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

1. MUZEUM NORWESKICH SIŁ
ZBROJNYCH W OSLO
Maciej Gucma
Między zamkiem Aker a terminalem promowym znajduje się piękny budynek muzeum Norweskich Sił
Zbrojnych Forsvarsmuseet. Muzeum jest dostępne cały rok, na dwóch przestronnych piętrach, a cześć
ekspozycji znajduje się także na zewnątrz. Wstęp jest bezpłatny dla zwiedzających, a w środku jest kafejka
(latem także na zewnątrz) oraz sklep z pamiątkami, książkami i materiałami kolekcjonerskimi. Samo muzeum
nie jest tak wielkie jak to w Suhl na przykład, ale w bardzo ciekawy sposób wyeksponowano niektóre
wystawy (dawne łodzie bojowe, śmigłowiec Bell czy broń). Na zewnątrz znajduje się duża kolekcja armat (od
współczesnych po średniowieczne), czołgów i sprzętu ciężkiego.
To co najbardziej interesujące (broń ręczna) zajmuje dość skromną przestrzeń, jednak jest dość ciekawie
przedstawiona. Z tego co dowiedzieliśmy się od obsługi (trzeba się było nachodzić żeby kogoś znaleźć –
muzealnicy nie stoją w każdej sali i nie zerkają złym okiem na zwiedzających czy aby nie „macają”) prawie
wszystkie egzemplarze broni są sprawne w stanie technicznym dobrym.
W zasadzie zwiedzania jest na kilka godzin. Dla dzieci (tych zainteresowanych wojskiem) jest sporo
ciekawostek, można wejść na pokład kutra patrolowego, zajrzeć do wieżyczki obserwacyjnej UN czy poczuć
się jak dowódca transportera opancerzonego. Co istotne, spotkaliśmy w czasie krótkiego pobytu, 3 grupy
dzieci (8-12lat) które…miały tam regularne zajęcia. W niczym to nie przypominało nudnych wycieczek z mojej
młodości, dzieci bawiły się zwiedzając, potem robili kreatywne malunki (historyczne) i inne prace, a szereg
prezentacji multimedialnych dostępnych w muzeum z pewnością pomaga młodzieży zrozumieć otaczający
świat wojska i broni. Poniżej krótka fotorelacja z naszego pobytu w Forsvarsmuseet. Model na zdjęciach to
mój 7 letni syn Maciek zakochany w wojskowości (salutuje bez nakrycia głowy bo zapomniał).

2. Pistolet PP-83 „Wanad”
Dariusz Smosarski
Prace nad nowoczesnymi pistoletami, które mogłyby zastąpić P-64 rozpoczęły się w Wojskowym
Instytucie Technicznym Uzbrojenia (WITU) w Zielonce koło Warszawy na początku lat 70.
Powstawały prototypy z magazynkami dużej pojemności i pionierskimi odlewanymi szkieletami
aluminiowymi, a potem polimerowymi.

Oficjalne zainicjowanie przez Szefostwo Rozwoju i Wdrożeń Ministerstwa Obrony Narodowej
programu celowego pod kryptonimem „Wanad”, pozwoliło na wydzielenie odpowiednich środków
finansowych na rozwój i szybką realizację prac projektowych. Ze względu na zakończenie w roku
1977 produkcji P-64, brak w wojsku pistoletów kal. 9 mm, prace nad nowym pistoletem zlecono w
drugiej połowie lat 70. Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu przy Zakładach Metalowych „Łucznik”
im. gen. Waltera w Radomiu. Prace podjęły dwa zespoły konstrukcyjne, które przystąpiły do
realizacji projektów i wykonania dokumentacji technicznej prototypów.

