieważ nadmiar smaru sprzyja osadzaniu się
kurzu i brudu.
67 . P o zakończeniu smarowania pistol~lu należy
spr::~wdzić złożenic i działanic C7.r.ści oraz przejrzl'Ć
i sprzątnąć przybory do czyszczenia.
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Odkażanic

vistolctu

68. Odkażanie pistoletu przeprowadza się tak samo
jak i karabina, z tym że dla całkowitego odkażania pi:;toletu należy zanurzyć wszyst kie jego części w naczyniu z rozpuszczalnikiem (patrz Instrukcja strzelecka Karabin wz. 1891/ 30, karabinki wz. 1938
i wz. 1244 i kb. wyb. Piech. 60/ 51).

Część

II

SPOSOBY I ZASADY STRZELANIA

ROZDZIAŁ l

SPOSOBY STRZELANIA Z PISTOJ.ETU

Wsl!azówki ogólne

69. Strzelanie z pistoletu polega na wykona niu nastqpującyeh czynności:

- ·

przyjęc-iu postawy strzeleckiej (załadowanie broni,
odpowiednie ułożenie cia ła i ujęcie pistoletu);
daniu strzału (wycelowanie i zwolnienie spustu);
przerwaniu ognia i przygotowaniu do nastc;pnego
strzału.

70. z pistoletu strzela się pedczas walki samodzielnie, bez komend.
71. Do załadowania pistoletu podaje się komendę
,,ŁADUJ". Po te j komendzie żołnierz ładu je pistolet
w takiej postawie w jakiej zastała go komenda; po załadowaniu pistoletu należy schować go do futerału.
W warunkach bojowych pistolet powinien być zawczasu załadowany .
• 72. Do rozładowania pistoletu podaje sic; kome ndc;:
"ROZ:L ADUJ". Po tej komendzie na leży rozładować
pistolet, opuścić kurek (przy strzelaniu z pistoletu) do
poleżenia zabezpieczającego i włożyć pis tolet do futerału.

73. Dla celów

ćwiczebnych

do strzelania w

różnych

post~ wach strzeleckich podaje się komendę na przykład: .,Do biegnącego, leżąc (klc;cząc, stojąc) OGNIA''. Na tę komendq należy przyjąć nakazaną
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pe>stuwq, ustawić kurek w polożeniu napiętym, wycei ściągną_ć spust (dać strzał).
H. Z pistoletu można strzelać w postawie "stojąc",
,.klc;cząc" i "leżąc", z wolnej ręki lub .z podpórki, jak
równie;\ siedząc w samochodzie itp. Wszystkie czynuości trzeba wykonywać szybko, obserwując nadal
ceL
75. Z pistoletu zezwala siq strzelać tak prawą, jak
i lewą rqką.
76. Każdy żołnierz, kierując się niżej podanymi podstawowymi zasadami odnośnie przyjęcia postawy stl·zeJeckiQj i dania strzału, powinien w zależności od swych
indywidualnych właściwości wyrobić sobie najbardziej
do~cdną i pewną postawę strzelecką, stosując przy
tym zawsze jednakowe ujmowanie chwytu ręką i najwyg-:1dniejsze położenie tułowia, rąk i nóg.
l owuć

Strzelanie z postawy
Ładowanie

"stojąc"

