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"----- - ------ --

Rozdział I 

WLASCIWOSCI BOJOWE 
I PRZEZNACZENIE PISTOLETU 

1. 9 mm pistolet wz. 1964 (rys. 1) jest bronią osa
bistą; służy do walki na krótkich odległościach (do 
&0 m) i do samoobrony. 

Bys. 1. Y mm pistolet wz. 
1964 

2. Pistolet działa na zasadzie swobodoego ądrzutu 
zamka, jest prosty w budowie i użyciu, lekki i ma
łych wymiarów. Jego konstrukcja umożliwia natych-
miastowe użycie. ' . . 

3. Cechą pistoletu jest możliwość szybkiego rozła
żenia go (w ciągu kilku . sekund) - bez wysiłku. 
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ł. DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE 9 roni PISTOLETU 
wz. 1964 

Kaliber lufy 
Ciężar pistoletu 
Liczba gwintów . 
Dł ugość skoku gwintu 
Długość przewodu lufy 
Praktyczna szybkostrzelnOść 

Rażenie obezwładniające pocisku 
Prędkość wylotowa pocisku 
Energia wylotowa pocisku . 
Pojemność magazynka . 
Przyrządy celownicze wyregulowane 
Ciężar naboju 
Ciężar pocisku . 

9 mm 
620 g 
4 
240 mm 
84,6 mm 
6 strz.l . 
/8-12 sek. 
około 300 m 
310 misek . 
29 kGm . 
6 nabojów 

na 25 m 
9,7 g 
6,0 g 

PODSTAWOWE .CZĘŚCI I ZESPOŁY PISTOLETU 
I ICH DZIAŁANIE W CZASIE STRZELANIA 

5. Pistolet jest bronią automatyczną (samopowta
rzalną). Prlleładowanie pistoletu następuje automa
tycznie, a ogień prowadzi się tylko strzałami pojedyn
czymi. Działanie to jest oparte na zasadzie odrzutu 
zamka. Dzięki zastosowaniu w pistolecie mechanizmu 
spustowQ-uderzeniowego z samonapinaniem kurka 
można szybko otworzyć ogień, naciskając beZpośred
nio język spustowy bez uprzedniego napięcia kurka. 

6. Bezpieczeństwo w obchodzeniu się z pistoletem 
zapewnia umieszczony z lewej strony zamka bezpiecz- ' 
nik skrzydełkowy ryglujący iglicę i przesuwający wy
łącznik, który uniemożliwia napięcie kurka, a tym 
samym danie strzału. . 
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Rys..1.:F..o.dstawowe zespoły i cz~ści 9 mm pisto
letu wz. 1964: 

l - szkielet z lufą; z - zamek; 3 - spr~tyna po
wrotna; 4 - magazynek 

11 



1. Pistolet składa się z następujących podstawowych 
części i zespołów (rys. 2): 
. - szkieletu z lufą; 

- zamka ; 
- sprężyny powrotnej; 
.- magazynka. 
Każdy pistolet jest wyposażony w futerał, wycior 

i magazynek zapasowy. 
. 8. Do strzelania z pistoletu używa się 9 mm naboju 

(rys. 3) składającego się z łuski, spłonki, ładunku pro
chowego i pocisku. 

Rys. 3. Widok ogólny 9 mm nabojU pisto
letowego: 

. I - ł~ka; 2 - pociSk 

9. Za.sada działania p i stoletu pod
c z a s s t r z e l a n i a. Po naciśnięciu języka spusto
wego kurek wyzębia się z szyny .lSpUstowej (w przy
padku samonapinania) lub z zaczepu kurka (w przy
p'hdku "napięcia" kurka) i uderza pod działaniem siły 
ściśniętej sprężyny w iglicę, która nakłuwa grotem 
spłonkę. Spłonka wybucha i zapala ładunek prochowy. 
Podczas spalania się ładunku prochowego w lufie po- . 

. wstają gazy prochowe .. Pocisk pod działaniem ciśnienia 
gazów prochowych zostaje wyrzucony z przewodu 
lufy; jednocześnie zamek pod działaniem gazów pro
chowych na dno Łuski przesuwa się do tyłu, wyciąga 
łUskę z komory nabojowej i ściska sprężynę powrotną. 
Wskutek zetknięcia się z . wyrzutnikiem -łuska zostaje 
wyrzucOna przez okno zamka na zewnątrz . 

.12 

Zamek przesuwając się do tyłu napina-kurek, który 
następnie zazębia się z zaczepem kurka i pozostaje 
w położeniu napiętym. P o dojściu do skrajnego tyl
nego położenia zamek zaczyna się przesuwać do przodu 
pod działaniem siły ściśniętej sprężyny powrotnej, do
syłając do k omory nabojowej kolejny nabój. Przewód 
lufy zostaje zamknięty przez zamek; pistolet jest po
nownie gotowy do str zelania. 

W celu dania kolejnego strzału należy zwolnić język 
spustowy,' a następnie powtórnie go nacisnąć. W ten 
sposób można prowadzić ogień aż do wystrzelenia 
ostatniego naboju z magazynka. 

. Po wystrzeleniu wszystkich nabojów z magazynka 
zamek zatrzymuje się na wyrzutniku i pozostaje 
w . tylnym położeniu. . 



. Rozdział II 

OPIS CZĘSCI I ZESPoŁów PISTOLETU, 
WYPOSAlENIA I NABOJU 

PRZEZNACZENIE I OPIS CZĘŚCI I ZESPOŁÓW 
PISTOLETU 

10. Szkielet z lufą (rys. 4). . 
Lufa nadaje pociskowi kierunek lotu. Przewód jej 

ma wewnątrz gwint prawoskrętny o czterech bruzdach, 
które nadają pociskowi ruch obrotowy. Odstępy mię
dzy bruzdami nazywają się polami. Odległość między 
dwoma przeciwległymi polarni nazywa się kalibrem 
przewodu, który wynosi 9 mri:J.. 

Część wlotową przewodu lufy stanowi gładka i od_o 
powiadająca kształtowi łuski komora nabojowa. Z czę
ścią bruzdowaną przewodu lufy łączy komorę nabo
jową stożek przejściowy. Na tylnym ścięciu u dołu 
lufa ma skośny wślizg ułatwiający wprowadzenie na
boju z magazynka do komory nabojowej. 
Zewnętrzna powierzchnia lufy jest gładka. Nakłada 

się na nią sprężynę powrotną· 
Lufa jest wtłoczona w obsadę szkieletu i 'zakołko-

wana. 
Szkielet łączy wszystkie części pistoletu. Stanowi on 

jedną -całość wraz z chwytem. 
. W przedniej części u góry szkielet ma obsadę do 

mocowania lUfy, a u dołu okna do pomieszcZenia spu
stu i występu przedniej części kabłąka. Na bocznych · 
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ściankach tego okna są dwa małe otwory do osi spu
stu. Obsada ma otwór, w którym jest osadzona lufa 
i gniazdo do kołka; u dołu z prawej strony obsady 

Rys. 4. Szkielet z lufą: 
l - lufa; Z - obsada lufy; 3 - otw6r technologlcZ?y:: 4 -
otwór do osi zaczepu kurka; 5 - otwór do OSI zerdzi 
sprętyny zaczepu kurka; 6 - otwór do wkr~tu zabezpie
czającego; 1 - otw6r do osi kurka : ! - otwór technolo
giczny; 9 - otwór do śrUby nakładek; 10 - .otwór do osI 
zaczepu magazynka; U - okno do spustu l wystenu 
kabłąka· U - otwór do czopika wyrzutnika: 13 - otwór 
do osi kabłąka; 14 - &hwyt; 15 - okno do magazynka; 

. 16 - otw~r do osI spustu 

znajduje się podłużne wyżłobienie do pomieszczenia 
czopów szyny, a z lewej wyżłobienie z dwoma ot~o
rami, z których jeden mieści c:,opik wyr~tnik~, 
a drugi - technologiczny - ułatWlll zakładame dłuż
szego ramienia sprężyny spustu pod czop szyny. 

W tylnej części u góry szkielet ma wyżłobienia . na 
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prowadnice zamka oraz otwory, z których górny jest 
przeznaczony do pomieszczenia os~ i żerdzi sprężyny 
zacZepu, gwintowany z wgłębieniem do wkrętu 

4 

b 
Rys. 5. Kabłąk: 

l - k.błłlk; 2 - oś kabłąka; 3 - ł.erdź sprężyny ' k~błąka ; 4 - sprę
łyna kabłąka; et - wyst~p; b -:- otwór do 05'1 kabłąka 

zabezpieczającego oś żerdzi, mały - do osi zaczepu 
kurka, większy - do osi kurka i duży - te<;hnolo
giczny. Wycięcie na prawej ściance' ułatwia działanie 
części lub dostęp do nich. 
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Chwyt szkieletu stanowi element, na którym są 
umocowane nakładki i w którym mieści się magazy
nek i niektóre części pistoletu. 

Chwyt ma okna boczne dla zmniejszenia ciężaru 
pistoletu i okno dolne, przez które wsuwa się maga
zynek; na tylnej ,ściance jest występ 7. otworem do 
osi zatrzasku magazynk'!. Na wysokości tych otworów 
znajduje się okno, w którym mieści się górna część 
zatrzasku magazynka. Powyżej znajduje się otwór do 
śruby nakładek. 

11. Kabłąk (rys. 5) zabezpiecza język spustowy 
przed przypadkowym naciśnięciem go. Kabłąk jest 
połączony ze szkieletem za pomocą osi. Na dłuższym 
jego ramieniu znajduje się występ ograniczający ruch 
zamka do tyłu . Dłuższe ramię kabłąka z występem 
jest utrzymywane w górnym położeniu przez sprężynę 
działającą za pośrednictwem żerdzi kabłąka na krótsze 
jego ramię. 

12. Zamek (rys. 6) dosyła nabój do komory nabojo
wej, zamyka przewód ' lufy podczas strzału, wyciąga 

t 2 

. Rys. 6. Zamek (lewa strona): 
I - zamek; 2 - celownik; 3 - bezpiecznik 

łuskę (nabój) z komory nabojowej i ustawia kurek na 
zaczepie kurka . . 
Składa się on z pastępujących części i zespołów: 
- trzonu zamkowego (rys. 37); 
- wskaźnika naboju; 
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- wyciągu z żerdzią i sprężyną; 
- iglicy ze sprężyną; 
- bezpiecznika z zatrzaskiem; 
- celownika. . 
Z zewnątrz zamek (rys. 7) ma muszkę do celowa-' 

nia, gn~azdo poprzeczne na celownik i powierzchnię' 
radełkowaną między muszką a celownikiem; radeł-O 
kowanie zabezpiecza ·przed odbijaniem się promien~ 
~etlnych od powierzchni trzonu zamkowego podczas 
celowania. N a prawej stronie znajduje się okno do 
wyrzucania strzelanej łuski (naboju) i wyżłobienie do 
wyciągu, gniazdo do sprężyny i żerdzi wyciągu; na 
lewej stronie znajduje sIę gniazdo do bezpiecznika 
i wyżłobienie do skrzydełka bezpiecznika; położenie 
zabezpieczone pistoletu wskazuje skrzydełko bezPiecz
nika, gdy znajduje się onp nad czerwonym krążkiem. 
Z obu stron tylnej części trzonu zamkowego są na-
cięcia ułatwiające odciąganie zamka ręką. . 

o b · C 

I I 
~~ 

Ryś. 7. Zamek 
(prawa strona): 

4 - gniazdo celow~ 
nlka; b - gniazdo 
wycl·olłgu; c - okno 
do wyrzucania łusek 

Zamek ma wewnątrz: 
- komorę, w której mieści się lufa ze sprężyną 

powrotną; 

- podłużne występy: prowadzące zamek po szkie-
lecie; . . ' . 

-:- rowek na wyrzutnik; 
- czółko, w którym mieści się dno łuski; 
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- dosyłacz do dosyłania naboju z magazynka do 
komory nabOjowej; 

- przewód do iglicy ze sprężyną; 
- ko?,"orę do wskaźnika naboju; 
- gmazdo do sprężyny; 
- zatrzask bezpiecznika. 
-y; ~ kaź n i k n a b o j u (rys. 8) wskazuje, czy na-

bÓJ .Jest. w komorze ~abojowej. Dzięki jego zastoso
wamu me trzeba odCIągać zamka i sprawdzać wzro
kowo komory nabojowej. Przednia część wskaźnika 
znajduje się w czółku zamka. Gdy zamek dochodzi do 
p.ołoźenia prze~niego, część przednia wskaźnika opiera 
SIę o dno łuski, a część tylna wysuwa się z gniazda 
zamka na zewnątrz, wskazując tym samym że nabój 
jest w komorze I)abojowej. ' 

c\ '",'M\,".'\""" 
, ~ 3 

Rys. 8. Wskaźnik n.boju: 
l - część (tulejka) przednia; Z - spręZyna; 3 _ trzpieil' 

4 - część (tulejka) tylna; .5 - płytka oporowa . . 

Wskaźnik naboju składa się z trzpienia sprężyny 
tulejki przed~iej i tylnej. Przed wypadnię~iem z ko~ 
mory zamka I przed obróceniem się w niej zabezpiecza. 
go płytka oporowa. . 

W! c i ą ~ (rys. 11) wyciąga łuskę (nabój) z komory 
nabOjowej I utrzymuje ją w czółku zamka do mo
m,;ntu zetknięci.a się z wyrzutnikiem. Ma on ząb, 
ktorym ~askal<;uJe za kryzę łuski, a w tylnej części 
czop, ktorym Jest osadzony w gnieździe zamka, i wy_ 
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cięcie, w które zaskakuje żerdź będąca pod działaniem 
sprężyny. Wyciąg ma ponadto w środkowej części 
kol<>k. którego wystające końce prowadzą go w row-
kach zamka. . 

