
„Łucznik” Radom 
– najnowocześniejsza fabryka broni w Polsce

Fabryka Broni „Łucznik” Radom sp. z o.o., należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest 
producentem i dostawcą broni strzeleckiej dla Sił Zbrojnych RP oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Jej wyroby trafiają również na eksport i od niedawna znów na 
rynek cywilny. Spółka oferuje karabinki, pistolety, broń sportową oraz zestawy treningowe. 
Świadczy także usługi rusznikarskie oraz serwis z zakresu naprawy i modernizacji broni. 

Monika Bralewska

Od 2014 r. firma mieści się w nowej siedzibie, najno-
wocześniejszym tego typu obiekcie w Europie. 
Na kompleks składają się m.in. hale produkcyjne, 
laboratoria oraz strzelnice. Zakład jest wyposa-

żony w nowoczesny park maszynowy. Realizacja inwestycji kosztowała 
103 mln zł. Firma posiada także nowoczesny dział badawczo-rozwojowy, 
śledzący najnowsze rozwiązania technologiczne oraz pracujący nad ergo-
nomią i bezpieczeństwem oferowanych produktów. Spółka zatrudnia wy-
soko wykwalifikowaną kadrę o unikalnych kompetencjach, z wieloletnim 
doświadczeniem. 

FABRYKA BRONI WRACA NA RYNEK CYWILNY
Obecny zarząd uwzględnił oczekiwania miłośników broni i produkcja dla 
rynku cywilnego ruszyła z końcem ubiegłego roku. Pierwsze egzempla-
rze trafiły do klientów już na początku lutego 2017 r. Prezes Fabryki Bro-
ni – Adam Suliga – zapowiedział powrót na rynek cywilny niedługo po 
objęciu stanowiska. „Przez ostatnie lata Fabryka Broni dostarczała broń 
głównie dla Wojska Polskiego i polskich służb mundurowych. W opinii 
zarządu rynek cywilny był zaniedbywany, a to nie było zgodne z nową 
polityką spółki” – mówi Julia Grzesiak, rzecznik prasowy Fabryki Broni 
„Łucznik” Radom sp. z o.o.

Broń dostarczaną do tej pory polskim żołnierzom i funkcjonariuszom 
służb mundurowych, wykonaną według tych samych standardów, Fabryka 

Broni proponuje teraz także użytkownikom cywilnym. Podstawowa róż-
nica jest taka, że karabinki Beryl, których używa wojsko, strzelają ogniem 
automatycznym, a te w wersji cywilnej – pojedynczym. Klienci indywidual-
ni mają również możliwość zakupu akcesoriów z wersji bojowej, np. szyny 
Picatinny, dzięki której można zamontować celowniki lub oświetlenie.

Popularnością cieszą się karabinki Radom Sport 762 kaliber 7,62×39 mm, 
produkowane do tej pory w wersji szturmowej jako Beryl M762. To właś- 
nie ten sprzęt trafił na wyposażenie nigeryjskich wojsk lądowych.

Zainteresowanie wzbudza również karabinek Radom Sport kaliber 223 
Remington, będący odpowiednikiem 5,56-milimetrowego karabinka 
szturmowego wz. 96 Beryl, używanego przez Wojsko Polskie. 

W ofercie Fabryki Broni jest także pistolet samopowtarzalny P99, któ-
ry do tej pory trafiał na wyposażenie polskich służb mundurowych. Broń 
można bezpiecznie nosić z nabojem w komorze nabojowej, co zapewnia 
możliwość natychmiastowego oddania pierwszego strzału. P99 jest dosto-
sowany dla strzelców prawo- i leworęcznych.

„To dobra i sprawdzona broń. Fabryka Broni opracowała metalową za-
ślepkę zamka dla pistoletu P99 jako dodatkowe zabezpieczenie przed 
skutkami wyeksploatowania broni lub jej niewłaściwego użytkowania, tj. 
braku czyszczenia, konserwacji czy niestosowania się do zasad regularnych 
przeglądów broni. Ważne jest, i będziemy to przypominać, aby nie strzelać 
«na sucho», czyli nie ściągać języka spustowego bez obecności naboju” – 
podkreśla Julia Grzesiak. 

NOWY KONTRAKT NA HORYZONCIE
Od kilku miesięcy trwają negocjacje Inspektoratu Uzbrojenia z Fabryką 
Broni na dostawę 5,56-milimetrowych karabinków szturmowych wz. 96 
Beryl i 5,56-milimetrowych karabinków wz. 96 Mini Beryl. Fabryka nie 
ujawnia szczegółów negocjacji z zamawiającym, ponieważ nie zostały one 
zakończone. Potwierdza jedynie, że dotyczą one zakupu wymienionych 
rodzajów broni. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, będzie to najwięk-

MSBS ORAZ PISTOLET PR-15 SĄ CAŁKOWICIE 
POLSKIMI KONSTRUKCJAMI. TO NOWOCZESNY 

SYSTEM, MAJĄCY NOWATORSKIE W SKALI 
ŚWIATOWEJ ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE 

BRONI MODUŁOWEJ

szy po roku 1990 kontrakt dla Fabryki Broni. Wartość kontraktu może 
wynieść ponad 350 mln zł. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to broń dla 
Obrony Terytorialnej, na co może wskazywać liczba sztuk, jaką chce zaku-
pić Inspektorat Uzbrojenia.