pistoletu

77. Aby załadować pistolet należy:
l) wyjąc pistolet z futerału; kciukiem prawej ręki
noc isnąć :-ta zatrz>Jsk magazynka, a l ewą ręką podchwycić mag:-~zynek od dołu i wyjąć go z chwytu pistoletu; wiożyć pistolet do futeralu;
2) trzymając magazynek w lewej ręce załadować go
0śmioma nabojami (rys. 4H) zwracając uwagę, by ostat-.
ni (górny) nabój ułożył się w magazynku prawidłowo
(kc>niec pocisku powinien znajdować się powyżej przednie j ~ch•ny pudelka magazynka);
3) wy jąć pistolet z futerału prawą ręką, a lewą wło
żyć magazynek do chwytu pistoletu i wsunąć go do
góry, aż do oporu (dopóki nie nastąpi trzask);
4) wprowadzić nabój do komory nabojowe j; w tym
celu 0dciągnąć zamek w tył do oporu i puścić go;
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5) ustawić kurek w położeniu zabezpieczającym,
w tym celu polożyć kciuk prawej ręki na główce kurka i palcem wskazującym tejże ręki nacisnąć na język
~rustowy; gdy tylko kurek zeskoczy z napięcia i lekko

•••

"\

Hys. 48.

III\

magnzynl<a nabojami

Ładewonic

pó_jd:de naprz.ód, puścić j~zyk spustowy i przytrzymując kurek, płynnie op.1ścić go łagodnie do położenia
zabezpieczającego; włożyć pistolet do futerału.
U w a g a: Aby
bil

pistolet dzicwi~;cioma nabojami. tr7.cdo chwytu ffiil g~Jzynck Z(łładowuny ośmio

zahąlować

wł ożyć

mn nabo.iumi; kciukiem i palcc1n wsknzujC\CYill lewej
ręki chwycić

go do

tyłu

za tylną część zamka, szyi>ko
i puścić; u stawić kure k w

odt:iqgn'l'~
położe niu

zabezpieczającym,

wyjąC

Jnngazynel<.

dopełni(:

jednym n,\bojern i

wloiyć

do chwytu p istole tu .

go

Postawa 'strzclcckn "stojąc"
78. Aby przyjąć postawę strzelecką .,sto_jąc", należy
obrócić się ni eco więcej niż o pół zwrotu w lewo, prawą
nogę wystawie' do przodu w kierunku celu na szerokośc
ramion (jak wygodniej, zależnie od wzrostu) i rozłożyć
ciężar ciała

równomiernie na obie nogi; głowę trzymać
(i3

prosto lub lekko odchylić do tylu; odpiąć klapę futerału i wyjąć z niego załadowany pistolet; ujmując prawq n;l<ą za chwyt (r(;kojeść), podnieść pistolet pionowo
wylotem lufy do góry naprzeciw prawego oka, trzymając n~kę na wysokości podbródka, lewą rc;kę swobodnie opuścić wzdłuż ciała lub założyć ją do tyłu
(rys. 49).
Tnymając pistolet wylotem lufy do góry, polożyć
palec na główce kurka i naciągnąć kurek do poło
żenia napiĘ;tego (dopóki nie nastąpi trzask); włożyć
palec wskazujący do kabłąka, nie dotykając języka
spu;;towego.
·
Uwag

~1:

Przy strzelaniu l ewą ręką ustawiE!nie <:alE!gO ciała jest odwrotne. Pistołet
wyjmuje się z futerału
prawą ["<)k<J i przekłada
do lewej.

Danie

strzału

łożyć palec wsl{azujący tejże ręki pierwszym stawem
na języku spustowym; wyprostować z lewej strony
chwytu (rękojeści) kciuk prawej ręki równolegle do
kierunku lufy (rys. 50).
Wyciągniętą prawą rqkę należy trzymać swobodnie
bez naprężenia; kiść tej ręki trzymać w płaszczyźnie
przechodzącej przez oś przewodu lufy i łokieć ręki
(rys. 51); chwytu pistoletu nie należy ściskać, lecz
trzymać go zawsze jednakowo.
80. Przy celowaniu trzeba wstrzymać oddech na naturalnym wydechu, zmrużyć lewe oko, a prawym okiem
pa trzeć przez szczerbinkę na muszkę; muszka powinna
znaleźć się po środku szczerbiny, a wien:chołek jej na
równej linii z górnymi krawędziami szczerbiny; w takim położeniu naprowadzić pistolet nie skręcając' go,
pod punkt celowania i równocześnic zacząć naciskać
na język spustowy.
U w a g a: Jeżeli strzelec nie potrafi zamknąć jednego oltll,

zezwala się celować z otwartymi oczami, lecz przy
tym celować należy tylko jednym okiem, a drugie
powinno

być

skiC'rOwf!ne wprost na r.Pl .