Od początku zakładano, że broń będzie produkowana nowoczesnymi metodami, z szerokim użyciem
tłoczenia i lutowania wytłoczek. Miał to być sposób na obniżenie masy broni, materiałochłonności i
czasochłonności w porównaniu z P-64. W zespole pierwszym, kierowanym przez inżynierów
Ryszarda Chełmickiego i Ryszarda Michalskiego, powstał pistolet z aluminiowym szkieletem i
klasycznym bezpiecznikiem zewnętrznym blokującym urządzenie spustowo-uderzeniowe. Zespół
drugi, kierowany przez inż. Mariana Gryszkiewicza, także przyjął koncepcję wykonania
zasadniczych zespołów broni – zamka i szkieletu - metodą tłoczenia i lutowania, ale z blach
stalowych2. Ponadto użyto automatycznego bezpiecznika wewnętrznego w postaci znoszonej
językiem spustowym samoczynnej blokady iglicy, jako jedynego zabezpieczenia broni w połączeniu
z dźwignią do powolnego zwalniania napiętego kurka.
Po badaniach, których pistolet inż. Chełmickiego nie przeszedł, do dalszych prób i prac
realizacyjnych skierowano jedynie pistolet Gryszkiewicza ze szkieletem z blach stalowych i
bezpiecznikiem wewnętrznym, sterowanym spustem pod wewnętrznym oznaczeniem „wzór 1978
(P-78)”.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, którym pistolet przekazano do oceny, wskazali
następujące uwagi: broń powinna być mniejsza, zbliżona gabarytami do pistoletu PM konstrukcji Makarowa
produkcji radzieckiej, oraz zalecono użycie zewnętrznego bezpiecznika nastawnego.
Zalecenia te zostały zrealizowane, a fabryka „Łucznik” przystąpiła do wykonania kolejnych prototypów
nowego pistoletu. Jednocześnie próbowano połączyć obie radomskie koncepcje w ramach prac prowadzonych
wspólnie przez kierujących oboma zespołami inżynierów Chełmickiego i Gryszkiewicza, co zaowocowało
wykonaniem nowego prototypu: pistoletu P-78A1. Była to broń według modelu Gryszkiewicza, nieco

zmniejszonych rozmiarów, ale za to ze szkieletem z aluminiowych wytłoczek. Szkielet tego prototypu, po
oddaniu kilkuset strzałów pękł. Pomysł skonstruowania aluminiowego Wanada został zarzucony. Po tym
zdarzeniu, do realizacji pozostał projekt pistoletu Gryszkiewicza.
W 1978 roku powstały kolejne dwa warianty broni oznaczone jako P-78 model „A” i P-78 model „B”. Pistolet
P-78A miał bezpiecznik wewnętrzny, samoczynną blokadę iglicy, zwalnianą przez nacisk na język spustowy
oraz wyprowadzoną na zewnętrz dźwignię do zatrzymywania i zwalniania zamka z tylnego położenia,
zaopatrzoną w występy do zwalniania kurka i pozwalającą na jego powolne opuszczenie do oparcia na zębie
bezpieczeństwa. Twórca oceniał, że mechanizm P-78A będzie dogodny w użytkowaniu przez Policję i
jednostki specjalne, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego użycia broni. Taka innowacja nie została
zaakceptowana przez MSW, ani przez MON.
Akceptację MON-u uzyskał natomiast model P-78B, w którym zamontowano skrzydełkowy nastawny
bezpiecznik zewnętrzny, blokujący iglicę i zwalniający na nią napięty kurek. W P-78B połączono rozwiązania
pochodzące z dwóch pistoletów Walther PP i PP Super, a mianowicie, utworzono bezpiecznik nastawny
przekaszający iglicę. Obracany skrzydełkiem trzpień bezpiecznika przed zwolnieniem kurka obniża tylny
koniec iglicy, sprowadzając ją z drogi tej części główki kurka, która normalnie by w nią uderzyła. Główka
kurka ma wybranie, do którego chowa się koniec obniżonej iglicy, wykluczając kontakt między kurkiem a
iglicą. Model ten zakwalifikowany został do produkcji seryjnej i wyposażenia wojska jako „9 mm pistolet
wojskowy wzór 1981 (P-81)”.
Po wielu perturbacjach, zawierusze polityczno-społecznej wywołanej przez wprowadzenie stanu wojennego,
decyzją władz wojskowych zmieniono nazwę pistoletu na „wzór 1983” - w skrócie „P-83” Produkcja seryjna
rozpoczęła się od partii prototypowej wypuszczonej w 1984 r. i trwała, z krótkimi przerwami, aż do likwidacji
Z.M. Łucznik S.A. w 2000 r. Te 16 lat produkcji wyniosły P-83 na pozycję najdłużej produkowanego pistoletu
w dziejach polskiej zbrojeniówki.