\ 
f 2 

~ '\\l\ 
a 3 b c 

Rys. 9. Wyciąg: 
l - sprętyna ; Z - terdzj 
3 - wyciU; 4 - ezop; b -

kołek; c - zą b 

Żer d ź w Y c i ą g u utr~uje wyciąg w gnieździe 
zamka. W t!"l,,;ej części !na ona ścięcie, którym przy
lega do wyCięCIa wyCiągU, utrzymując go w ten sposób 
w gnieździe zamka. 
Żerdź wyciągu ze sprężyną znajduje się w gnieździe 

zamka. Pod ~ziałaniem sprężyny , ' ząb wyciągu jest 
stale przysuruęty do czółka zamKa. . 

I g l i c a (rys. 10) wraz ze sprężyną jest przezna
czona do zbijania spłonki. Ma ona w przedniej części 
grot, w tylnej zaś kołnierz, o który opiera się jeden 

h 
1 

Rys. 10. Iglica: 
I - Igllcaj 2 - sprętyna iglicy; a - czop; b - kołnierz 
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koniec sprężyny, i czop, który unieruchamia iglicę 
po zabezpieczeniu pistoletu. 
Sprężyna iglicy . utrzymuje iglicę w tylnym poło

żeniu . 
B e z p i e c z n i k (rys. 11) zapewnia bezpieczeństwo 

podczas obchodzenia się z pistoletem. Ma on: 
_ skrzydełko, którym przestawia się go z pol ożen ia 

odbezpieczonego do zabezpieczonego i odwrotnie; 
_ trzon, w którym jest przelotowe gniazdo kształ

towe do iglicy; 
_ wycięcie, którym naciska na wyłącznik i zwalnia 

. kurek z zaczepu podczas przestawiania bezpiecznika 
do położenia zabezpieczonego; 

_ wycięcie plaskie, któr e umożliwia uderzenie kur
ka w iglicę, gdy bezpiecznik jest ustawiony w poło
ieniu odbezpieczonym; 

_ dwa wgłębienia, w które wchodzi zatrzask bez-
piecznika. 

Rys: 11. Bezpiecznik: 
a _ przelotowe gniazdo ksztallowe; b -
wycięCie na wyłącznik ; c - wycięcie 

płaskie; d - trzon; e - skrzydełko 

e 

\ 

C a 

Zatrzask be,zpiecznika ze sprętyną 
(rys. 12) ustala bezpiecznik w nadanym mu położeniu
odbezpieczonym lub zabezpieczonym. Przednia, stoż
kowa część zatrzasku wchodzi w odpowiednie wgłę
bienia trzonu bezpiecznika, a na tylną - o mniejszej 
średnicy .- jest nałożona sprężyna . Zatrzask wraz ze 
sprężyną mieści się w gnieździe zamka. 
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Rys. 12. Zatrzask bezpiecz.
nika; • 

I - zatrzask; l - sprętyn3 
zatrzasku 

Rys. 13. Celownik: 
a - podstawa; b - S%czerblnka 

C e l o w n i k - wraz z muszką - (rys. 13) umożli
wia dokładne celowanie. Jest osadzony podstawą 
w gnieździe zamka. 

13.' Spręźyna powrotna (rys. 14) przesuwa zamek 
do polożenia przedniego po strzale. Ostatni zwój jed
nego końca sprężyny ma mniejszą średnicę w porów
naniu z pozostałymi zwojami. Podczas składania pi
stoletu tym właśnie zwojem nakłada się ją na lufę, 

Rys. 14. Sprę*yn a po
. wrotna 

aby zapewruc Jej pewne osadzenie na lufie. Sprężyna 
nalożona na lufę mieści się razem z nią w komorze 
zamka . . 

14. Mechanizm spusto}vo-uderzeniowy sklada się 
z kurka ze sprężyną i żerdzią, zaczepu kurka z żerdzią 
i sprężyną, spustu ze sprężyną i szyny spustowej. 

Kur e k (rys. 15) nadaje energiczny ruch iglicy. 
Ma on u góry główkę radełkowaną do odciągania go, 
a u dołu ząb, który zabezpiecza go przed zetknięciem 
się z iglicą, gdy jest w stanie zwolnionym. Ponadto 
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ma ząb zasadniczy utrzymujący go w stanie napiętym 
i ząb samonapinania. W główce kurka jest otwór 
wykonany w celu odpowiedniego rozł~żenia rr;asy kur
ka. U dołu natomiast ma otwór, ktorego gorna we
wnętrzna plaszczyz-
na służy do ustale-
nia położenia kurka 
w stanie zwolnio-
nym. W dolnej jego 
części jest osadzony 
kolek współpracu-
jący z żerdzią sprę- 5,,_ 
.żyny kurka. ~ 

Z e r d ź sprężyny 
kurka przekazuje si
łę sprężyny na ku
rek w różnych jego 

Rys. 15. Kurek: 
I - kUrek; , - terdt; 3 -
podkładka; 4: - ą..rętyna 
kurka; ~ - oś kurka; 8 -
kołek; a - Ułb zabeZpie
cza1ący; b - ząb ,..asadnJ
C'PV' c - ząb samonapina-
-~. n1a ~ 

7 
2 

0-3 

_-4 

położeniach . . Jej górna część kształtowa ma. ząb utr.:y
mujący kurek w stanie zwolnion~m na ZębI~ zabezpIe
czającym i wycięcie współpracu].~ce z ~olkiem ~;ka. 
W dolnej jej części znajduje SIę otwor ułatwIający 
składanie mechanizmu. . 

Na żerdź jest nałożona sprężyna z' podkładką. 

Z a c z e p kur k a (rys. 16) utrzymuje .ku;ek w. sta
nie napiętym lub zabezpiecza go w polozemu posred-
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nim. Jest on osadzony na osi w szkieJecię. W dolnej 
części ma ząb zaczepowy i występy współpracujące 
z \\'ylączniJ.:icm i szyną 'pustową , a w górnej - otwór 
do żerdzi sprężyny zaczepu. 

f 4 3 
/ / / 

/ 
, 

/ / , 
~ rJ 
/ 6 

/ 2 

5 

V 
Rys. 16. Zaczep kurka: 

l - zaczep kurka; 2 - oś; 3 - żerdź ; 4 - sprężyna za
czepu; $ - wkrQt znbezplec::tający: 6 - oś żerdzi 

Z e r d ź s prę ż y n y z a c z e p u jest elementem, 
na którym jest osadzona sprężyna zaczepu. Ma ona 
zgrubienie kształtowe z otworem do osi żerdzi sprę
żyny zaczepu kurka. Oś żerdzi sprężyny zaczepu ma 
kształtową główkę ustalającą jej położenie w szkielecie. 

W krę t z a b e z p i e c z a j ą c y zapobiega swoim 
łbem wysuwaniu się osi ze szkieletu. 
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s p u s t (rys. 17) służy do zwalniania· kurka z po
lożenia tylnego i do przemieszczania go do tego poło
żenia. Jest osadzony w szkielecie na osi spustu. 

f 2 b 

/ 
a c 

~ i -·G " """""', 

\jj 
~ . 

4~-----r 

RyS. 17. Części mechanizmu spustowo-uderzeniowego: 
I - sprężyna spustUj Z - szyna spu<;lowa; J - OŚ spustu; 4 - !>pust; 
a - ząb zasadnicz.y; b - ząb samonapinania: c - wyStęp wsp6lpra

pracujllcy z wyłąCznikiem 

W górnej części ma występ z otworem do połączenia 
z szyną spustOWą oraz plaszczyzny oporowe służące 
do podparcia ramienia oprężyny spustu. 

S z y n a s p u s t o w a ma w przedniej części dwa 
czopy - krótszy do połączenia ze spustem, dłuższy 
z ~toczeniem do podparcia drugiego dłuższego ra
mienia sprężyny spustu. W tylnej części szyna ma 
występ kształtowy z zębem zasadniczym współpracu
jącym z zaczepem kurka, podcięcie zakończone kra-
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wędzią, która stanowi ząb do samonapinania kurka, ' 
a w górnej występ współpracujący z wyłącznikiem. 

W y ł ą c z n i k (rys. 11l) zabezpiecza pistolet przed 
daniem przedwczesnego strzału, rozłącza szynę spu
slową z zaczepem kurka i zwalnia kurek do położenia 
pośredniego, gdy pistolet jest zabezpieczony. Ponadto 
spełnia rolę przerywacza (uniemożliwia ogień ciągły). 

a W górnej części ma on główkę kształ-
tową współpracującą z odpowiednimi wy
stępami zamka i bezpiecznika. 

W przedniej części główki znajduje się 
ząb ograniczający ruch wyłącznika do dą
lu. Wycięcie kształtowe współpracuje w 

" górnej części z osią żerdzi spręż>'fly zacze-
C pu; oś ta ,ustala jego położenie w szkielecie. 

h 
Rys. 18. Wyłącznik: 

fl - słówka wsp6łpracuj4ca z be%pieczniJdem: b - ZIIb 
wap6łpracuj4C7 z S:z:yD4: c - ŚC'lęci"e ~łpr.eu,,,ee 

• . % uczepem. kurka . 

W dolnej części .wylącznik ma skośne ścięcie; które 
współpracuje z występem znajdującym się na zaczepie 

"'~2 

l 

b 
Rys. 19. Wyrzutnik: 

J .:.. W)"rzutnik; Z - sprężyna wyrzutnika; a - ząb wyrzucający łuski; 
b - ~b podnoszenia wyrzutnika: c - ścianka zatrzymuj4ca zamek 
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kurka i podgięty ząb współpracujący z szyną Spu
stOWą· 

W y r z u t n i k (rys. 19) wyrzuca łuski i zatrzymuje 
zamek w tylnym położeniu po wystrzeleniu ostatniego 
naboju z magazynka. 

Jest on połączony ze szkieletem obrotowo za ' po
mocą czopa znajdującego się w przedniej części. Po
nadto w przedniej części znajduje się w ściance wy
rzutnika podłużne wycięcie, w którym mieści się krót
sze ramię sprężyny wyrzutnika. 

W środkowej części wyrzutnik ma ząb współpracu
jący z donośnikiem magazynka. 

W tylnej części wyrzutnika znajduje się ząb wyrzu
cający łuski i ścianka zatrzymująca zamek w tylnym 
położeniu. 

15. Nakładki chwytu (rys. 20) - lewa i prawa -
osłaniają wnętrze chwytu przed zanieczyszczeniami 
i ułatwiają ' trzymanie pistoletu w ręce. Mają one na 
zewnętrznej stronie powIerzchnię radełkowaną. Na
kładki są połączone ze soba śrubą z nakrętką. 

3 4 

.4( 
Rys. 20. Nakładki chwytu: . 

I - nakładka lewa; 2 - nakładka prawa; 3 -:::- śruba: 4 _ nakrętka 
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16. Zatrzask magazynka (rys. 21) utrzymuje ma
gazynek w gnieździe chwytu pistoletu. Jest osadzony 

1 

/ 
obrotowo na osi. O jego 
główkę opiera się sprę
żyna kurka osadzona na 
żerdzi , której dolny ko
niec wchoPzi w otwór 
główki zatrzasku. 

Rys. 21. Zatrzask magazynka: 
l - zatrzask magazynka; J - oś 

17. Magazynek (rys. 22) mieści sześć nabojów. Skła
da się z pudełka, donośnika, sprężyny i denka z ,ko-
pytkiem. . 

I 

; 

28 

Rys. 22. Magazynek: 
l - donołn1k; 2 - pu~ 
delko: l - spręłyna: 
• - denko % kopytkiem 

Rys. 23. Pudełko ma
gazynka: 

a - wys~p; b - ·WY
cięcie 

a 

p u d ełk o (rys. 23) m a g a z y n k a łączy wszyst
kie części magazynka. Górne krawędzie bocznych ścia
mik pudełka magazynka - tzw. szczęki - są zagięte 
do wnętrza i służą do utrzymywania donośnika i na
bojów. Boczne ścianki pudełka mają podłużne otwory 
(okna) dla zmniejszenia ciężaru magazynka i do 
sprawdzania liczby nahajów w magazynku. Dolne kra
wędzie pudelka są wygięte na zewnątrz i przeznaczone 
do połączenia z denkiem. 

W dolnej części pudelka ma występ do zatrzasku 
!llagazynka i wycięcie do końca ' sprężyny magazynka. 

D o n o ś n i k (rys. 24) doprowadza (donosi) naboje 
z 'magazynka. Podnosi go - a razem z nim również 
naboje - sprężyna magazynka. 
- Krawędź wycięcia w górnej jego części powoduje 
obrót wyrzutnika po wystrzeleniu ostatniego naboju 
z magazynka. 

Rys. 24. Donośnik 

Sprężyna magazynka (rys. 25) przesuwa do 
góry donośnik z nabojami podczas strzelama. Dolny 
jej koniec jest wygięty w sposób, który uniemożliwia 
samo~zynne przesuwanie się denka z kopytkiem. 