81. W celu dania strzału, należy: wstrzymać odde-::h,
płynnie naciskać pierwszym członem palca wskazują
cego na język spustowy, dopóki kurek niespostrzeżenie
dla samego strzelca jak gdyby sam przez się zesko-

l

l

7\1. W celu dania strzału należy wybrać punkt celowania; nie tr:;cąc z oczu celu wyciągnąć prawą rękę
z pistoletem naprzód, trzymając pistolet za chwyt; po-

czy z napięcia, tzn. dopóki nie nastąpi strzał.
Przy naciskaniu na język spustowy ciśnienie palca
powinno następować prosto do tyłu (poziomo). Strzelec
powinien stopniowo zwiększać nacisk na język spustowy przez cały czas, kiedy wierzchokk równej muszki zgrywa się z punktem celowania. Kiedy zaś muszka
zbacza od punktu celowania, strzelec musi, nie zwięk
szając, ale też nie osłabiając nacisku na język spustowy poprawić celowanie i gdy tylko równa muszka
znów zgra się z punktem celowania, ponownie wznowić nacisk na język spustowy.

G4

5 Plstolet wz 1933

Rys. 49. Postawn
strzelecka ,,stojąc"

Rys. 50. Trzymanie pistoletu przy
strzelaniu
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Przy ściąganiu spustu nie należy przejmować się
nieznacznym odchyleniem rliwnej muszki od punktu
celowania. Dążenie do ściągnic;cia spustu w chwili naj·
lepszego zgrania muszki z punktem celowania może
poCi:Jgnąć za sobą szarpnięcie za język spustowy wskutek czego nastąpi strzał niedokładny (zerwany).

danie z pistoletu 8 celnych strzałów w ciągu l O-l 5 sekund.
Przerwanie ognia i przygotowanie do

następnego

strzału

82. Przerwanie ognia może być chwilowe lub zupeł
ne. W pierwszym wypadku kurel{ pistoletu należy
ustawić w położeniu Zobezpieczonym i włożyć pistolet
do futerału. w drugim wypadku pistolet należy
rozbdować i włożyć do futerału.
pistolet, należy:
l) wyjąć magazynek; trzymając pistolet za chwyt
w prawej ręce, nacisnąc kciukiem tejże rc;ki na główk~J
zatrzasku magazynka a lewą rc;ką wyjąć magazynek
(rys. 52).
83. Aby

Rys. 51.

Złożenic się

rozładować

do strza-

łu "stoj ącu

.Jeżeli strzelec naciskając na język spustowy wyczuje, że nie może dłużej wstrzymać oddechu, należy,
. nie osłabiając i nie zwiększając nacisku palca na język
spustowy, wykonać oddech i ponownie wstrzymawszy
oddychanie w dalszym ciągu naciskać na język spustowy.
Każdy strzelec powinien umieć łagodnie ściągać
język spustowy w ciągu 1-·2 sekund, aby osiągnąć ·

66

Rys. 52. Rozładowanie pistoletu

67

2) wyjąć nabój z komory nabojowej lufy; trzymając

pistolet za chwyt w prawej n:ce, ująć kciukiem i palccm wskazującym lewej rc:ki za tylną część zamka,
odciągn:1ć go do tylu i puścić;
.
3) zwolnić kurek; trzymając pistolet w prawej rc:ce,
położyć kciuk tejże n:ki na główce kurka, a wskazują
cym palccm nacisnąć spust i przytrzymując kurek
płynnie go zwolnić (rys. 53);

Rys.

53.