P- 83 działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Składa się z czterech zespołów
rozbieralnych przy częściowym rozkładaniu broni: szkieletu, zamka, sprężyny
powrotnej, magazynka. Częściowe rozkładanie i składanie jest łatwe. Zespołem
łączącym wszystkie części pistoletu jest szkielet, tworzący jedną całość z chwytem i
sztywnym wyrzutnikiem. Szkielet zawiera osadę lufy, prowadnice zamka, chwyt z
gniazdem magazynkowym, kabłąk spustowy oraz komory i gniazda do umieszczenia
mechanizmów broni. Lufa jest wciśnięta w obsadę broni i zakołkowana. Na jej
zewnętrzną powierzchnię nakłada się sprężynę powrotną. Zamek obejmuje lufę
całkowicie do jej wylotu. Dosyła on nabój do komory nabojowej, zamyka wlot lufy
(siłą bezwładności), wyciąga łuskę lub nabój poprzez wyciąg sprężynujący, napina
kurek ustawiając go na zębie zaczepu kurkowego, rozłącza występ szyny spustowej z
zaczepem kurkowym i steruje zabezpieczeniem pistoletu przed przedwczesnym
wystrzałem. Na górnej powierzchni zamka umieszczono mechaniczne przyrządy
celownicze w postaci stałej muszki i celownika szczerbinkowego. Zasilanie pistoletu
w amunicję odbywa się z jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 8
nabojów.
Pistolet posiada mechanizm uderzeniowy typu kurkowego, z kurkiem odkrytym oraz
mechanizm spustowy z samonapinaniem systemu Walthera o znacznie mniejszej niż w
P- 64 (o 30 N) sile samonapinania kurka. Mechanizm spustowy zawiera przerywacz
(do prowadzenia ognia wyłącznie pojedynczego), którego rolę spełnia występ tylnej
części szyny spustowej. Zabezpieczenie broni przed przypadkowym wystrzałem
zrealizowano stosując nastawny bezpiecznik skrzydełkowy, spełniający równocześnie
funkcję zwalniacza kurkowego. Zabezpieczenie możliwe jest zarówno przy kurku
zwolnionym, jak i napiętym. Obrócenie skrzydełka bezpiecznika w górę powoduje
obniżenie i unieruchomienie iglicy w taki sposób, że niemożliwy jest jej ruch
wzdłużny (blokada mechaniczna) oraz zbicie przez kurek, gdyż przesunięta w dół
główka iglicy znajduje się na wprost wyżłobienia kurka. Ponadto obniżeniu ulega
dźwignia zwolnienia kurka, która blokuje spust wraz z szyną spustową,
uniemożliwiając oddanie strzału przez samonapinanie oraz zwalnia kurek z tylnego
położenia, jeśli był napięty w chwili zabezpieczenia. Pistolet jest zaopatrzony w
dźwignię, która zabezpiecza broń przed przypadkowym wystrzałem w razie uderzenia
w kurek znajdujący się w położeniu zwolnionym. Dodatkowym elementem
zwiększającym bezpieczeństwo eksploatacji pistoletu jest wskaźnik obecności naboju
w komorze nabojowej. Broń zaopatrzono w zatrzask zamkowy, który po wystrzeleniu
ostatniego naboju z magazynka zatrzymuje zamek w tylnym położeniu. Naciśnięcie
zatrzasku powoduje powrót zamka w przednie położenie i wprowadzenie naboju do
komory.

Pistolet P-83 - podstawowe części
1) magazynek,
2) zatrzask magazynka,
3) kabłąk,
4) zderzak,
5) język spustowy,
6) szkielet z lufą,
7) lufa z komorą nabojową,
8) dźwignia zamka,
9) wyrzutnik,
10) kurek,
11) sprężyna powrotna,
12) zamek.

Zamek pistoletu P-83 od strony bezpiecznika
1) występ w zamku,
2) skrzydełko bezpiecznika,
3) muszka,
4) celownik ze szczerbiną,
5) wskaźnik obecności naboju.