Rys. 25. Sprężyna magazynka 
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Denko z kopy"tkiem (rys. 26) nasuwa się za
gięciami na wygięte dolne krawędzie pudełka maga
zynka: Przymocowane jest do niego kopytko, które 
ułatwIa uchwycenie pistoletu i wyjęcie magazynka 
z cllwytu: 

Rys. 28. Denko z kopytkiem 

PRZEZNACZENIE I OPIS WYPOSAŻENIA 
PISTOLETU 

18. Do wyposażenia 9 mm pistoletu wz. 1964 zali
cza się magazynek zapaSowy, futerał i wycior. 

F u t erą ł (rys. 27) - skórzany - umożliwia no
szenie pistoletu, zapasowego magazynka. i wycioru. 
Wycior mieści się wewnątrz futerałU. Futerał z pisto
letem nosi się na pasie głóWl'lym. 

Rys. rI. Futerał 
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w y C i O r (rys. 28) jest prze
znaczony do czyszczenia i sma
rowania przewodu lufy, a jego 
rękojeść służy za wkrętak do 
rozkładania i składania pisto
letu. Na końcu wycior ma 
otwór do przewlekania pakuł 
lub szmatki podczas czyszcze
nia lub smarowania. Trzpień 
znajdujący się na końcu wy
cioru służy za wybijak do wy
pychania osi podczas rozkłada
nia pistoletu. 

Rys. 28. Wycior: 
a - wkJ'f1:tak; b - otwór; c - trzpień 

BUDOWA NABOJU 

b 
• 

c 

19. 9 mm nabój pistoletowy (rys. 29) składa się z łu
ski, spłonki, ładunku prochowego i pocisku. 
Ł u s k a (stalowa, . bime'talowa) ' mieści ładunek pro

chowy i wszystkie częśd naboju; ponadto zabezpie-
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cza ona ładunek prochowy i spłonkę przed wpływami 
atmosferycznymi i uniemożliwia w czasie strzelania 
przedostawanie się . gazów prochowych z przewodu lu
fy przez komor~ nabojową. W dnie łuski znajduje się 

a 

b 

Rys. 29. Nabój: 
J - łuska ;. 2 - spłonka; 3 - ładunek 
prochowy; 4 - pocisk z rdzeniem oło
wianym; $ - pocisk z rdzeniem stalo-
wym; et -: rdzeó stalowy; b - kos%Ulka 

olc.wlana 

gniazdo .d~ spłonki i dwa kanaliki ogniowe, przez któ
re płorruen spłonk, zapalającej przedostaje się do ła
dunku prochowego. Z zewnątrz przy dnie łuska ma 
kryzę, za którą zaskakuje ząb wyciągu. 

S P ł o n k a powodu je zapalenie ładunku procho
wego. Składa się z miseczki mosiężnej, w którą jest 
wprasowany ładunek inicjUjący, i krążka cynowego 
przykrywającego ładunek inicjujący. Po nakhlciu 
spłonki przez iglicę ladunek inicjujący wytwarza silny 
plomień, który zapala ładunek prochowy. 

P o c i s k składa się z rdzenia stalowego wpraso
wanego w koszulkę ołowianą pokrytą płaszczem sta
lowym platerowanym tombakiem. ' Jest on mocno 
i szczelnie osadzony w łusce. 
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Są również pociski z rdzeniem wyłącznie ołowianym, 
wprasowanym w płaszcz stalowy platerowany tom
bakiem. 

20. Naboje są pakowane do skrzynek drewnianych 
po 2560 sztuk. W skrzynce mieszczą się dwie puszki 
blaszane malowane, w których z kolei są ułożone 
naboje w pudełkach tekturowych po 16 nabojó~ w pu
dełku. W jednej puszce blaszanej mieści się 80 pu
dełek tekturowych. Na bocznych ściankach skrzynek 

. drewnianych jest znakowanie, zawierające nomenkla
turę nabojów, numer partii, znak zakładu produkcyj
nego, markę i partię prochu oraz liczbę nabojów 
w skrzynce. Ciężar jednej skrzynki wynosi około 
33 kg. 
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Rozdział nI 

ROZKLADANIE I SKŁADANIE PISTOLETU 

21. Pistolet można rozkładać częściowo lub całko- ' 
wicie; 'częściowo rozkłada się go' do czyszczenia, sma-' 
rowania i przeglądu, całkowicie -,- do czy~cZenia. 
w razie znacznego zanieczyszczenia go, po przebywa
niu z ·nim na deszczu lub śruegu i do naprawy. . " . 
Częste i niekonieczne rozkładanie pistoletu jest ·nie

dopuszczalne, gdyż przywiesza zużycie części i me-
chanizmów. -

Pistolet należy rozkładać na stole, a 'w polu ria czy
stej podściółce; części i zespoły należy układać w ko
lejności rozkładania i obchodzić się z nimi ostrożnie; 
Nie należy kłaść jednej części na drugą, ani stosować 
nadmiernej siły i uderzeń podczas rozkładania pistO
letu. 

Nauka ,rozkładania i składania broni na pistoletach 
bojowych jest dopuszczalna w wyjątkowych wypad
kach i pod warunkiem szczególnie ostrożnego obchD
dzenia się z częściami i zespołami. . 

CZĘśCIOWE ROZKŁADANIE I SKŁADANIE 
PISTOLETU 

. 22. W celu częściowego rozłożenia pistoletu ' należy: 
~l. O d ł ą c z y ć m a g a z y n e k. Trzymając pisto

let za chwyt w prawej ręce, odsunąć kciukiem lewej 
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ręki zatrzask magazynka do tylu do oporu; jednocze
śnie - odciągając palcem wskazującym lewej ręki ko
pytko magazynka - wyjąć magazynekz. chwytu 
(rys. 30)~ " 

Po ' wyjęciu magazynka sprawdzić, czy w komorze 
nabojowej nie ma naboju. W tym celu - trzymając 
pistolet w prawej ręce i nie naciskając spustu - spra
wdzić, czy wskażnik ·naboju nie wystaje poza tylI~ą 
powierzchnię zamka '(co świadc~y, że. nie ';IIa nabOJU 
w komorze nabojowej), następme odclągnąc lewą rę-
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ką zamek do tyłu, obejrzeć' komorę nabojową i pUścić' 
zamek. " ' 

2. O d I ą c z y Ć z a m e k . Trzymając pistolet w 'pra
wej ręce, odciągnąć palcami lewej ręki przedni koniec 
kabłąka w dół (rys. 31) zukosowując go w prawo lub 
lewo i oprzeć go o szkielet tak, aby utrzymywał się 
w tym polożeniu. ' 

Rys. 31. Odciąganie kabłąka 

Odciągnąć lewą ręką zaniek do skrajnego tylnego 
polożenia, podnieść jego tylną część (rys. 32) i zwal
niać tak, aby się przesunąl do przodu pod dzialaniem 
siły sprężyny powrotnej. Odłączyć zamek od chwytu 
i wstawić przedni koniec kabłąka na SiVoje miejsce. 

'3. Z d jąć s prę ż y n ę p o w r o t n ą. T,zymając 
chwyt pistoletu w prawej ręce, lewą ściągnąć z lufy 
sprężynę powrotną ruchem śrubqwym. 
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Rys. 32: Odłączanie ,zamka od' szkieletu 

2;1. W celu zlożenia pistoletu po częściowym rozło-
żeniu należy: ' 

1. Z a ł o żyć s prę ż y n ę p o w r o t n ą. Trzyma
jąc chwyt pistoletu w prawej ręce, nałożyć lewą spr!:
żynę powrotną na Ii.Ifę obowiązkowo tym końcem, któ
rego skrajny zwój ma średnicę mniejszą niż pozo-
stałe 'zwoje. ' ' 

2. Z a·1 o żyć z a m e k. Trzymając chwyt pistole
tu w prawej ręce, zalożyć lewą zamek w następujllCY 
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sposób: odciągnąć palcami lewej ręki kabłąk do dołu, 
włożyć przednią część sprężyny powrotnej w gniazdo 

oporowe znajdujące się w przedniej części zamka tak, 
aby lufa przeszła przez otwór zamka i wyszła na ze
wnątrz. Następnie opuścić tylny koniec zamka na 
szkielet tak, aby występy podłużne zamka .znalazły 
się w rowkach szkieletu i przyciskając zamek do szkie
letu puścić zamek. Pod działaniem siły sprężyny po
wrotnej zamek powinien energicznie się przesunąć do 
położenia przedniego .. Zwolnić przedni koniec kabłą
ka, który powinien zaskoczyć w otwór szkieletu. 

3. W ł o żyć m a g a z y n e k. . Trzymając pistolet 
za chwyt w prawej ręce, włożyć lewą magazynek . do 
chwytu i dosłać go lekkim uderzeniem dłoni w kopyt
ko do oporu tak, aby ząb zatrzasku magazynka zasko
czył za występ znajdujący się na tylnej ściance maga
zynka. '. - . 

24. Sprawdzić prawidłowość złożenia pistoletu 
i współdziałanie części. 

CAŁKOWITE ROZKŁADANIE I SKŁADANIE . 

PISTOLETU 

25. W celu całkowitego rozłożenia yistoletu ' należy: 
1. Dokonać częściowego rozłożenia 

p i s t o l e t u zgodnie ze wskazówkami podanymi 
w punkcie 22. 

2. R o z ł o żyć z a m e k. W tym celu należy: 
aj Odłączyć wyciąg: Ująć lewą ręką zamek, odsu

nąć prawą za pomocą trzpienia wycioru żerdź wycią
gu do tyłu do oporu (rys. 33) i podnosząc jednocześnje 
tylny koniec wyciągu wyzębić go z połączenia z żer
dzią. Odłączyć' wyciąg i żerdź wyciągu, po czym wy
jąć sprężynę. Sprężynę żerdzi wyciągu wyjąć z gnia
zda zamka za pomocą, trzpienia wycioru. 
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' b) Odłączić- bezpiecznik, zatrzask bezpiecznika 
I Iglicę, Ująć lewą ręką zamek i ustawić kciukiem le
wej ręki skrzydełko bezpiecznika w położeniu odbez
pieczonym. Naciskając prawą ręką za poinocą wybi-

jaka wycioru tylną część kołnierza iglicy, przesunąć 
ją do przodu do oporu. Obrócić palcami lewej ręki 
skrzydełko bezpiecznika do położenia pośredniego. 
Przytrzymując tylną część zaIDka 'w sposób poka
~y na rys. 34 wyjąć całkowicie bezpiecznik z gnia
zda zainka , odciągając go za skrzydełko bezpiecznika. 
Następnie ~jąć iglicę, sprężynę iglicy, zatrzask, bez
piecznika ;' sprężynę zatrzasku' bezpiecznika. 

Podczas wyj!l1owania bezpiecznika należy uważać, 
aby iglica i zatrzask bezpiecznika nie zostały wyrzu
cone z trzonu zamkowego przez sprężYny. 

c) Odłączyć wskaźnik naboju. Położyć zamek przy
rządami celowniczymi na lewej ręce i podważając płyt-
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1\71. 34. Przesuwanie .lg-' 
liey do przodu 

\ ' 

kę oporową (rys. 35) wskaźnika naboju; wysunąć go 
trzPieniem wycioru z gniazda trzonu ' zamkowego. Wy
jąć wskaźnik naboju. 
Wskaźnika naboju nie rozkłada się. 
d) Celownik zezwala się wybijać z gniazda trzonu 

tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba jego wymiany. 
, 3. R o z ł o żyć s z k i e l e t z l u f ą. W tym celu 
należy: ' • 

,a) Odłączyć wyrzutnik. Położyć szkielet na lewej 
dłoni wyrzutnikiem do góry. Włożyć wkrętak :"Ycioru 
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d. 

za widocZ!1e wygięcie sprężyny ' wyrzutnika i przesu
nąć go do tyłu. do oporu. P,zycisI!ąć wkrętakiem wy
cioru przedni koniec sprężyny i zabezpieczając kciu
kiem lewej ręki przed wyskoczeniem sprężyny, wyjąć 
palcami prawej ręki wyrzutnik wraz' ze sprężyną. 

Rys. 35. Podważllnl~ PlYtki oporowej wskaźnika naboju 

b) Odłączyć nakładki. Wykręcić śrubę ' nakładek 
wkrętakiem wycioru i wjąć nakładki .z chwytu szkie
letu: 

er Odłączyć szynę. Położyć szkielet pistoletu na le
wej dłoni lewą stroną do góry. Włożyć wkrętak wy
cioru w' otwór znajdujący się w środkowej części 
szkieletu i zwolnić ramię sprężyny spustu z, nacisku 
na czop szyny. Po zwolnieniu sprężyny wyjąć szynę 
z gniazda trzonu ,zamkowego. , ' 

d) Odłączyć ' spust. Wypchnąć trzpieniem wycioru 
oś spustu, po czym wyjąć spust i sprężynę. , 

' e) Odłączyć żerdź sprężyny zaczepu. Odkręcić wkręt 
zabezpieczający. .znajdui,ący się ,na.lewej Ś!'iance szkie-

- ... • I 
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letu. Wypchnąć trzpieniem "7cioru oś żerdzi uważa-
jąc, aby nie wyskoczyła spręzyna zaczepu. , 
Wyjąć żerdź sprężyny zaczepu ze spręzyną· 
f) Odłączyć zaczep ' kurka. Wypchnąć kołek i wyjąć 

zaczep kurka. . 
, g) Odłączyć zatrzask magazynka i żerdż. sprężyny 

kurka. Wypchnąć oś zatrzasku magazynka l odłączyć 
zatrzask magazynka, żerdż i sprężynę kurka. . 

h) Odłączyć kurek. Wypchnąć oś kurka i wyjąć ze 
szkieletu kurek. 

i) Wyjąć wyłącznik. 
, j)' Odłączyć kabłąk. Nacisnąć. od dołu kabłąk ~ wy: 
pchnąć trzpieniem wycioru oś kabłąka. Odłączyc ka
błąk, sprężynę i żerdź kabłąka. 