Zwolnicnic

4) włożyć pistolet do futerału;
5) wyjąć naboje z magazynl<a;

w

wz1ąc

magazynek
zsunąć nabój po

donośniku

Postawa strzelecka
l.l4. Załe1dowanie
punktu 116.

pistoletu

'"".,----.

kurkd

kciukiem prawej ręki
do przodu i pochwycić go dłonią tejże ręki;
tak s:uno wyjąć pozostale naboje (rys. 54).
Podnicść z ziemi nabój wyi·zucony przez zamek z komory nabojowej i obctr:t.eć go szmatką.
6) wyjąć pistolet z futerału, włożyć do chwytu magazynek i ponownie włożyć pistolet do futerału.
lewą rękę,

. 85. Do' strzelania z postawy strzeleckiej "klęc.ząc"
do tylu lewą nogc:, po czym klc:knąć na
lewe kolano tak, aby uda tworzyły ze sobą kąt prosty
i przysiąść na lewej pięcie. Prawą nogę od kolana do
stopy trzyme1ć w miarę możności pionowo, palce stopy - w kierunku celu (rys. 55).
nalt•ży: cofnąć

"klęcząc"

wykonu je

się

według

Rys. 54. Wyjmowanie naboi z
magazynka
Wyjąć

Rys. 55. Postawa
strzelecka
"kl~
cząc"

pistolet z futerału, ustawić kurek w położeniu
i podnieść n:kc: z pistoletem jak w punk-

napiętym

cie 7łl.
86. Strzelanie i przerwanic cgnia oraz przygotowanie do następnego strzału wykonuje sic: jak w postawie
·strzeleckiej "stojąc" (patrz pkt 79-83).
Postawa strzch!cka "leżąc"
87. Załadowanie wykonuje się według punktu 77.
SS. Do strzelania w po:;tawie strzeleckiej .,leżąc",
należy: obrócić się nieco więcej niż pól zwrotu w lewo
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i ni.~ przystawiając prawej nogi, szybko paść w kierunku celu; nie l'Ozkładając nóg przywrzeć do ziemi.
Nastcpnie wyjąć pistolet z futerału i nastawić kurek
w pułożeniu napiętym według punktu 78 (rys. 56).

Rys. 56.

Po~tawa

strzelecka

opierając ją na łokciu, ziemi, futerale lornetki
podtrzymywać rękę {rys. 57) trzymającą brą_ń dla

dania jej

itp.,
do-

większej pewności.

.,leżąc"

89. Stl'Zelanie, przerwanie ognia i przygotowanie do
nastc;pnego strzału wykonuje się według punktów
79-83.
Sposoby strzelania z podpórką i zza ukrycia
90. Do strzelania z podpórką i zza ukrycia, trzeba:
(ll'wą) rękę z pistolete m oprzeć na podpórce

prawą

Rys. 57. Strzelunie

"lcż<JC"

z

podpórką

tak, aby kiść jej byla w swobodnej równowadze,
a chwyt pistoletu nic dotykał podpórki. Drugą ręką,

70

Rys. 58. Strzelanie
z:ta ulerycin

.,stojąc"

Rys. 59. St r'-elanie
zzu uh;rycia

"kh;cząc"

Wybór celu i chwili dania

strzału

93. Celami strzelania z pistoletu w toku walki są:
pojedynczy żołnierz i dowódcy nieprzyjaciela umieszczen i widocznie, zjawiający się niespodziewanie lub
ROZDZIAŁ

poruszający się.
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ZASADY STRZEJ, ANIA Z PISTOLETU W WALCE

Wskazówki ogólne
91. ;W toku walki strzelec prowadzi ogień z pistoletu

samodzielnie.
92. Ogień z pistoletu
dane:

z

.
charakteryzują

następujące

pistoletu wz. 1933

Wybór punktu celowania

Przewyższenie (obniżenie) śre-l

Odległość

dniego toru pocisku nad linią p
.e. rozrzutu
celowania w cm przy strzela- roml n cm
n iu z oistoletu przystrzelanew
go na 25m

w metraó średni punkt średni punkt
po- 100%
trafienia znaj- lr~ficnia
50%
duje się 12,5 krywa się z pocisków poci s!< ów
cm nad punk- punktem celo- <R10ol
<R5ol
wnnia
tern celowania
lO