Zamek pistoletu P-83 od strony okna ekstrakcji
1) zamek-część radełkowana,
2) zespół wyciągu,
3) okno ekstrakcji,
4) oznaczenie numeru i serii broni oraz roku produkcji.

Przekrój pistoletu P-83 – poszczególne elementy
1) trzon zamkowy,
2) sprężyna powrotna,
3) szkielet z lufą,
4) zderzak,
5) zatrzask zderzaka,
6) sprężyna,
7) kołek ustalający,
8) nakładki,
9) śruba nakładek,
10) iglica,
11) sprężyna iglicy,
12) celownik,
13) bezpiecznik,
14) zatrzask bezpiecznika,
15) sprężyna zatrzasku bezpiecznika,
16) wyciąg,
17) oś wyciągu,
18) sprężyna wyciągu,
19) szyna spustowa,
20) sprężyna szyny spustowej,
21) dźwignia zabezpieczająca,
22) sprężyna,
23) oś dźwigni zabezpieczającej,
24) zaczep kurka,
25) oś zapadki kurka,
26) oś zatrzasku zamka,
27) kurek,
28) oś kurka,
29) sprężyna kurka,
30) żerdź sprężyny kurka,
31) zapadka,
32) kołek,
33) sprężyna zapadki kurka,
34) dźwignia zwalniania kurka,
35) zatrzask zamka,
36) sprężyna dystansowa,
37) język spustowy,
38) oś języka spustowego,
39) sprężyna języka spustowego,
40) zatrzask magazynka,
41) pudełko,
42) donośnik,
43) sprężyna magazynka,
44) denko.

DANE TAKTYCZNO – TECHNICZNE:
Wymiary :
- długość całkowita – 165 mm
- wysokość – 125 mm
- szerokość – 30 mm
- długość lufy – 90 mm
- długość linii celowniczej – 120 mm
Masa :
- pistolet z pustym magazynkiem – 730 g
- magazynek pusty – 50 g
Inne :
- nabój 9x18 mm Makarow
- masa naboju - 9,7 g
- masa pocisku – 6 g
- prędkość początkowa pocisku – 312 m/s
- zabezpieczenie: blokada iglicy, zwolnienie i blokada kurka
- pojemność magazynka – 8 szt.
Pistolet P- 83 rozkłada się na zasadnicze zespoły i części, w następujący sposób:
- trzymając chwyt pistoletu w prawej dłoni, naciska się kciukiem lewej ręki na zatrzask magazynka, po czym
magazynek wyjmuje się z chwytu,
- odbezpiecza się broń,
- sprawdza się, czy broń nie jest załadowana: w tym celu odciąga się zamek w tylne położenie,
- upewnia się wzrokowo przez okienko w zamku, czy komora nabojowa jest pusta oraz oddaje się tzw. strzał
kontrolny (sprawdzenie P- 83 należy poprzedzić określeniem wskaźnika obecności naboju w komorze
nabojowej, który znajduje się z lewej strony zamka),
- przesuwa się zderzak w dół do oporu,
- palcami lewej ręki odciąga się zamek w tylne położenie, po czym unosi się jego tylną część w pewien kąt do
góry, a następnie przemieszcza do przodu i odłącza od chwytu,
- ruchem skrętnym odłącza się od lufy sprężynę powrotną.
Składanie pistoletu odbywa się w odwrotnej kolejności niż rozkładanie.
Należy zwrócić uwagę, że rozkładanie pistoletów P- 64 i P- 83 można wykonać bez ich odbezpieczania,
jednak wówczas nie jest możliwe oddanie, bardzo istotnego dla zachowania warunków bezpieczeństwa,
strzału kontrolnego.
żródło:
Opis i użytkowanie pistoletu P – 83 Wyd. II Szkoła Policji w Katowicach
Instrukcja użytkowania pistoletu P-83 9 mm x 18, Zakłady Metalowe Łucznik, Radom.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pistolet_P-83
http://www.republika.pl/opisybroni/p83.htm
http://www.skawinski.pl