4. R o z ł o żyć m a g a z y n e k. . W tym celu na
leży: odsunąć wyciorem p~zez otwor k~~uba. maga
zynka zwoje sprężyny w klerunku donosnika l wysu
nąć palcem wskazującym leweJ rękl (rys. 3~) denko 
magazynka. Wyjąć z pudełka magazynka spręzynę ma
gazynka i i donośnik. 

Rys. 36. Wysuwanie denka magazynka 

Z6. W celu złożenia pistoletu po całkowitym roz
łożeniu go należy: 

1. Zł o ży ć maga zyn e k. W tym celu należy 
włożyć do pudelka magazynka donośnik i sprężynę do
nośnika, wkładając jej wygięty ' koniec w wycięc!e 
w pudelku. Wsunąć na denną część pudelka denko 
z kopytkiem. , , 

2. Z ł o żyć s z k i e l e t z l u,f ą. W tym celu na-
leży: " 

a) Włożyć wyłącznik do komory szkieletu. 
_ b) Włożyć kurek do komory szkieletu, pokryć otwo:-

ry i wstawić oś. . ' , 
c) Wstawić zaczep kurka - zębem 'do dołu - do 

komory szkieletu, pokryć otwory i włożyć oś. 
d) Założyć żerdż sprężyny zaczepu. Odciągnąć ku

rek do tylnego położenia. Nałożyć na. żerdź sprężynę 
zaczepu' trzon żerdzi włożyć do otworu zaczepu kurka 
i naciskając główkę żerdzi pokryć otwory żerdzi 
i szkieletu, a następnie włożyć oś żerdzi. Zabezpieczyć 
oś żerdzi wkrętem zabezpieczającym. ' 

e) Założyć żerdź spręryny kurka i zatrzask maga
zynka. Nałożyć na żerdż podkładkę i sprężynę. Zwol
nić kurek wyzębiając go za pomocą wkrętaka z zacze
pu kurka. Włożyć żerdź z nałożoną sprężyną w wycię
cie 'tylnej części szkieletu i zazębić główkę, żerdzi 
z kołkiem kurka. Założyć na koniec żerdzi zaczep ma
gazynka i ściskając sprężynę kurka, pokryć otwory za
czepu magazynka z otworami chwytu szkieletu i wsta- , 
wić oś. . • 
, f) Założyć spust. Wł?żyć w W?"cięci~ sp~tu spręży
nę. Krótsze ramię spręzyny powmno Slę oplerać o. po- , 
ziomą ściankę spustu. Włożyć spust wraz ze spręzyną 
do gniazda szkieletu, pokryć otworJ szkieletu z otwo
rem spustu i wsunąć oś. _ 

g) Założyć kabłąk. Włożyć sprężynę kabłąka do 
gniazda szkieletu, a następnie żerdż kabłąka. Naciska-

, 43 
42 1 



jąc żerdź kabłąkiem, pokryć otwory uch szkieletu 
z otworem kabłąka i wsunąć oś. 

hl Założyć szynę. Przyłożyć szynę do wyżłobienia 
szkieletu i przyciskając ją palcami do szkieletu, włożyć 
do otworu znajdującego się z lewej strony szkieletu 
wycior i posługując się nim, założyć wolne dłuższe ra
mię sprężyny spustu pod czop szyny. 

il Założyć wyrzutnik. Włożyć sprężynę wyrzutnika 
do gniazda znajdującego się. w krawędzi wyrzutnika. 
Przyłożyć wyrzutnik do gniazda szkieletu i naciskając 
wolne ramię sprężyny wyrzutnika, wprowadzić je 
w wyżłobienie obsady lufy. . . 

jl Założyć nakładki łącząc je śrubą nakładek i na-
krętką· · ' . ' 

3 . . Z ł o żyć z a m e k. W tym celu pależy: .. 
al Założyć wskażnik naboju i wyciąg. Włożyć do 

gniazda zamka wskaźnik naboju ścięciem tulejki przed
niej w stronę czółka zamka. Następnie założyć płytkę 
oporową na trzpień · wskaźnika. 

Aby .. ułatwić założenie płytki oporowej, należy naj
pierw założyć wyciąg; który w · pewnym stopniu ogra
nicza obrót główki tulejki przedniej wskażnika. -

. W celu założenia wYciągu należy włożyć · do gniazda 
.zamka sprężynę .wyciągu, a następnie żerdź wyciągu. 
Włożyć wyciąg i naciskając wyciągiem żerdź .i sprę
żynę, przesunąć wyciąg do . tyłu aż dQ zaskoczenia 
żerdzi na wyciąg. 
. Położyć zamek przyrządami celowniczymi ną · płycie 

siołu, włożyć palec wskazUjący lewej . ręki . do komory 
zamka i docisnąć nim wskaźnik nabOju do gniazda 
czółka zamka, nie pozwalając na · wysuwanie i obra-. 
·canie się wskaźnika naboju.. . . 

. Odsunąć wyciorem (prawą ręką) :spręrynę Wsk8Ź- ' 
nika naboju w . kier!lnku czółka zamka;· .a n.astępnie· 

. zalC)~ć ~ palcl!tr:li. pril}Vęj ręki płytkę 0PQI:0V/ą ·J?a trzpień 
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wskaźnika naboju. Zwolnić nacisk na wycior pozwa
lając oprzeć się sprężynie wskażnika o płytkę oporową. 

bl Założyć iglicę, zatrzask bezpiecznika i bezpiecz
nik. Nałożyć na iglicę sprężynę i włożyć ją do prze
wodu zamka. Czop '!I tylnej części iglicy powjnien 
być skierowany w stronę wylotu otworu do bezpiecz- . 
nika w zamku. 
Włożyć częściowo do otworu zamka bezpiecznik 

i naciskając tylny koniec iglicy przesunąć ją do przo
du, ściskając przy tym sprężynę i jednocześnie wsu
\yając głębiej bezpiecznik. 
Włożyć do gniazda zamka sprężynę zatrzasku bez

piecznika, a następnie ściskając sprężynę włożyć za
trzask bezpiecznika i przycisnąć go trzpieniem wy
cioru. Naciskając skrzydełko bezpiecznika kci~kiem 
lewej ręki, . wcisnąć bezpiecznik całkowicie w gniazdo 
zamka. · . 

4. Dalsze czynności związane ze składaniem pisto
letu wykonywać zgodnie z punktem 23. 



Rozdział IV 

DZIALANIE CZĘSCI I MECHANIZMOW PISTOLETU 

PQŁOZENIE CZĘŚCI l ZESPoŁóW . _ 
PRZED LADOW ANIEM 

27. Przed ładowaniem części i zespoły pistoletu 
znajdują się w następującym położeniu. 

Zamek pod działaniem sprężyny powrotnej 
w skrajnym przednim polożeniu; czółko zamka opiera 
się o tylne ścięcie . .Jufy, w wyniku czego lufa jest zam

. knięta przez zamek. Prowadnice podłużne zamka 
wchodzą w rowki szkieletu. 

Skrzydełko bezpiecznika znajduje się· w położeniu 
zabezpieczonym. 

Kurek - pod działaniem sprężyny - znajduje· się 
w położeniu pośrednim, opiera się na żerdzi sprężyny 
kurka i nie może się przesunąć do przodu. 

Zaczep kurka jest odchylony; w położeniu tym . jest 
niewielki odstęp między zębem zaczepu kurka a kur' 
kiem. 

Spust jest wyłączony. 
. Magazynek jest włożony do chwytu pistoletu. Do
nośnik znajduje się w górnym położeniu. Zaczep do-
nośnika naciska wyrzutnik. · . . 

DZIAŁANIE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW PISTOLETU 
- PODCZAS ł,ADOW ANIA 

28. W celu załadowania pistoletu należy: 
.- wyjąć magazynek z chwytu; 

. - załadować magazynek nabojami; 

46 

- włożyć magazynek do chwytu; 
- odbezpieczyć pistolet; 
- odciągnąć zamek do tyłu· i puścić go. 
Uwaga. 
Pistolet można załadować (wprowadzić nabój do komory na

bojowej) · również w stanie ubezpieczonym, lecz przez użycie 
większej sily. . • 

Ten sposób ladowanla pistoletu zwiększa bezpieczeństwo po
sługiwania się nim. 

Podczas ładowania magazynka naboje układają się 
na donośniku jeden na drugim . w rzędzie, ściskając 
sprężynę magazynka; ściśnięta sprężyna, naciskając 
aonośnik od dołu; unosi naboje do gó'ry. Górny nabój 
I!trzymują szczęki pudełka magaZynka . 

. Po włożeniu załadowanego magazynka do chwytu 
pIstoletu zatrzask magazynka zaskakuje za występ 
znajdujący się na · ściance pudełka magazynka i utrzy
muje magazynek w chwycie. Górny nabój opiera się 
o dolną powierzchnię zamka. Donośnik znajduje się 
w dole, jego zaczep_nie działa na wyrzutnik. 
Podcz~s odciągania zamka do tyłu zamek, przesu~ 

waJąc SIę po prowadnicach, obraca kurek. Zaczep kur
ka zask.a~uje swoim r;:ębem za ząb zasadniczy kurka. 
. Donosn~ magazynka podnosi. pod działaniem spr~ 
zyny nabOje do góry tak, że górny nabój ustawia się 
na linii dosyłania. . . 

Podczas .przesuwania zamka do przodu sprężyna 
powrotnll; przesuwa zamek. .zamek, przesuwając &ię po 
prowadmcach, POPY9ha dosyłaczemgórny nabój i prze
suwa go do k?mory nabojowej. Nabój, przesuwając się 
pod szczękamI pudelka magazynka i po tylnYm wśli
zgu lufy, wchodzi do komory nabojowej. Drugi nabój 
podn~si się pod działaniem sprężyny magazynka aż do 
oparcIa SIę o dolną powierzchnię zamka. Gdy zamek 
dochodzi do skrajnego przedniego położenia, nabój 
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opiera się przednim ścięciem łuski· o występ pierście<
niowy komory nabojoy.'ej, a wyciąg zaskakuje 'za kryzę 
łuski; przewód lufy zostaje zamknięty zamkiem. 

Kurek jest napięty. 
Pistolet jest gotowy do dania strzału (rys. ,37). 

Rys, 37. Przekrój 9 mm pistoletu wz. 1964: 
l _ wyłącznik; 2 _ bez-piecznik:: 3 - szyna spustowa; 4 - zaczep kur· 
ka; 5 _ kurek: 6 - spust; 1 - iglica; 1J - trzon zamkowy; 9 - WSk~-

nik n aboju ". 

DZIAŁANIE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW PISTOLETU 
PODCZAS SAMONAPINANIA KURKA 

' 29. Podczas naciskania spustu szyna spustowa zazę
bia sie swym zębem samonapinania' z ,odpowiednim 
zębem samonapinania kurka; jednocześnie występ 
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. . 
szyny spustowej zaczyna odchylać zaczep kurka. Napi
nający się , kurek ściska poprzez żerdź sprężynę kurka. 
Przy końcu drogi obrotu kurka wyzębia się on z szyny 
,spustowej i wraca pod działaniem siły ściśniętej sprę
żyny, uderza w iglicę i powoduje strzał. ' 

DZIAŁANIE CZĘŚCI I ZESPoŁów PISTOLETU 
. PO UPRZEDNIM NAPIĘCIU KURKA ; 

30. W stanie' napiętym kurek jest utrzymyWany 
przez zaczep kurka. podczas naciskania spustu szyna 
spustowa ,zaczyna odchylać swym występem dolne ra
mię zaczepu kurka aż do wyzęb;,enia się go z' zębem 
zasadniczym kurka. Górne ramię zaczepu kurka jest 
podparte przez sprężynę zaczepu kurka, która utriy
muje go w ustalonym położeniu i umożliwia zazębienie 
się z kurkiem. Po wyzębieniu się z zaczepu kurek pod 
działaniem siły sprężyny kurka uderza w iglicę, po
wodując strzał. 

DZIAŁANIE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW PISTOLETU 
PO STRZALE 

31. Ciśnienie gazów prochowych działające 'na za
mek przez dno łuski powoduje jego odrzut do tylu. 
Zamek przesuwając się do tyłu ściska SPrężynę po
wrotną umieszczoną ha lufie., Wyciąg osadzony w pra
wej ściance zamka wyciąga łuskę z komory nabojo
wej; przed dojściem zamka do skrajnego tylnego po
łożenia łuska zostaje wyrzucona na zewnątrz przez 
wyrzutnik znajdujący się z lewej strony w zamku. 

Zamek przesuwając się ' do tyłu obraca kurek i po
woduje obniżenie wy~ącznika, rozłączając szynę z za
czepE!m kurka, który następnie zazębia się z kurkiem, 



uniemożliWiając samoczynne danie następnego strza
łu. Wyłącznik spełnia tu rolę prze~lI:cza. Kure~ po
zostaje w położeniu napiętym. Po do)~lU do skrajnego 
tylnego położenia ~amek.zaczyn~ Się przesuw~ć do 
przodu pod działamem siłY spręzyny powrotne), do-
syłając kolejny nabój. .. . .' 

Danie następnego strzału będzie mozliwe dopiero 

sposób za pośrednictwem wyłącznika piStOlet jest cał
kowicie zabezpieczony; nie ma wtedy możliwości dania 
strzalu. 

