5,56 mm karabinek reprezentacyjny Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56R) został
opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom (FB Radom) i Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki
i Lotnictwa WAT w ścisłej współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa. Broń powstała z myślą o zastąpieniu
w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych RP wiekowych – bo ponad 70-letnich – karabinków wz. 1945 SKS
kalibru 7,62 mm. Karabinki SKS (zwane również KSS) zostały opracowane pod koniec II wojny światowej w byłym
Związku Radzieckim przez Siergieja G. Simonowa i wprowadzone do uzbrojenia ZSRR w 1949 r. Na początku lat 50.
XX wieku trafiły również do różnych polskich mundurowych formacji reprezentacyjnych, w tym pododdziałów Wojska
Polskiego, gdzie są używane do dziś.
Karabinek reprezentacyjny jest odmianą karabinka standardowego w wersji klasycznej MSBS-5,56K, strzelającą
amunicją ćwiczebną (ślepą). W porównaniu z pierwowzorem zastosowano w nim m.in.: lufę długości 508 mm (zamiast
406 mm), wydłużone łoże, magazynek o pojemności 10 nabojów (zamiast 30 nabojów) oraz stałą, wzmocnioną kolbę.
Masa broni bez bagnetu i magazynka wynosi około 3,70 kg, z bagnetem i z magazynkiem – około 3,95 kg. natomiast
długość broni bez noża-bagnetu – około 990 mm, a z nożem-bagnetem – około 1145 mm. W wyniku wykorzystania
unikalnej cechy systemu MSBS-5,56, tj. „modułowości konstrukcji”, karabinek reprezentacyjny można bez trudu
„przekształcić” w karabinek standardowy.
MSBS-5,56R uzyskał świadectwo rejestracji przemysłowego wzoru wspólnotowego o nr. 002482257-0001 z dnia
13.06.2014 r. Podczas XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (1-4.09.2014 r.) karabinek
reprezentacyjny otrzymał Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej.

Pierwszy publiczny pokaz MSBS-5,56R odbył się 1.7.2014 r. w Radomiu, podczas
uroczystego otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni. W karabinki reprezentacyjne wyposażono podchorążych pododdziału reprezentacyjnego WAT, wchodzących w skład
posterunku honorowego [fot. J. Kijewski]

Po raz pierwszy w historii polscy żołnierze reprezentujący nasz kraj w najważniejszych uroczystościach państwowych i międzynarodowych mogą być wyposażeni w nowoczesną i oryginalną broń polskiej konstrukcji. Na fotografii MSBS-5,56R „w rękach” żołnierza z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
[fot. Fabryka Broni „Łucznik”-Radom]
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MSBS-5,56R z kolbami o różnym „wykończeniu”
(fot. Fabryka Broni „Łucznik”-Radom)
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