3. ZIELONE KURTKI ZE SZCZYTNA
Andrzej Kłos
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Uchodzili za elitę pruskiej armii. Uważani byli za najlepszych strzelców i za takich się uważali. Historia
związała ich ze Szczytnem, gdzie stacjonowali najdłużej. Pełna nazwa tego oddziału to I Batalion Strzelców
Grafa Yorcka von Wartenburg (Wschodnio Pruski). Żeby zostać jegrem trzeba było być synem gajowego lub
leśniczego, ewentualnie myśliwego. Kandydat mógł też ubiegać się o przyjęcie do tej formacji po ukończeniu
wojskowej szkoły kadetów. Wszyscy byli ochotnikami i musieli już na początku znakomicie strzelać. Chyba
najsławniejszym jegrem był Kurt Student, który służył w Szczytnie przed I wojną światową, potem przeniósł
się do lotnictwa, a największy rozgłos zyskał jako dowódca niemieckich jednostek powietrzno desantowych i
ten, który uwolnił Mussoliniego. Chociaż to ostatnie to nie tylko jego zasługa.
‘Jäger’to po niemiecku myśliwy, u nas tłumaczy się to jako strzelec, ale to nie jest do końca poprawne, bo
w języku Gethego strzelec to ‘Schütze’. Ponadto słowo to spolszczyło się i jest używane w formie ‘jeger’, w
mowie i w piśmie. A w armii pruskiej, a potem niemieckiej jeger to był ‘Jäger’– myśliwy, łowca, a ‘Schützen’
tworzyli lekką piechotę. Pierwszy oddział jegrów stworzył Fryderyk II zwany potem Wielkim. Było to w roku
1740, kiedy to pruska armia zwyciężała co prawda Austriaków podczas wojny śląskiej, ale ponosiła duże
straty od wrogiej lekkiej piechoty i właśnie jegrów. W Austrii werbowano już przed tą wojną ludzi
obeznanych z bronią i celnie strzelających. Byli to myśliwi, służba leśna, ale również mieszkańcy miast,
członkowie bractw kurkowych. Ochotnicy owi przychodzili początkowo z własną bronią. I nieźle dali się we
znaki Prusakom. Ci chcieli mieć podobnych żołnierzy i w rezultacie w 1740 roku wystawiono pierwszy
oddział jegrów. Było ich (różnie podają) od 40 do 60. Co ciekawe, pełnili służbę głównie jako eskorta i
kurierzy. Ale już w latach 1806 – 1807 tworzyli 9 kompanii, po jakimś czasie zorganizowanych w korpus.
Byli to jegrzy piesi, bo w roku 1740 powołano również podobną ilość jegrów konnych (czterdziestu chłopa),
ale ci szybko jakoś zaniknęli.
Barwa jegerskich mundurów to od początku była zieleń i czerwone wyłogi. Dotyczyło to nie tylko armii
pruskiej, bo podobnie ubrani byli tzw. hescy jegrzy, służący po stronie anglików w amerykańskiej wojnie o
niepodległość. Jegrów ze Szczytna nazywano po prostu - zielone kurtki. Przed i wojną światową zmieniono
im barwę mundurów, tak że upodobnili się do zwykłej piechoty. Ale zachowali jako nakrycia głowy
charakterystyczne czaka.
W Szczytnie I Batalion Strzelców (Jegrów), stacjonował od roku 1890 do 1919. Przedtem przebywał w
Ostródzie i krótko w Olsztynie. Był to batalion wyjątkowy z wielu względów. Nosił numer pierwszy i powstał
w roku 1744. Strzegł granicy z Rosją i działał na obszarze wielkich lasów. Jegrzy posiadali psy, które sami
szkolili i sokoły. Znane są zdjęcia ze szczycieńskiej sokolni. Jako komend używali myśliwskich zawołań,
mieli też własne sygnały na trąbkę. Stacjonowali tam, gdzie teraz są budynki szkoły policji. Ich ulubioną
knajpą była dzisiejsza Leśna. Oficerowie nie mieszkali w koszarach i często po imprezach wracali rozbawieni
do domów. Bywało, że towarzyszyły temu głośne śpiewy i owacje. Pewnego razu jakiś właściciel domu złożył
formalną skargę do dowództwa batalionu o to, że pod jego oknami oficerowie nigdy nie śpiewają. Plotka
głosiła, że miał córki. I podobno prośba została spełniona, a śpiewy były niezapomniane.
Podczas I wojny światowej strzelcy ze Szczytna zasłynęli obroną wsi Łyna. Walki toczyły się o każdy
dom i były bardzo krwawe. Ostatecznie strzelcy opuścili Łynę na rozkaz, ale zyskali czas niezbędny
niemieckiej armii do przegrupowania. Drugim ciekawym epizodem było rozbicie sotni osłaniającej generała
Samsonowa. Szosą Szczytno – Nidzica maszerował odział ciężkich karabinów maszynowych batalionu,
dowodzony przez porucznika Ballę. Zauważył on, że mieszkańcy Ruskowa dają mu jakieś znaki, a po chwili
dostrzegł kurz na drodze i szarżujących kozaków z pochylonymi pikami. Balla miał 40 ludzi i cztery Mg 08.
Musieli być naprawdę dobrze wyszkoleni, bo zdążyli zacząć strzelać, zanim kawaleria ich dopadła. Podobno
niewielu kozaków ocalało. Całą akcję obserwował z pobliskiego wzgórza generał Samsonow, który stracił w
ten sposób szansę przebicia się do swoich. Epizod ten w podobny sposób opisują pamiętniki niemieckie i
rosyjskie.
W batalionie służyło wielu miejscowych, Warmiaków i Mazurów. Świadczą o tym nagrobki na
cmentarzach w Łynie czy Orłowie, z których można odczytać wiele polsko brzmiących nazwisk.