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ZACIĘC 
I USUW ANIE ICH 

wtedy, gdy: ,_ ' 
~ zamek dojdzie do położenia przedniego, wskutek 33. Części i zespoły pistoletu działają niezawodnie, 

czego górna krawędź wyłącznika znajdzie się na wprost jeżeli przestrzega się zasad prawidłowego obchodzenia 
wycięcia bezpiecznika; ' . . się z nim_ Jednak wskutek niewłaściwego ,obchodzenia 

...:.. nacisk palca na ięzyk spustowy zos~e ~?lnic: się , z pistoletem, zanieczyszczenia zespołów, zużycia 
ny, wskutek czego ramię s'LY"?Y spus!oweJ umes~e ~ę części i stosowania niesprawnych nabojów mogą po
do góry i , przesunie wyłącznik do gornego połozema, wstać zacięcia .i uszkodzenia podczas strzelania. 
a ząb szyny spustowej Z!U'jdzie się ponownie w za- • 34. W celu uniknięcia zacięć podczas strzelania 'na-
zęóieniu z zaczepem kur!<a; leży: . 

- naciśnie się ponownie język spustowy. - stale utrzymywać pistolet w całkowitej spraw-

DZIAŁANIE CZĘSCI I ZESPOŁów 
W CZASIE ZABEZPIECZANIA PISTOLETU 

ności; . . 
- regularnie przeglądać, czyścić i smarować pisto

let; w szczególności należy zwracać uwagę na czystość 
r- nl\leźyty stan techniczny części ruch0ll!ych i prze-
wodu lufy; ' . . 

32. Pistolet zabezpiecza się przesuwając w dół - przed strzelaniem spraw?zić przewód lufy, oczy
skrzydełko bezpiecznika. Wykonanie tej cżyriności jest ścić go, a ,powierzchnie cierne części lekko nasmaro
możliwe zarówno po napięciu kurka, jak i po zwo!- wać smarem karabinowym (zimą olejem wrzeciono
nieniu go. W położeniu zabezpieczonym bezpiecznik wym), obejrzeć pistolet i tiaboje; nie używać do strze
blokuje podwójnie iglicę - przez uniemożliwienie jej lania nabojów niesprawnych i zanieczyszczonych; 
ruchu wzdłuż osi i uniemożliwienie zbicia jej przez - w czasie strzelania i noszenia chronić pistolet 
kurek. Odpowiednia krawędź bezpi~ika p~woduje przed zanieczyszczeniem i uderzeniami. , ' , 
również przesUnięcie się w dół wyłącznika, ktory SWl\ 35. W razie powstania zacięcia w czasie strzelania 
dolną krawędzią naciska tylną część szyny SPus.towej należy ' spróbować usunąć je przez przeładowanie pi
i rozłącza ją z zaczepem kurka i z kurkiem. Rownc: stoletu. Jeżeli po przeładowaniu pistoletu zącięcie nie 
cześnie wyłącznik naciska boczną skośną krawędzią zostało usunięte lub po usunięciu powtarza się po
występ zaczepu kurka i rozłącza go z I<:urkiem, ~tóry nownie, to ' należy pistolet rozładować, ustalić przy
pod działaniem sprężyny' kurka przeIDleszcza su: do czynę zacięcia i, postępować zgodnie z zaleceniami po
położenia przedniego, a następnie pośredniego. , W ten danymi' w' tabeli. 
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Rodzaj zadęcia I Przyczyny udęcIa l SpQSÓb usunięcia 

1. Niewypał: za- I l. Niesprawna 
mek w skrajnym po- spłonka naboju 
łożeniu, kurek 'zwol- mimo gh;bokiego 
niony lecz strzał nie jej nakłucia iglicą 
nastąpił 

2. Nabój ni. 
wszedł do komol7 
nabojowej: zamek 
nie doszedł całko
wicie do skrajnego 
przedniego położe. 
. nia; nie można zwol
nić kurka 

3. Zakleszczenie 
łuski przez zamek: 
łuska nie została wy
rzucona na zewnątrz 
i z.akleszcz).'ła się 
międz.y zamkiem 8 
tylnym ścięciem lufy 
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~ 2. ~gęszczenie 
smaru lub zanie
czyszczona iglica 
i kurek 

1. ZanieczYiiz
czona komora 
nabojowa i pro
wadnice szkieletu 

2. Zanieczysz
czony magazynek 
i . części ruchome 
pistoJ.eto 

3. Zgięte szczęki 
pudełka maga
zynka 

l . Zanieczysz
czone ruchome 
części pistoletu 

2. Niesprawny 
wyrzutnik lub 
jego sprężyna 

1. Prz.ełado~ 
wać pistolet 
i kontynuować 
strz.elanie 

2. Obejrzeć 
i oczyścić 'pistolet 

l. DosIać za. 
mek do przodu 
uderzeniem dłoni 
i kontynuować ' 
strzelanie 

2. Obejrzeć I 
oczyścić, pistolet 

• 
Przeładować 

pistolet i kont y .. 
nuować strzela
nie. Oczyścić pi
stolet I magazy
nek 
Wymienić 

niesprawny ma
gazynek 

Wyrzucić za
kleszczoną łuskę 

. i kontynuować 
strzelanie . 

Odłączyć wy
rzutnik ze sprę
żyną i obejrzeć 
je; w razie stwier .. 
dzenia niespraw
Ilości wyrzutnika 
i sprężyny odda~ 
pistolet do wars~· 
tatu uzbrojenia 

Rozdział V 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE ' 
PISTOLETU 

WSKAZÓWKI OGóLNE 

36. Pistolet należy zawsze utrzymywać w pełnej 
Iprawność~ i gotowości do strzelania. Osiąga się to 
przez umiejętne i systematyczne czyszczenie i smaro
wanie; odpowiednie przechowywanie, obchodzenie się 
Z nim i usuwanie we właściwym czasie uszkodzeń . 

37. - Pistolet cZyścić w następujących wypadkach: 
:.- w warunkach bojowych lub podczas dłuższych 

ćwiczeń -'- codziennie po ustaniu walki lub podczas 
przerw w ' ćwiczeniach; 

. - po ćwiczeniach, służbie I zajęciach w polu bez 
strzelań - natychmiast po zakończeniu ćwicżeń, służ-

Iby ~ub zajęć; 
. - po strzelaniu - niezwłocznie po zakończeniu bez
pośrednio na strzelnicy (w polu) czyści się . i smaruje 
przewód lufy, zamek, szkielet, następnie po powrocie 
ze strzelnicy codziennie przez kolejne 3-4 dni ; 

- jeżeli pistolet jest używany (tylko noszony) - nie 
rzadziej ' niż raz na miesiąc. 

38. Pistolet smarować bezpośrednio po czyszczeniu. 
Smarować smarem karabinowym tylko powierzchnię 
uprzednio dobrze oczyszczoną i suchą natychmiast po 
czyszczeniu, aby nie dopuścić do działania wilgoci na 
metal. • 

39. Oficerowie i podoficerowie zawodowi czyszcz'l 
I smarują pistolety samodzielnie. 
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40. W warunkach koszarowych lub obozowYch pi
stolet należy czyścić w specjalnie do tego celu prze
znaczony~h pomieszczeniach i !'8 przygotowanych do 
. czyszczema stolach, a w warunkach bojowych i polo
wych - na c.zystych podłożach, deskach, sklejce itp . 

. 41. ~o czyszczenia i smarowania pistoletu należy 
uzywac: . . . 

- oleju wrzecionowego - do smarowania części 
i zespolów w temperaturze od +5· do -50·C i do 
czyszczenia części pistoletu zimą (zamiast płynu . do 
czyszczenia); 

- smaru karabinowego _ . do smarowania przewodu 
lufy, części · i zespołów, jeżeli temperatura otoczenia 
nie jest niższa niż +5·C; . . 

- mieszaniny smaru działowego ze smarem katabi~ 
no~ w stosunku 1: 1 - do smarowania przewodu, 
CZęSCl l zespołów przed zdaniem pistoletu do magazynu 
na długotrwałe przechowywanie; . 

- pły~u do czyszczenia (lub roztworu RCzL) ...:.. do 
czysz~zerua . przewodu lufy i innych części pistoletu, 
na ktore dzIałały gazy prochowe. 

U wag a: Roztwór RCzL przygotowuje się w oddziałach 
z następujących składników! : 

- wody (zdatnej do picia) l J 
- węglanu amonu 200 g 
- dwuchromianu potasu 3-5 g 

Roztwór ten przygotowuje się \V ilości, która jest potrżebna 
do czyszczenia broni w ciągu jednej .doby, Małą ilość ~oztworu 
RCzL zezwala się przechowywać w półlitrowych zakorko
wanych butelkach w Ciemnym pomieszczeniu i z dala od' 
urządzeń ogrzewczych, lecz nie dłużej ni* przez 7 dni; 

. - szmat do wycierania, CZYsŻczenu, i smarowania 
pistoletu; 
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--' pakuł oczyszczonych z psżdzierzy· - . tylko do 
czyszczenia przewodu lufy . . 

Dla ułatwienia czyszczenia rowków, wycięć i otwo
rów można stosować pałeczki drewniane . 

CZYSZCZENIE I SMAROWANIE PISTOLETU 

42. Roztworem RCzL czyści się pistolet tylko po 
strzelani4 .na strzelnicy lub w pomieszczeniach kosza-
ro~ch. . . 

W warunkach polowych pistolet czyści się tylko 
smarem. karabinowym (olejem wrzecionowym) . . 

43. :pistolet należy czyścić, zachowując naStępującą 
kolejność czynności: .· . 

--: przygotować materiały do czyszczenia i smaro-
wania; ~ . . 

- rozIożyć pistolet; 
- sprawdzić wycior r przygotowac go do czyszcze-

nia; 
- wycZyścić przewód lufy; przewlec przez otwór 

wycioru pakuły; grubość warstwy pakuł należy tak 
dobrać,. aby wycior z pakułami wchodził do przewodu 
lufy pod nieznacznym naciskiem ręki; nasycić pakuły . 
płynem do czyszczenia (olejem wrzecionowym), wpro
wadzić wycior do przewodu lufy i przesunąć płynnie 
~cior kilka razy wzdłuż ćalego przewodu lufy. Czyn_· 
ność tę powtórzyć kilka razy . zmieniając każdorazowo 
pakuły. · 
. Z kolei należy dokładnie wytrzeć wycior, przetrzeć 
przewód lufy czystymi suchymi pakułami, a następnie 
czystą szmatką. Obejrzeć szmatkę i jeśli będą na niej 
ślady osadu prochowego, korozji i brudu; należy powtó
rzyć czyszczenie: Wyczyszczoną -lufę sprawdzić czystą 
białą szmatką. Jeżeli na szmatce nie będzie . żadnych 
śladów zimieczyszczeń, należy przejrzeć dokładnie 
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.przewód lufy od strony wylotu i komory mibojowej, 
obracając wolno lufę w ręku; . 

- wyczyścić zamek; w ' tym celu nawinąć na pa~ 
łeczkę szmatkę, nasycić ją plynem do czyszczenia 
f' oczyścić te elementy zamka, na które działały gazy 
prochowe. Po wyczyszczeniu płynem (olejem wrzeci~ 
nowym) należy zamek wytrzeć do sucha; • 

- wyczyścić szkielet; wszystkie części szkieletu ' na~ 
leży . czyścić szmatką nasyconą olejem . wrzecionowym, 
a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką; . 

- wyczyścić magazynek; magazynek należy czyścić 
szmatką nasyconą olejem wrzecionowym. Jeżeli na do
no~iku .lu~ na górny~ ściankach pudełka magazynka 
~erdzl Się osad gazow prochowych, należy czyścić 
Je szmatk:ą nasyconą płynem do czyszczenia. Po ' za
kończeniu czyszczenia należy oczyścić magazynek do ' 

. sucha szmatką. '" ... 
44. Pistolet. smarować w następującej kolejności : 
- nasmarować . przewód lufy; w tym celu p.zewlec 

przez otwór wycioru szmatkę i nasycić ją smarem. 
Włożyć wycior do przewodu lufy od strony wylotowej 
i przesunąć go płynnie kilka razy wzdłuż całego prze
wodu lufy tak, aby nasmarować go równomiernie cien~ 
ką warstwą smaru. Nasmarować komorę nabojową; 

- nasmarować wszystkie pozostałe części metalowe 
pistoletu cienką warstwą smaru za pomocą szmatki 
nasyconej smarem. 

Nadmierna ilość smaru może przyczynić się do za
nieczyszczenia części i . spowodować zacięcia pistoletu. 

45. Po zakońćzeniu smarowania należy złożyć pi
stolet, a następnie sprawdzić działanie jego części i · ze
społów. 

46. W porze zimowej, gdy ' temperatura otoczenia 
jest poniżej +5°C, pistolet należy ' Smarować olejem 
wrzecionowym. 
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Przed zmianą jednego rodzaju smaru na inny należy 
dokładnie usunąć z części pistoletu stary smar. 

Aby usunąć smar, należy rozłożyć pistolet i prze
myć wszystkie części metalowe olejem wrzecionowym, 
zwracając przy tym uwagę, aby stary smar nie pozo
stał na zwojach sprężyn, w kątach wycięć i innych 
trudno dostępnych miejscach; następnie powtórnie 
wymyć wszystkie części olejem wrzecionowym i wy
trzeć czystą szmatką do sucha. 

u wag a. Stosowanie smaru karabinówego w lemperaluru 
niższej niż +5OC zamiast oleju wr.tedonowego · jest kategorycz
nie · zabronione. 