15
20
25
30
40
50

+ 5.4
+ M
+ 10,4
+12,5
+14,7
+18,7
+21,8

+ o.4
+o.;
+0.3

o
-0.3
- 1,3
- 3,2

3,5

5.0
6,5
7,5
9.0
12,0
16,0

2.0
3,0
4,0

4,5
6,0

7,0

n.o

l

u w~ g a: Dane ze znaktern <+> wskazują przewyzszeme toru nad 11m"\
celowania, ze znakiem (-) - obniżenie .
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9·1. Przy wyborze celu należy się kierować jego znaczeniem bojowym i wybierać najbliższy oraz najbardziej wrażliwy na ogień z pistoletu.
95. Dla zapewnienia skuteczności rażenia ni eprzyjaciela konieczne jest dać strzał do celu w chwili najbardziej sprzyjającej rażeniu go (gdy cel znajduje się
blisko, podnosi się, wychyli się spoza ukrycia itp.)
i trafić w jego najbardziej wrażliwą część ciała.

96. Punktem celowania jest z zasady część ciała najbardziej wrażliwa na działanie pocisku (brzuch, pierś
i głowa). Dla bardziej dokładnego rażenia celu brać pod
uwagę jego odległość i wielkość przewyższenia toru
pocisku, posługując si~; tabelą podaną w punkcie 92.
97. Strzelanie do celu poruszającego się w płasz
czyźnie strzału prowadzić tak samo, jak do celu nieruchomego.
Jeżeli cel porusza siępod kątem do płaszczyony strzału, należy wziąć wypl"ledzenie w kierunku poruszania
się celu, uwzględniając prędkość jego ruchu i czas lotu
pocisku: przy strzelaniu na 25 m- 0,1 sek., na 50 m0,2 sek.
98. Przy wyborze punktu celowania nie uwzględnia
się temperatury powietrza i kierunku wiatru.
73

S trzela nic w w arunkach

działania

trwałych środków

trujących

99. Właściwości strzelania w masce przeciwgazowej:
l ) pocenie się szybek mask i przeciwgazowej przez
oddychanie, co powoduje słabą widoczność celu ;
2) częściowe ogranicze nie oddechu.
W celu uniknięcia pocenia się szybek należy zastosowat: specjalne wkładki niepotniejące. Dla osiągnięcia
wprawy, koniecznej do celnego st rze la nia w masce
prz!'ciwgazowcj, trzeba regularnie ćwiczyć się w t ym
sposobie strzelania. P rzy strzelan iu w masce przeciwgazc\vej należy szybk<: przed okiem celującym ustawić
prostopadlt> do promien ia wzroku.
Strze lan ic w m Jrunitach ogran iczonej

widocznośc i

celu

100. Strzeb nie w nocy , podczas mgly i w dy mie odbywa się na tych sa mych zasadach, co i w dzień. Przy
strzelaniu w nocy z zastosowa niem sztucznego oświet
lenia wy maga sic: od s trzelca dużej wprawy w dawan iu
strza ł u do celu w jak 1
;a jkrótszym czasie.

ZaOIJa lrywan ic w

amunicję

w walce

101. Zapas na boi nosi się w futerale. Żołnierz obowiazany jest troszczyć się o uzupełn ienie naboi
i oszczędnie zużywać je w toku walki.