POLSKIE KONSTRUKCJE: MSBS I PR-15 RAGUN
Docelową jednostką uzbrojenia, którą Fabryka Broni planuje zaoferować 
Wojsku Polskiemu, jest Modułowy System Broni Strzeleckiej (MSBS) wraz 
z nowym pistoletem PR-15 RAGUN. MSBS oraz pistolet PR-15 są całko-
wicie polskimi konstrukcjami. To nowoczesny system, mający nowatorskie 
w skali światowej rozwiązania w dziedzinie broni modułowej. Budowa 
MSBS pozwala na dowolną konfigurację użytkową zarówno w wersji kol-
bowej, jak i bezkolbowej w obszarze karabinka podstawowego, karabinka 
z granatnikiem, subkarabinka, karabinka maszynowego zasilanego maga-
zynkowo i karabinka o podwyższonej celności. 

Karabinek MSBS jest bronią unikatową, jeśli chodzi o zastosowane roz-
wiązania – mogą się nim posługiwać strzelcy prawo- i leworęczni, nie tylko 
w zakresie obsługi manipulatorów takich jak zatrzask magazynka, przełącz-
nik rodzaju ognia czy zatrzask zamka, lecz także w  zakresie wyrzucania 
łusek (możliwość zmiany kierunku wyrzucania z prawego na lewy). Komo-
ra zamkowa karabinka ma zintegrowaną szynę Picatinny, pozwalającą na 
podłączenie dodatkowych akcesoriów takich jak wskaźniki laserowe czy 
latarki. Karabinek pozwala na prostszą obsługę serwisową ze względu na 
pełną zamienność modułów, a tym samym szybkie zastępowanie elemen-
tów uszkodzonych podczas walki. MSBS łączy nowoczesność i ergonomię 
opierające się na konstrukcjach zachodnich systemów AR z niezawodno-
ścią działania systemów AK.

Pistolet PR-15 RAGUN to broń zasilana z magazynków o pojemności 
15 naboi kalibru 9×19  mm. PR-15 został opracowany tak, aby w pełni 
sprostać trudom użytkowania w warunkach polowych. Bazą pistoletu 
jest aluminiowy szkielet, który stanowi dobry kompromis między masą 
a wytrzymałością. Podobnie jak karabinek MSBS pistolet PR-15 został 
zaopatrzony w szynę Picatinny i jest bronią całkowicie dostosowaną do 
użytkowania przez strzelców prawo- i leworęcznych. Prosta i niezawodna 
konstrukcja broni pozwoli na jej szybkie zaimplementowanie na potrzeby 
nowej formacji.

Zarówno MSBS, jak i PR-15 RAGUN przechodzą obecnie badania wstęp-
ne i kwalifikacyjne. Jednocześnie Fabryka Broni jest w trakcie procesu 
wdrażania ich do produkcji. Dalej, po wstępnym procesie rozruchu, moż-
liwa będzie produkcja seryjna dla Wojska Polskiego oraz pozostałych służb 
mundurowych. ■

W latach 30. w radomskim „Łuczniku” produkowany był VIS 
wz. 35, uchodzący za jeden z najlepszych pistoletów na świecie, 
używany przez oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Został 
on skonstruowany przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskie-
go jako broń osobista służąca do samoobrony i walki na krótkich 
odległościach (do 50 m). Był pistoletem samopowtarzalnym 
o lufie ruchomej i zamku zaryglowanym, działającym na zasadzie 
krótkiego odrzutu lufy. Pierwsze egzemplarze nosiły nazwę WiS – 
od inicjałów twórców, później Departament Uzbrojenia zmienił ją 
na „VIS” (łac. „siła”). Wersją wyjściową był Colt-Browning 1911, 
którego ochrona patentowa wygasła. Dzięki uproszczeniu wyjścio-
wych rozwiązań broń uzyskała większą celność i mniejszy rozrzut.

Limitowane egzemplarze repliki historycznego pistoletu można 
było nabyć w drodze internetowej licytacji w ubiegłym roku. 
Z okazji 90-lecia działalności Fabryki Broni „Łucznik” Radom 
oraz 80-lecia zatwierdzenia pistoletu VIS do produkcji seryjnej 
wyprodukowano 50 szt. legendarnych pistoletów VIS wz. 35, kal. 
9×19 mm Parabellum. Aukcja dotyczyła dwudziestu egzemplarzy 
oznaczonych numerami seryjnymi od 00031 do 00050. Cena 
wywoławcza jednej sztuki wynosiła 8 tys. zł. Aukcja cieszyła się 
powodzeniem, ale z uwagi na ograniczoną liczbę egzemplarzy nie 
zaspokoiła potrzeb wszystkich kolekcjonerów. 

W skład zestawu wchodził: pistolet (bez magazynka), magazynek 
na 8 naboi, jubileuszowe opakowanie z logo 90-lecia Fabryki Bro-
ni, reprint instrukcji użytkowania z 1937 r. oraz karta gwarancyjna, 
instrukcja broni i instrukcja strzelecka.

Trochę historii – legendarny VIS
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