47. Pistolet wniesiony z mrozu do ciepłego pomie
szczenia należy wyczyścić 'po upływie 10-20 minut 
od chwili wniesienia . 

Zaleca się przetrzeć przed. wejściem do ciepłego 
pomieszczenia powierzchnie zewnętrzne pistoletu 
szmatką nasyconą olejem wrzecionowym. 

48. Pistolet przekazywany do magazynu na długo
trwale przechowywanie należy dokładnie oczyścić, 
a następnie obficie nasmarować smarem działowym 
lub mieszaniną składającą się z 500;. smaru działowego 
i 500;. smaru karabinowego. 

. PRZECHOWYWANIE PISTOLETU I NABOJOW 

49. Niezru.eżnie od warunków pistolet należy \.Itrzy
myWać w czystości. i codziennie przeglądać, aby się 
upewnić, czy jest sprawny technicznie. 

50. Za przechowywanie pistoletu i nabojów jest 
odpowiedzialny użytkownik, któremu pistolet został 
przydzielony. 

51. W koszarach i na obozie pistolety przechowuje 
się nie załad'owane ze zwolnionym kurkiem i nie za-
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bezpieczone, wyjęte z futerału w szafach lub skrzyn
kach żelaznych zgodnie z obowiązującym zarządze
niem dowódcy. 

52. W czasie pełnienia służby pistolet przechowuje 
się w futerale przy sobie. 

Pistolety załadowane można przechowywać tylko na 
rozkaz dowódcy. 

53. Na kwaterach · przejściowych zabezpieczony pi
stolet należy przechowywać w futerale przy sobie. 

54. W marszu, jadąc koleją lub ąamochodem, zabez
pieczony pistolet należy przechowywać w futerale 
przy sobie. 

55. W celu uniknięcia rozdęcia lub rozerwania lufy 
podczas strzału - nie należy jej zatykać. . 

56. Pistolet powinien być w stanie ·zabezpieczonym, 
jeżeli znajduje się bezpośrednio przy użytkowniku. 

W warunkach dłuższego przechowywania nie zaleca 
się zabezpieczać pistoletu. . 

57. Jeżeli w czasie służby zachodz.i potrzeba .wło
żenia pistoletu do mokrego futerału, to przy pierwszej 
sposobności należy go dokładnie wyczyścić i nasmaro
wać, a futerał wysuszyć. 

58. Dezaktywację pistoletu w wypadku skażenia 
przeprowadzić zgodnie ze wskazówkami podanymi 
przez służbę chemiczną. 

59. Naboje należy przechowywać w suchym miej
scu. Należy obchodzić się . z nimi ostrożnie i chronić je 
przed uszkodzeniami, wilgocią i zanieczyszczeniem. 
Nie należy dopuszczać do zagubienia nabojów . . 

Rozdzial VI 

PRZEGLĄD I PRZYGOTOWANIE PISTOLETU 
DO STRZELANIA 

WSKAZOWKI OGOLNE 

60. Przeglądu pistoletu dokonuje się w celu spraw
dzeriia jego sprawności, czystości i przygotowania do 
strzelania w terminach określonych w Regulaminie · 
Służby Wewnętrznej. 

. 61. Pistolet należy przeglądać codziennie, przed 
wyjściem na zajęcia, przed strzelaniem i podczas czy
szczenia. 

. Przed wyjściem na zajęcia i bezpośrednio przed 
strzelaniem pistolet przeglądać w stanie złożonym, 
a podczas czyszczenia - w stanie rozłożonym. 

62. Podczas codziennego przeglądu pistoletu należy 
sprawdzić: . 

- czy na częściach metalowych nie ma rdzy, zanie
czyszczeń, zadziorów, zbić i pęknięć oraz stan ·smaru; 

- czy sPrawnie działa zamek, magazynek, mecha
nizm spustowo-uderzeniowy, bezpiecznik i wyrzutnik ; 

- czy nie jest uszkodzony celownik i muszka; 
- czy magazynek utrzymuje się w chwycie pisto-

letu; 
- stan przewodu lufy. 
Niesprawności Ilistoletu należy natychmiast usunąć; 

jeżeli nie można ich usunąć we właściwym zakresie, 
·pistolet należy oddać do warsztatu uzbrojenia. 
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PRZEGLĄD PISTOLETU W STANIE ZŁOZONYM 

63. Podczas przegląd'u pistoletu w stanie złożonym 
należy sprawdzić: 

1) zgodność numeracji na zamku, szkielecie i maga
zynkach; 

2) stan powierzchni części metalowych (czy nie ma 
korozji, zanieczyszczeń , i uszkodzeń); 

3) stan przyrządów celowniczych (czy muszka i ce
lownik nie mają uszkodzeń utrudniających celowanie, · 
czy nie jest starte czernienie z powierzchni, czy ce
lownik jest prawidłowo i mocno osadzony w swoim 
gnieździe, czy kreska na celowniku pokrywa się z kre-
ską na zamku); . 

4) czy wyrzutnik pewnie utrzymuje zamek w tyl
nym położeniu (gdy magazynek jest pusty); w tym 
cel u należy włożyć magazynek bez nabojów do pisto
letu, odciągnąć zamek do tyłu i puścić. 

Po tych czynnościach wyrzutnik powinien zaskoczyć 
za kołnierz czółka zamka i zatrzymać go w tylnym 
położeniu. Podczas wyjmowania i wkładania maga
zynka z nabojami zamek nie powinien się zwalniać 
z tylnego położenia; 

5) działanie zatrzasku magazynka ' (czy magazynek 
pewnie się utrzymuje w chwycie pistoletu, czy po 
wyłączeniu zatrzasku magazynek lekko się wysuwa 
z chwytu pistoletu); . 

6) czy nakładki chwytu nie przesuwają się wzglę
d"!!1 chwytu (czy nie są popękane lub wykruszone); 

7) stan przewodu lufy (czy nie ma. korozji, zanie
czyszczeń i uszkodzeń). Sprawdza się od &"ony wy
lotu lufy po odciągnięciu i zatrzymaniu zamka na 
wyrzutniku - za pomocą białego papieru włożonego 
do okna zamka; 

8) prawidłowość działania części pistoletu podczas 
podawania, wyciągania i wyrzucania nabojów z ko-
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mory nabojowej. W tym celu należy naładować maga
zynek nabojami szkolnymi i załadować nim pistolet 
po zabezpieczeniu go. Po energicznym odciągnięciu 
zamka do położenia tylnego i zwolnieniu go powinno 
nastąpić wprowadzenie naboju do komory nabojowej 
(sprawdzić położenie wskaźnika naboju), wyciągnięcie 
go z komory nabojowej i wyrzucenie na zewnątrz; 

9) działanie części w pistolec je zabezpieczonym; 
spust wraz z szyną spustową powinien być wYzębiony 
z kurka (świadczy o tym swobodny ruch spustu, przy 
czym kurek powinien być nieruchomy). Po odciągnię
ciu kurka do tyłu . kurek nie powinien zatrzymywać 
się 'na zaczepie kutka. Kurek zwolniony z tylnego po
lożenia nie powinien uderzać w iglicę, lecz w tworzącą 
bezpiecznika. 

10) samonapinanie kurka; w tym cełu odbezpieczyć 
pistolet i nacisnąć silnie spust; kurek powinien przy 
tym samoczynnie obrócić się do tylnego położenia, 
a następnie zwolnić i energicznie uderzyć w iglicę; 

11) dzialanie kurka; gdy spust nie jest naciśnięty, 
kurek - obrócony do tyłu i zwolniony przed zaskocze
niem do położenia napiętego - powinien się zatrzymać 
na zębie zabezpieczającym - w polożeniu pośrednim. 
Po naciśnięciu spustu napięty kurek powinien zostać 
zwolniony i energicznie uderzyć w iglicę, a następnie 
ustawić się w położeniu pośrednim. Po zwolnieniu 
zamka z tylnego położenia kurek powinien pozostać 
w stanie "napiętym", jeżeli pistolet był odbezpieczony; 

12) po cofnięciu zamka z przedniego położenia do 
2,5 mm do tyłu naciskanie spustu nie powinno powo
dować odchylenia kurka do tyłu (nie powinno nastąpić 
samonapinanie kurka). 

"Napięty" kurek nie powinien się zwolnić wskutek 
naciśnięcia spustu, jeżeli zamek znajduje się w odle
głości większej niź 2,5 mm od przedniego położenia. 
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PRZEGLĄD PISTOLETU W STANIE ROZŁO~ONYM 

64. Podczas przeglądu pistoletu w stanie rozłożo
nym należy dokładnie obejrzeć każdą część i zespól 
i sprawdzić, czy są sprawne oraz czy na częściach 
metalowych nie ma wykruszeń metalu, zerwań gwintu 
zbić, pogięć, rdzy, osadu · prochowego i . zanieczyszczeń, 
a na częściach z tworzywa .sztucznego pęknięć i od-
prysków. ' 

65. Podczas . przeglądu szkieletu z lufą szczególną 
uwagę należy zwrócić na stan przewodu lufy. Przewód. 
lufy należy przeglądać od wylotu i komory nabojowej. 
Należy przy tym sprawdzić czystość przewodu lufy, 
komory nabojowej i stan tylnego ścięcia lufy. . 

W przewodzie mogą występować następujące usterki: 
- siatka wypaleń - w postaci przecinających się 

cienkich linii, zwykle od strony wlotu lufy; w miarę 
wzrostu liczby strzałów powstają na siatce " wypaleń 
pęknięcia i rozpoczyna się wykruszanie chromu w po
staci pojedynczych punktów, stopniowo liczba ich się 
powiększa aż · do powstania odprysków chromu. Wsku
tek niedokładnego czyszczenia przewodu może powstać 
rdza w miejscach odprysków chromu; 

- zmatowienie (utlenienie początkowe) - , począt" 
kowe stadium rdzewienia. 

Zmatowienie ma postać ciemniejszych punktów roz
mieszczonych w pojedynczych miejscach lub na całej 
powierzchni przewodu lufy; . 

- rdza - ciemny nalot na metalu. Rdzę, nie dającą 
się zaobserwować gołym okiem, moźna wykryć, prze
cierając przewód lufy czystą szmatką, na której pozo
stają żółte plamy; 

- ślady po rdzy - ciemne niegłębokie plamy, któ-
re pozostały po usunięciu rdzy ;. • 

- wżery - znacZ!le wgłębienia ' w materiale po
wstałe w wyniku długotrwałego działania rdzy 

62 

i w miejscach odprysków' chromu po wystrzeleniu 
znacznej liczby pocisków. Lufę z wżerami należy czy
ścić szczególnie dokładnie ; 

- zamiedzenie - pow.staje. wskutek strzelania po
ciskami pokrytymi tombakiem. Zamiedzenie daje się 
zaobserwować w postaci lekkiego nalotu miedzi na 
ściankach przewodu lufy. Usuwa się je .tylko w war
sztatach uzbrojenia; 

- starcie lub zaokrąglenie pól - szczególnie wi
doczne na lewej krawędzi pola; 

- rozdęcie lufy ' - wjdoczne w przewodzie lufy 
w postaci poprzecznego ciemnego pierścienia lub za
uważalnego wybrzuszenia na powierzchni zewnętrznej 
lufy. 

Zaobserwowane zmiany stanu przewodu lufy należy 
zanotować w odpowiedniej dokumentacji ewidencyjnej 
broni. 

66. Podczas przeglądu zamka należy zwrócić uwa
gę, czy nie ma pęknięć wokół otworu do iglicy na 
czółku ' zamka, czy iglica swobodnie się przesuwa do 
przodu i czy wraca pod działaniem sprężyny, czy bez
piecznik ustawiony w położeniu zabezpieczonym unie
ruchamia iglicę, czy wskaźnik naboju swobodnie się 
przesuwa w swoim gnieździe, czy wyciąg jest dosta
tecznie dociskany przez sprężynę do czółka zamka, 
czy nie ' jest wykruszony ząb wyciągu. 

67. Podczas przeglądu sprężyny powrotnej spraw
dzić, czy nie ma na niej zadziorów, rdzy, pogięć, za
nieczyszczeń i pęknięć. 

68. Sprawdzając stan wyrzutnika, zwrócić uwagę 
na działanie sprężyny i na ząb wyrzutnika - czy nie 
jest wykruszo~y.. . . 

69. W mechanizmie' spustowo-uderzeniowynl szcze
gólną uwagę zwrócić na stan krawędzi kurka i zac~epu 
kurka - czy nie są wykruszone. Sprawdzić również 
stan . szyny Spust~wej, wyłącznika i sprężyn. 
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PRZEGLĄD MAGAZYNKA 

70. Podczas przeglądu magazynka należy . spraw-
dzić: 

- stan pudełka magazynka (czy nie jest pogięte 
i czy nie są wygięte szczęki pudelka); 

- działanie sprężyny- donośnika; 

- stan donośnika (czy nie jest pogięty). 
Po przeglądzie należy naładować magazynek nabo

jami, a następnie rozładować (zwracając uwagę, czy 
nie następują zacięcia, zukosowania naboju itp.). 

PRZEGLĄD NABOJÓW 

71. Przeglądu nabojów dokOnuje się w celti wy
krycia niesprawności, które mogą spowodować zacięcia 
podczas strzelania z pistoletu. 

Naboje przegląda się przed strzelaniem, slużbą i na 
specjalne polecenie przełożonego. 