1 – Jeger w stroju z przed 1914 roku. Ma na głowie czako, zieloną kurtkę i czarne spodnie z czerwoną wypustką.
2 – Walki w Łynie. Jegrzy mają na czakach ochronne pokrowce.

3 – Ilustracja przedstawiająca jegrów ze Szczytna.

4 – Strzelec w mundurze i pełnym oporządzeniu przed rokiem 1914.
5 – Rysunek jegra, co prawda nie tego ze Szczytna, ale w umundurowaniu z początku I wojny światowej. Jest to żołnierz z 9 batalionu.

6 – Tableau jegrów z 3 kompanii batalionu, którzy w 1909 roku odchodzili do rezerwy. Na zdjęciu widać wiele myśliwskich symboli i
ciekawe szczegóły wyposażenia. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Fot. G. Kumorowicz

6 – Strzelcy w Łynie - Ilustracja z pamiętnika opisującego walki w Łynie.

***
4. Wiadomości ROMB
Członkowie i sympatycy ROMB !
Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2014 roku w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie
Szefa BBN Stanisława Kozieja z organizacjami pozarządowymi. W imieniu ROMB uczestniczyłem w tym
spotkaniu.
Tematem spotkania była rola i miejsce proobronnych organizacji pozarządowych we wzmacnianiu
Strategicznej Odporności Kraju (SOK) w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego. W trakcie spotkania
Szef BBN stwierdził, że jednym z ważnych elementów systemu obrony państwa jest – oprócz działań
regularnych sił zbrojnych – strategiczna odporność kraju na agresję.
Składają się na nią działania militarne i niemilitarne – zwiększające niedostępność terytorium, powszechność
przygotowań obronnych struktur pozamilitarnych, a także skuteczność wsparcia sił zbrojnych, w tym
możliwość zorganizowania oporu na terenach zajętych przez agresora. Poziom strategicznej odporności kraju
może być istotnym czynnikiem odstraszania.
W imieniu ROMB zaprezentowałem projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji, w którym
proponujemy ustanowienie kategorii broni palnej: 1/ dla doskonalenia umiejętności zawodowych przez
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 2/ dla ochrony miru domowego. Jest to ten sam projekt ustawy, który
aktualnie jest prezentowany posłom i senatorom w ramach akcji „idź do swojego posła i senatora”.
Wszystkie uwagi i postulaty zostały życzliwie przyjęte i odnotowane.
Z uwagi na to, że projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji, został zaprezentowany w BBN, proszę o
zintensyfikowanie działań w ramach akcji „idź do swojego posła i senatora”. Musimy dotrzeć do jak
najszerszej grupy posłów i senatorów, aby przekaz jaki mamy był szeroki i jednolity.
Andrzej Turczyn adwokat
Prezes ROMB