ROZDZIAŁ

3

I'RZYSTRZELIWt\Nlli PISTOLETU

102. Wszystkie pistolety znajdujące się na uzbrojeni u w jednostkach muszą być przystrzelane.
Pistolety przystrzeliwuje się:
l ) przy przy jmowan:u pistoletów na uzbro jenie do
pododdzi a łu ;

2) po zamian ie lub napr awie części , które mogą
broni;
3) przy ujawnieniu w czas ie strzelania nienormaln ych odchy le ń pocisków.
\\: warunkach bojowych każdy dowódca powinien
wykorzystać wszystkie możliwości, aby co pewien
oJo·es czasu spra wdzi ć celność pistolclów.
103. Przystrzeliwanie przeprowadza dowódca plutonu lub dowódca kom?anii (baterii). Dowódcy, do dowódcy pułku włącznie, o bowiąza ni są śledzić, aby pistolety przys trzeliwano prawidłowo,. z zachowan iem
przepisów.
104. Przystrzeliwanie pistoletów będących na uzbrojen iu strzelców i pododdzia łu wykonują specjalnie
wybr ani przez dowódcę kompanii (baterii) najlepsi
strzelcy. Pistolety należące do wyposażenia oficerów
i podoficerów przystrzeliwują w miarę możności sami
posiadacze pistoletów.
105. Przed przystr zeliwaniem pistolet musi być·
dokładnie przejrzany i jeżeli zajdzie potrzeba, naprawiony. P rzy przystrzeliwani u, powinien być obecny
zmien i ć <:Clność
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majster (technik) rusznikarski z kompletem celowników pistoletowych i niezbędnymi narzędziami.
106. Przystrzeliwanie pistoletów przeprowadza się
w obecności posiadaczy i ich dowódców, w miarę możli
wości przy jasnej pogodzie na strzelnicy zakrytej lub
odkrytej. lW razie przystrzeliwania na strzelnicy odkrytej przeprowadzić je z budki (rys. 60) osłaniającej
strzelca od słońca i wiatru.

Rys. 60. Budka

107. Przystrzeliwanie przeprowadza się na odleg25 m nabojami z jednej fabryki i jednej partii.
Strzelanie odbywa się do tarczy o wymiarach l X 0,5 m
z umieszczonym na niej czarnym kołem .o średnicy
0,25 m.
lOS. Punktem celowania jest środek koła. Punkt celowania powinien się znajdować na wysokości głowy
łość

strzelającego.

109. W środku czarnego kola tarczy zaznacz.:. się
kolorowym ołówkiem) położenie punktu kontrolnego.

(kredą,

'li

Pistolet przystrzeliwuje się dążąc do zgrania śred
niego punktu trafienia z punktem kontrolnym.
1!0. Strzelanie należy przeprowadzać stojąc, z wolnej ręki lub z podpórk' (darń, worek napełniony trocinami), położonej na jakimkolwiek przedmiocie lub podstawce.
Przv strzelaniu z podpórką kiść ręki z pistoletem
powinna pozostać wolną i nie dotykać podpórki.
111. w celu przystrzelania pistoletu przystrzeliwujący daje 4 · strzały z rzędu, celując dokładnie i jednakowo.
112. Po ukończeniu strzelania dowódca ogląda tarczę i według ułożenia się przestrzelin określa skupienic
oraz położenie średniego punktu trafienia.
113. Jeżeli wszystkie 4 przestrzeliny lub 3 najbardziej skupione mieszczą się w kole o średnicy 15 cm,
a średni punkt trafienia uchylony jest od punktu kontrolnego nie więcej niż o 5 cm, to pistolet ocenia się
jako normalnie celny.
U w a g a: Sredni punkt traCienia olucśla si~; tal< samo. Jak
przy strzelaniu z karabina (Instrukcja strzelaniu Karabin wz. 1891/ 30, karabinki wz. 1938, wz. 1944
i kb. wyb. Zał. nr 5 - Picch. 60/51.