Podczas przeglądu nabojów należy sprawdzić: 
- czy na łUSKach nie ma rdzy, śniedzi - szczegól

nie na spłonkach, czy nie są pogięte i czy nie mają 
zadziorów utrudniających wchodzenie naboju do . ko
mory nabojowej; _ 

- czy pocisk nie daje się wyciągnąć palcami z łu
ski i czy spłonka nie wystaje ponad powierzchnię 'dna 
łuski; . 

- czy Wśród nabojów bojowych nie ma nabojów 
szkolnych. 

Wszystkie niesprawnę naboje należy zdać do ma
gazynu. Naboje zanieczyszczone należy wytrzeć czystą, 
suchą szmatką· 
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PRZYGOTOWANIE PISTOLETU DO STRZELANIA 

72. Przygotowania pistoletu do strzelania dokonuje 
się w celu zapewnienia niezawodności działania części 
w czasie strzelania i zapewnienia normalnej celności. 

W tym celu należy: 
....; dokonać przeglądu pistoletu w stanie rozłożonym 

zgodnie i pkt 64-70; . 
- dokonać przeglądu pistoletu w· stanie złoźorlym 

zgodnie z pkt 63; ·· . 
_ dokonać przeglądu nabojów, jak podano.w pkt. 7l; 
~ naładować magazynek nabojami, jak podano 

w pkt 73; . 
~ przetrzeć bezpośrednio przed strzelaniem i wy-

.. czyścić na sucho przewód lufy. . 
Jeżeli pistolet był przez dłuższy czas na mrozle, to 

przed załadowaniem magazynka nale~ kjlka :-azy 
energicznie odciągnąć zamek do tyłu l przesunąc do 

. przodu. . .. 
73. W celu naładowania magazynka nalezy Uląc go 

w lewą rękę donośnikiem do góry, a prawą wkładać 
naboje w szczęki pudełka wciskając kolejno pod szczę
ki dnem łuski do tylnej ścianki magazynka. 
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Rozdzial VII 

PRZYSTRZELIW ANIE I SPRAWDZANIE 
CELNOSCI PISTOLETU 

WSKAZOWKI OGOLNE 

74. Wszystkie pistolety powinny być przystrzelane. 
Przystrzelanie pistoletu ma na celu sprawdzenie jego 
celności i skupienia przestrzelin. 

Celność pistoletu należy sprawdzić: 
- po przyjęciu pistoletu do oddziału; 
- po naprawie lub wymianie części mogącej ujem-

nie wpłynąć na jego celność; ' ' 
-, - po zaobserwowaniu w czasie strzelania odchyle

nia średniego punktu trafienia (SPT) lub dużego roz-
rzutu pocisków. ' 

W warunkach bojowych każdy dowódca jest obo
wiązany każdą nadarzającą się okazję wykorzystać do 
okresowego przystrzeliwania pistoletów. -

75. Pistolety przystrzeliWUją odpowiedni strzelcy. 
Wszyscy przełożeni są obowiązani kontrolować, czy 
przystrzeliwanie pistoletów odbywa się , zgodnie z obo
wiąZUjącymi zasadami. 

Przed przystrzeliwaniem pistolet należy dokładnie 
przejrzeć, a stwierdzone niesprawności usunąć. 

76. Pistolet przystrzeliwuje się na strzelnicach 
otwartych w sprzyjających warunkach atmosferycz
nych, a więc przy dobrej widoczności, bezwietrznej po
godzie lub na krytej albo osłoniętej przed wiatrem 
strzelnicy. Temperatura powinna wynosić około 
+15°C. 

66 

77. Na miejscu przystrzeliwania powiń.ien by:ć ob~c
ny mechanik lub starszy mechanik rusznikarskl z me
zbędnymi przyrządami. , , . 

78. Do przystrzeliwania pistoletów nalezy uzywac 
nabojów z jednej partii, przechowywanych w opako
waniu hermetycznym. . . 

79. Pistolet przystrzeliwuje się czterema naboJaml 
strzelając z odległości 25 m do tarczy ustalonego 

~~tem celowania jest Środek .d~lnej. kraw~dzi 
czarnego koła. Punkt celowani~ , pOWIDlen Slę znaJdo
wać mniej więcej na wysokoscl, oczu. strzelającego. 
Punkt kontrolny powinien się znaJdowac 3 cm powy
żej P1.lllktu celowania. 

U wag a. Istnieje równleż możliwość przystrzeliwania pi
.!oletu ' "pod 'punkt"; wtedy ,punkt kontrolny powinien się 
znajdować i2,5 cm ,powytej punktu celowania. 

PRZYSTRZELIWANIE PISTOLETU 

,81t. Pistol~t przystrz~liwUje się w postawie st.oj,ącej 
z wolnej ręki lub z podpórki. Celować nalezy Jedna
kowo w środek dolnej krawędzi .czarnego !toła. ~o 
zakończeniu strzelania przegląda Slę tarczę ~ . o!<;eśla 
na podstawie rozmieszczenia przestrzel m . ce~nosc pi
stoletu i położenie średniego pu.nktu traflema." " . . 

81. Celność pistoletu uznaje Slę za norm~l,:~, !ezeh 
wszystkie czteryprzestrzelfuy (lub trzy, Jesh Je~ 
wyraźnie się odchyliła od pozost:'-łych - n~lezy . Ją 
wtedy uznać za odskok) mieszczą Slę w kole o sreani~y 
15 cni, a średni pOnk:t trafienia z . tyc~ p:z~~trzelm 
odchylił się od punktu kontrolnego me wlęceJ mz 5 cm. 

u wag a. Za odskok umaje się taką przestrzelinę, ~t6ra 

jest oddalona . od średniego punktu trafieni~ z trzec.~ naJbar
dziej skupionych przestrzelin o odległość WIększą ruz długoŚĆ 

średnicy kola obejmującego te ~ przestrzeliny. 
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82. Przed przystrzeliwaniem pisto.letów strzelcy po
winni do.ko.nać strzelania ko.ntro.lnego. z celnego. pisto
letu. Strzelanie to. po.lega na ko.lejnym strzelaniu do 
dwóch tarcz, a próbę 'uznaje się za zadowalającą, jeżeli 
przynajmniej na jednej z tarcz wyniki strzelania speł
niają wyżej podane warunki. 

SPRAWDZANIE' CELNOSCI PISTOLETU 

83. Aby o.kreślić średni punkt trafienia dla czterech 
przestrzelin (rys, 38a), należy połączyć linią prostą 
dwie przestrzeliny i podzielić o.dległo.ść między nimi 
na połowę. 
. Otrzymany punkt po.działu połączyć z trzecią prze

strzeliną, a o.dległość' między nimi po.dzielić na trzy 
równe części. Punkt podziału bliższy dwóm pierwszym 
przestrzelinom połączyć z czwartą i podzielić odległość 
między nimi na cztery równe części. Punkt leżący na 
3/4 o.dległości od czwartej przestrzeliny jest średnim 
punktem trafienia dla czterech przestrzelin. 

Jeżeli przestrzeliny są ułożo.ne symetrycznie, to śred
ni punkt trafienia można o.kreślić jednym z następują-
cych sposobów. . .' . 

Przestrzeliny -leżące w jednym rzędZIe połączyc pa
rami (rys. 38b). Srodki obu prostych linii połączyć ze 
sobą, a otrzymaną linię podzielić na połowę.. . . 

Punkt podziału jest średnim punktem trafiema. . 
'Połączyć przestrzeliny na krzyż liniami prostymi 

(rys. 38c). . 
Punkt przecięcia tych linii jest średnim punktem 

trafienia. . . 
W celu określenia średniego. punktu trafIema 

z' trzech przestrzelin (rys. 38d) należy połączyć dw!e 
z nich linią prostą. Srodek tej linii połączyć z trze~I~ 
przestrzeliną; nową linię podzielić na trzy równe częSCI. 

68 

R;is. 38. Określanie śred
niego punktu trafienia 

(S!"!') : 
o: b. c - według czterech 
p~zestrzelin; b - Według 

trzech pr:zestrzelln 

Punkt leżący bli
żej pierwszej linii 
jest średnim punk
tem trafienia. 

Pó o.kreśleniu śre
dniego punktu tra
fienia mierzy się 
wielkość odchylenia 
średniego. punktu tra-
fienia od punktu ko.n-
trolnego. 

Jeżeli średni punkt 
trafienia jest odchy
lony w płaszczyźnie 
pionowej w lewo lub 
w prawo od punktu 
kontrolnego więcej 
niz 5 cm, to nale-

b 

d 

ży odpowiednio po- ' . . 
przecznie przesunąć celownik względem OSI przewo
du lufy, jeżeli zaś średni punkt trafienia jest odchylo
ny w płaszczyźnie pionowej więcej n.iż 5. cm, nale~ 
wymienić celownik. na celownik o mneJ WYSOkOSCl 
w zależności od tego, czy średni punkt trafienia uło
żył się powyżej czy poniżej punktu kontrolne~o: 

Przez zmianę położenia celownika lub wymIanę ce
lownika i powtórne przystrzeliwanie ustala się t~kie 
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położenie celownika, w którym odchylenie średniego 
punktu trafienia od punktu kontrolnego w dowolną 
stronę nie powinno być większe niż 5 cm. 

84. Sprawdzanie celności pistoletu uważa się za za
kończone, jeżeli spełnia on warunki zarówno pod 
względem skupienia przestrzelin jak i położenia śred
niego punktu trafienia .. 

85. Po zakończeniu przystrzeliwania pistoletu nale
ży usunąć starą ryskę i wybić nową na celowniku na
przeciw ryski na trzonie zamkowym. 

86. Wyniki i datę sp~awdzania celności pistoletu 
wpisuje się do odpowiednich dokumentów ewidencyj~ 
nych broni. Przestrzeliny oznacza się punktami, a śred
ni punkt trafienia - krzyżykiem. 

CZĘSC 2 

SPOSOBY I ZASADY ST~ZELAMA 
z 9 mm PISTOLETU w:z;. 1964 



Rozdzial I 

SPOSOBY STRZELANIA Z PISTOLETU 

WSKAZOvrKI OGOLNE 

87. Z pistoletu można prowadzić ogień w postawie 
stoją~ej, klęczącej i leżącej zarówno z ręki, jak i z pod
pórką. Wszystkie czynności związane z przyjęciem po
stawy i prowadzeniem ognia należy wykonywać szyb
ko, nie przerywając obserwacji celu. .' 

88. 'Strzelanie z pistoletu polega na wykonaniu na
stępujących czynności: 

- przygotowaniu do strzelania (załadowanie pisto-
letu, przyjęcie postawy do_strzelania); . 

- . daniu strzalu (wycelowanie i zwolnienie kurka); 
. - przerwaniu ognia (zwolnienie nacisku na spust, 

zabezpieczenie pistoletu, rozładowanie pistoletu). 
89. Z pistoletu strzela się podczas walki samodziel

nie, bez komend. 
90. Do celów ćwiczebnych do strzelania w różnych 

postawach strzeleckich podaje się komendę na przy
kład: "Do biegnącęgo, leżąc (klęcząc, stojąc) - ognia". 
Na tę komendę należy przyjąć nakazaną postawę, od
bezpieczyć pistolet i celując da'ć strzał przez samona
pięcie kurka. Strzał można również dać po uprzeqnim 
napięciu kurka. W tym wypadku - po ustawieniu 
kurka !la zaczepie - należy wycelować i ~olnić ku
rek. 

91. Każdy . strzelec, stosując się do niżej podanych 
zasad co do przyjęcia postawy strzeleckiej i dania strza
łu, powinien w zależności od swych indywidualnych 
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właściwości wyrobić sobie najwłRŚciwszą i pewną po
stawę strzelecką, ujmując przy tym zawsze jednakowo 
chwyt r,ęką i przybierając najwygodniejsze położenie 
tułowia, rąk i nóg. 

PRZYGOTOWANIE DO STRZELANIA 

92. Podczas przygotowąnia do strzelania na komen
dę "ładuj" strzelec pąwinien: 

- wyjąć pistolet z futerału; wyjąć magazynek i wło
żYć pistolet do futerału; 

,- naładować magazynek nabojami; w tym celu na
leżY: trzymając magazynek w lewej ręce załadowa~ 
go sześcioma nabojami zwracając uwagę, ~by ostatni 
(górny) nabój ułożYł się w mag!lZynku praWldłowo (kC: 
niec pocisku powinien się znajdować powyżej przednie) 
ścianki pudełka magazynka); '" ' 

- wyjąć pistolet z futerału prawą ręką, a , lewą 
włożYć magazynek do chwytu pistoletu; 

- wprowadzić nabój do komory nabojowej; w tym 
celu należY odbezpieczyć pistolet, odciągnąć zamek-do 
tyłu do oporu i puścić go; 

- zabezpieczyć pistolet i włożYć go do futera}u. 

U wag". W warunkach bojowych pislolet 'powinien być 

zawsze załadowany. 

STRZELANIE W POSTAWIE STOJĄCEJ 

' 93. Aby przyjąć postawę strzelecką stojącą, należY: 
'~ obrócić się o pół zwrotu w lewo, wystawić nogę 

prawą do przodu w kierunku celu na szerekość ramion 
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(jak najwygodnie~, z~leżnie ~ WZ~?stu) i rozłożYć dę-
żar ciała równomlerrue na oble nogi, ' 

- odpiąć klapkę futerału i wyjąć z niego załado
wany pistolet; 

- ' ująwszy prawą ręką chwyt 
pistoletu, podnieść go piono~o 
wylotem lwy do góry naprzecIw 
prawego oka, trzymając przegub 
ręki , ;na , wysokości podbródka; 
lewą rękę swobodnie opuścić 
wzdłuż ciała lub założYć ją do 
tym (rys. 39); , 

- trzymając pistolet wylotem 
lUfy do góry, odbezpieczyć kciu- , 
kiem prawej ręki pistolet; wło~ć 
palec' wskazujący do kabłąka, me 
.naciskając języka spustowego. 