Członkowie ROMB
Od 2011 roku wzrasta liczba pozwoleń na broń palną, w szczególności w celu kolekcjonerskim. Jestem
przekonany, że wielkim oczekiwaniem wszystkich kolekcjonerów broni palnej w Polsce jest wznowienie
produkcji polskiego pistoletu VIS.
Uważam, że uzasadnione jest kierować do zarządu Fabryki Broni w Radomiu naszego stanowiska w tym
zakresie. Być może wielość zapytań i duże zainteresowanie indywidualnych osób wznowieniem produkcji
pistoletu VIS, spowoduje działania zarządu FB w Radomiu.
Kropla drąży skałę. Piszcie zatem miłośnicy broni palnej do zarządu Fabryki Broni na adres:
zarzad@fabrykabroni.pl
Ja w dniu dzisiejszym w imieniu ROMB skierowałem email o treści:
Jako prezes ogólnopolskiego stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni z siedzibą w Warszawie
https://www.facebook.com/ruch.obywatelski.milosnikow.broni , pragnę przedstawić Państwu informację o
sporym zainteresowaniu naszych członków pistoletem VIS.
Toczy się społeczna dyskusja o potrzebie wznowienia produkcji tego pistoletu.
W Polsce wzrasta ilość broni palnej dla celów kolekcjonerskich. Od liberalizacji ustawy w 2011 roku liczba
pozwoleń na broń wzrosła o kilka tysięcy, a tendencja jest wzrostowa.
Proszę o rozważenie możliwości podjęcia produkcji pistoletu VIS wz. 35.
Byłoby to wielkie wydarzenie w Polsce.
Andrzej Turczyn adwokat
Prezes ROMB
25 października 2014 r. wszystkich miłośników militariów i osoby zainteresowane powstawaniem
najnowocześniejszej broni – zapraszamy do zwiedzenia siedziby Fabryki Broni mieszczącej się w Radomiu,
przy ulicy Aleksego Grobickiego 23.
Fabryka Broni „Łucznik” – Radom jest producentem światowej klasy broni przeznaczonej dla służb
mundurowych oraz na rynek cywilny. Otwarte drzwi organizowane będą po raz pierwszy i stanowią unikalną
okazję poznania pracy Fabryki Broni od kuchni. Zwiedzający będą mieli możliwość poznania poszczególnych
etapów powstawania broni aż do jej testów na strzelnicy.
Zwiedzanie budynku i centrów produkcyjnych połączone będzie z wieloma atrakcjami, a wśród nich:
•
wystawą najnowszych modeli broni produkowanej od podstaw w Fabryce – w
tym m.in. MSBS i Beryl,
•
wystawą historycznej broni produkowanej w Fabryce Broni,
•
możliwością zapoznania się ze sprzętem wojskowym m.in. transporterem
bojowym, kamizelkami kuloodpornymi,
•
możliwością sprawdzenia swoich sił i umiejętności, strzelając z
karabinka ASG pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach zorganizowanych, które w określonych godzinach poprowadzą
przewodnicy doskonale znający Fabrykę, jej historię i osiągnięcia.
Wybierz dogodną dla siebie godzinę i zapisz się na zwiedzanie. Formularz zapisu dostępny jest na
www.drzwiotwartefb.pl Wszystkich gości Fabryki Broni organizatorzy zapraszają także na pyszną, wojskową
grochówkę.
25 października 2014 r., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.zaprasza.
Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. została powołana 14 lipca 2000 roku, siedemdziesiąt pięć lat od
daty powstania przedwojennej fabryki broni w Radomiu. Jest głównym producentem i dostawcą broni dla Sił
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na eksport i na rynek cywilny.
Roczne przychody Fabryki Broni kształtują się na poziomie około 60 mln zł
KONTAKT:
e-mail: biuroprasowe@fabrykabroni.pl
www.fabrykabroni.pl
Razem do celu !
Andrzej Turczyn adwokat
Prezes ROMB
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Materiały i korespondencję dotyczącą Biuletynu można nadsyłać na adres : mariuszstepka@wp.pl.