114. ,Jeżeli przestrzeliny nie mieszczą sic; w kole
o średnicy 15 cm lub jeżeli średni punkt trafienia jest
uchylony od punktu kontrolnego ponad 15 cm, to dowódca wraz z majstrem rusznikarskim badają przyczyn<'; dużego rozrzutu i uchylenia średniego punktu
trafienia od punktu kontrolnego, po czym w miarę
możliwości majster rusznikarski naprawia pistole-t na
miejscu.
Po naprawie pistoletu należy przystrzeliwanie powtórzyć. Przy powtór:~ym niezadowalającym wyniku
strzelania pistolet należy odesłać do warsztatu ruszni77

karskiego wraz z metryką przystrzeliwania, na której
są oznaczone wyniki pierwszego i drugiego strzelania.
115. Gdy przy przystrzeliwaniu pistoletu skupienie
przestrzelin jest zadowalające (przestrzeliny mieszczą
się w kole o średnicy 15 cm), a średni punkt trafienia
jest uchylony od punktu kontrolnego ponad 5 cm, lecz
nie wiqce j niż o 15 cm, to pistolet przekazuje się majstrowi rusznikarskiemu w celu przesunięcia lub zamiany celownika. Celownik zamienia się na niższy
(wyższy), jeżeli średni punkt trafienia jest położony
wyżej (niżej) od punktu kontrolnego; celownik przesuwa się w prawo (w lewo), gdy średni punkt trafienia
jest polożony bardziej w lewo (prawo) od punktu kontrolnego. Drogą zamiany i przesuwania celownika oraz
ponownego przystrzelania odszukuje się wysokość
i położenie osadzenia celownika, przy którym uchylenie
średniego punktu trafienia od punktu kontrolnego nie
będzie przewyższało 5 cm w każdą stronę . Przy przystrz~liwaniu
pistoletu zabrania się opiłowywania
muszki.
Zmieniając położenie mus7.ki i powtarzając przystrzeliwanie należy znaleźć takie położenie muszki, przy
którym uchylenie średniego punktu trafienia od punktu
kontrolnego wynosiloby w każdym kie runku nie wi<;Cl'j niż 5 cm.
116. Przystrzeliwanie pistoletu uważa się za zakoń
czone wtedy, gdy skupienie przestrzelin i średni punkt
trafienia odpowiadają wymaganiom normalnej celności .

117. Po zakończeniu przystrzeliwania pistoletu majst<>r ru:;znikarski umocowuje celownik przez zapunktowanie. Poprzednią ryskę na celowniku zaciera się, a zamiasL niej wybija się nową. Zabrania się zacierać rysk~
na zamku.
118. Wyniki strzelania i datę przystrzeliwania pistoletu zapisuJe się w metryce przystrzeliwania. Prze-
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strzeliny zaznacza się kropkami, a
nia - krzyżykiem.
Charalttel·ystycznc

średni

punkt tnlfie-

nicsprawności pistoletu wpływające
na j(~go celność

119. Do charakterystycznych niesprawności pistoletu wpływających na jl!gO celność, należą:
l) muszka zbita lub zgięty Wierzcholek muszki pocisk odchyla się w przeciwną stronę od tej, w którą
przesunął się wierzchołek muszki;
2) przewód lufy· jc~t rozkalibrowany, szczególni<;!
u wylotu; zużycie pól w przewodzie lufy, rdza i l.'y.;y
w przev.-odzie iufy, Lwnrdy spu!'<t - zwi~;kszają rozr<:at
pocisków.

Zalqcznil•

DANE LICZBOWE PISTOLETli WZ. 1933
Ciężar
Ciężar

bez naboi .
z nabojami

Długość

Kaliber lufy
Długość przewodu lufy .
Ilość gwintów
Długość skoku gwintu .
Długość linii celowniczcj
Ciężar naboju
Ciężar pocisku
Prędkość poc.:ątkowa pocisku

8:>4 g

940 g
195 mm
7,62 mm
116 mm
4

240 mm
156 mm
10,2-11,0 g
5,52 g
420 m/sek.
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