Rys. 39. Postawa strzelecka. stojąca 

u wag i: 1. W wypadku strzelania lewą ręką ustawienie 
całego ciała jest odwrotne. Pistolet wyjmuje się z futerału 
prawą ręką i przekłada do lewej. . _ 

2. Jeżeli -strzelanie prowadzi się z uprzednio napiętym kur
kiem nie stosując samonapinania kurka, to po odbezpieczeniu 
pistoletu należy odciągnąć kciukiem prawej ręki glówkękurka 
i zatrzymać go na zaczepie kurka. 

STRZELANIE 'W POSTAWIE KLĘCZĄCEJ 

94. Aby przyjąć postawę klęczącą, naieżY cofnąć 
do tyłu lewą nogę' po czym klęknąć na lewe kolano 
tak, aby nogi twor~ły kąt prosty i przysiąść na lewej 
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pięcie. Prawą nogę od kolana do stopy trzymać w mia
rę możliwości pionowo, palec stopy - w kierunku 
celu (rys. 40). 

-~ _ .... 

Rys. 40. Postawa strzelecka 
klęcząca 

Wyjąć pistolet z futerału i przygotować do dania 
strzału jak w' postawie stojącej (pkt. 93). , ' 

95. Strzelać, przerywać ogień i przygotowywać się 
do następnego strzału zgodnie z punktami 96-101. 

STRZELANIE W POSTAWIE LEZĄCEJ 

96. Aby przyjąć postawę leżącą, należy się obrócić 
o pól zwrotu w lewo i nie przystawiając prawej nogi, 
paść w kierunku celu nie ro~adając nóg, i przywrzeć 
do ziemi (.-ys. 41). 

Rys. 41. Postawa strzelecka leiąca 
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• Wyjąć ' pistolet z futerału i ' przygoto~ać do dania' 
strzału, jak w postawie strzeleckiej stojącej (pkt. 93); 

97. Strzelać, przerywać ogień i przygotowywać się 
do następnego strzału w sposób podany w punktach 
96-101. 

DANIE STRZAŁU 

98. W celu dania strzału we wszystkich postawach 
należy wybrać punkt celowania L nie tracąc z oczu ce
lu, wyciągnąć prawą rękę z pistoletem w kierunku ce
lu, położyć palec w~kazujący tejże ręki pierwszym 
członem na języku spustowym i wyprostować z lewej 
strony chwytu kciuk prawej ręki równolegle do kie-

' runku lufy. ' 
Wyciągniętą prawą rę

kę należy trzymać swo-
, bodnie bez naprężenia: 
kiść tej ręki trzymać w 
plaszczyźńie przechodzącej 
przez oś przewodu lufy 
i łokieć ręki (rys. 42); 
chwytu pistoletu nie na
leży mocno ściskać, lecz 
trzymać zawsze jedna
kowo. ' 

99. Podczas celowania 
należy zamknąć lewe (pra
we) oko i patrzeć - przez 
szczerbinkę na muszkę; 
muszka' powinna się zna
leźć pośrodku szczerbinki, 
a wierzchołek jej na 
równe j linii z górnym! 
krawędziami szczerbinki 

Rys. 42. Sposób zlożenia s ię do 
strzału w postawie stojącej 
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. '(0 czym świadczą pionowe prześwity między muszką 
a ściankami szczerbika); w takim położeniu napro

. wadzić pistolet, nie skręcając go, pod punkt celowania 
i równocześnie zacząć naciskać język spustowy. _ .' 

u wag a. Jeżeli strzelec nie potrafi zamknąć jednego oka,. 
zezwala się celować z otwartymi oczami. 

100. W celu zwolnienia Rurka należy w połowie Wy
dechu wstrzymać oddech i naciskać pierwszym czło
nem palca wskazującego język spustowy; w momencie 
pokrycia przyrządów celowniczych z celem płynnie 
naciskać palcem spust aż do zwolnienia kurk.a z poło
żenia tylnego. 

Jeżeli kurek był przedtem napięty, to należy mieć 
na uwadze, że język spustowy ma pewien swobodny 
ruch; podczas którego nie nastąpi strzał. 

Podczas naciskania języka sPustowego naciSk palca 
powiIlien następować prosto do tyłu (wzdłuż wyciąg
niętej ręki). Strzelec powinien stopniowo zwiększać 
nacisk na język spustowy przez caly czas, gdy wierz
chołek równej muszki pokrywa się z punktem celowa
nia. Gdy zaś muszka zbacza z punktu celowania, strze
lec musi, nie zwiększając, ale też nie osłabiając na
cisku na język spustowy, poprawić celowanie i gdy tyl
ko równa muszka znów pokryje się z punktem celo
wania, ponownie wznow!ć nacisk na język spustowy. 

Podczas ściągania spustu należy zwracać mniej uwa- . 
gi na nieznaczne odchylenia równej muszki od punktu 
celowania, natomiast więcej uwagi poświęcać · pokry
ciu się muszki z celownikiem. Dążenie do nagłego 
ściągnięcia spustu w chwili pokrycia muszki z punk
tem celowania może spowodować szarpnięcie języka 
spustowego, wskutek czego nastąpi strzal niedokładny 
(żerwany). 

. Jeżeli strzelec naciskając język spustowy wyczuje, 
że nie może wstrzymać dłużej oddechu, powinien 
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zwolnić nacisk palca na język spustowy, ~konać kilka 
o?dechów i ponownie - po wydechu i wycelowa
mu - w dalszym ciągu naciskać język spustowy .. 

PRZERW ANIE OGNIA 

101. Przerwanie ognia · może być chwilowe i całko
wite. 

W celu chwilowego przerwania ognia podaje . się 
komendę "przerwij ogień". Po fej komendzie strzelec 
pow.ini~n przerwać nacisk palca na język spustowy, 
zabezpIeczyć pistolet, a jeśli zachodzi potrzeba wy-
mienić magazynek. ' 

.w. celu przeładowania pistoletu należy: 
- wyjąć magazynek z chwytu pistoletu; 
- włożyć do chwytu naładowany magazynek; 
- jeżeli strzelanie będzie kontynuowane, odbezpie-

. czyć pistolet, a jeżeli strzelanie będzie prowadzone 

.z uprzednio napiętym kurkiem, ustawić kurek na za
czepie (jeżeli przed przeładowaniem zostały zużyte 
wszystkie naboje, należy odciągnąć zamek do tyłu 
i puścić go). 

W . celu całkpwitego przerwania ognia podaje się 
komendę "przerwij ogień", a następnie ,,rozładuj". 

Po tej komendzie strzelec powinien: 
- przerwać nacisk na ję;<yk spustowy; 
:- zabezpieczyć pistolet; 
- rozładować' pistolet. 
Aby rozładować pistolet należy: 
- wyjąć magazynek z chwytu; 

. -: wyjąc nabój z komory nabojowej; w tym celu 
trzymając pistolet w prawej ręce, odciągnąć lewą . za-
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mek do tyłu i puścić go; podnieść z ziemi (podł,>gi) na
bój wyrzucony przez zamek i wytrzeć go szmatką; 

- włożyć pistolet do futerału; 
- wyjąć naboje z magazynka; trzymając magazy-

nek w lewej ręce, wysunąć kciukiem prawej ręki na
boje z magazynka na Eodstawioną dłoń; 

- wyjąć pistolet z futerału; włożyć. magazynek do 
chwYtu, włożyć pistolet do .futerału i zapiąć klapkę 
futerału. . 

STRZELANIE Z PODPÓRKĄ I Z UKRYCIA 

102. Podpórkę wykorzystuje się dla zwiększenia 
skuteczności ognia. W zależności od wysokości podpór
ki strzelec powinien przyjąć odpowiednią postawę 
strzelecką · -

103. Podczas strzelania z podpórką należy oprzeć 
na podpórce prawą rękę z pistoletem tak, aby kiść by
ła swobodna, a chwyt pistoletu nie dotykał podpórki 
(rys. (3). 

-.-
Rys. 43. Strzelanie w postawie leżącej z podpórką 

. 104. Strzelanie z ukrycia ma za zadanie utrudnić 
przeciwnikowi obserwację i ochronić przed jego 
ogniem. 
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105. Podczas strzelania z ręki z ukrycia należy 
przyjmować odpowiednie postawy (stojącą, klęczącą, 
leżącą) i przyłożyć prawą rękę do podpórki tak, aby 
kiść ręki z pistoletem była swobodną (rys. 44, 45). 

Rys. 44. Strzelanie w po
stawie stojącej z u.ltrycia 

- ... • iii"""" ...... ". .... .. ,. . .... 
• 

Rys. 45. Strzelanie w postawie 
klętzącej z ukrycia 



R"Ozdzial 11 

ZASADY STRZELANIA Z PISTOLETU 

WSKAZÓWKIOGOLNE 

lOG. W toku walki strzelec prowadzi ogień z pisto-
letu samodzielnie. . 

107. Ogień z pistoletu charakteryzują następujące 
dane: . 

przewytszenłe średniego 
Promień rozt'Z_utu 

toru pocisku w cm podczas strzelania w cm 
z pistoletu przystrzelanego na 25 .m . 

e 
~ gdy średni punkt 
~ trafienia Znajduje 

gdy średni punkt 100\ 50\ ~ trafienia znajduje .2 sl~ 12,5 cm nad pOCiskÓw poClsk6w .. się, 3" cm nad punktem 
.'l punktem tRIoo) '''''1 
" celowania 
e celowania 

10 +5.0 0.8 3.5 2.0 

25 +12.5 3 7,5 4,5 

50 +16.8 O 16.0 8.0 

u wag a. Dane ze znakiem plUS (+) . wskazują przewYż
szenie toru nad linią ' celowania. 

Wykres toru pocl$ku jest przedstawiony w zalączniku. 

WYBÓR STANOWISKA DO STRZELANIA 

108. Z pistoletu strzela się z dowolnego miejsca 
i z dowolnej postawy, zapewniających porażenie celu 
w bardzo krótkim czasie. 
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109. W walce strzelec wybiera samodzielnie stano
wisko ogniowe, uwzg~ędniając istniejące warunki b0-
jowe i terenowe. Wybrane stanowisko powinno w ma
ksymalnym stopniu zapewniać dogodność działania 
i najskuteczniejsze rażenie ogniem. 

WYBÓR CELU 

110. Celami w walce są pojedyncze odkryte cele 
żywe nieprzyjaciela. . . 
. W wyborze celu należy brać pod uwagę jego znacze

nie bojowe i wybierać najbliższy i najwrażliwszy na 
ogień z pistoletu. 

WYBÓR PUNKTU CELOWANIA 

111. Aby najskuteczniej razić cel, należy uwzględ
niać odległoś~ od niego i wartość przewyższenia toru 
pocisku - stosownie do tabeli podanej w pkt. 107. 

112. W wypadku strzelania do celów rozmieszcza
nychw odległości do. 75 m należy celować w punkt. Do 
celów polożonych w odległości większej niż 75 m na
leży . uwzględnić poprawkę na obniżenie toru pocisku 
i strzelać odpowiednio ponad punkt. 

113. Strzelanje do celu poruszającego się . w płasz
czyźnie strzału prowadzić tak samo, jak do celu nie
ruchomego. 

Jeżeli cel po~usza się pod kątem do · płaszczyzny 
strzału, należy wziąć wyprzedzenie w kierunku poru
szania się celu, uwzględniając prędkość jego ruchu. . 

114. Jeżeli cel pojawia się [la krótki czas lub nie
spodziewanie, strzelać z samonapinaniem kurka .otwie
rając ogień z podrzutu w momencie najdogodniejszym 
do dania strzału. 
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STRZELANIE W WARUNKACH OGRANICZONEJ 
WIDOCZNOSCI 

115. Strzelanie do celów oświetlonych w nocy pro
wadzi się tak samo, jak w dzień. W momencie oświe
tlenia celu strzelec powinien tylko znaleźć cel, wycelo
wać i dać strzał lub szereg strzałów. 

116. Nocą, gdy nie ma możliwości oświetlenia celu 
i wycelowania, ogień należy prowadzić do sylwetek 
lub w kierunku odgłosów strzałów i różnych dźwięków 
dochodzących od strony nieprzyjaciela. 

117. O zmierzchu i w jasną noc księżycową należy. 
strzelać według tych samych zasad co w dzień. 

STRZELANIE W WARUNKACH DZIAŁANIA 
SRODKOW TRUJĄCYCH 

118. Właściwości strzelania w masce przeciwgazo
wej: 

- pocenie się szybek maski przeciwgazowej spo
wodowane oddychaniem powoduje słabą widoczność 
celu; 

- częściowe ograniczenie oddechlL 
W celu uniknięcia pocenia się szybek należy stoso

wać specjalne wkładki niepotniejące. Nahranie wpra
wy w celnym strzelaniu w masce przeCiwgazowej wy
maga systematycznego treningu. Przed strzelaniem 
w masce przeciwgazowej należy ustawić szybkę przed 
okiem. celującym prostopadle do lu:n wzroku: ' - ' 

ZAOPATRYWANIE W AMUNICJĘ 

. 119. Zapas nabojów do' pistoletu nosi się w futerale. 
Strzelec powinien dbać o uzupełnianie nabojów 
i oszczędnie je zużywać .w toku walki. 
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