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Osada Sporter Varmint w kolorze brązowym (brown), dopasowana 
do sztucera Browning A-Bolt; pomimo precyzyjnego wycięcia otworów 
broń powinien zmontować rusznikarz

Prezentowane osady 
pochodzą z Norwegii, 
i w zdecydowanej większości 
są wykonane z norweskiego 
drewna – więc tytuł piosenki 
Beatlesów przychodzi 
na myśl automatycznie. 
Wprawdzie tamta piosenka 
jest o dziewczynie, ale motyw 
norweskiego drewna  
pojawia się w niej naprawdę, 
choć tam chodziło raczej  
o sosnową boazerię

TEKST | HUBERT GIERNAKOWSKI

F
irma GRS powstała w 1983 roku 
w Hornindal, w Norwegii – w górzy-
stej krainie gęstych lasów, poprze-
cinanych fiordami. Załoga jest nie-
liczna, za to wszyscy co do jednego 

pracownicy firmy są miłośnikami strzelec-
twa i zapalonymi myśliwymi. Zresztą w tych 
szerokościach geograficznych częściej się 
poluje, niż chodzi kupować mięso w sklepie. 
GRS umyśliło sobie produkować osady do 
broni długiej – i nie ma przesady w stwier-
dzeniu, że są to najlepsze drewniane kolby, 
jakie można sobie wymarzyć. Choć nie tylko 
drewniane, ale o tym za chwilę. 

Kolorowe laminaty
Laminat, czyli innymi słowy sklejka – choć 
słowo „laminat” w kontekście broni brzmi 
zdecydowanie lepiej. Cienkie warstwy 
drewna brzozowego (zazwyczaj jest ich 65), 
często wcześniej podbarwiane lub bejcowa-
ne, są sklejane razem, tworząc drewniany 
klocek. Różne układy barw dają w efekcie 
rozmaite efekty kolorystyczne finalnego pro-
duktu. Taka sklejka jest znacznie bardziej wy-
trzymała i stabilna mechanicznie i higrosko-
pijnie niż zwykła drewniana deska. W desce 

wszystkie włókna są ułożone mniej więcej 
równolegle, co przekłada się na inną od-
porność w kierunku wzdłuż włókien, i  inną 
w kierunku prostopadłym. W laminacie 
poszczególne warstwy są układane naprze-
mian prostopadle względem siebie, przez 
co całość ma bardziej jednolitą strukturę, 
w każdą stronę. I się nie paczy, przez co jest 
bardziej odporne na warunki atmosferyczne, 
ale też odporne na różne przeciążenia zwią-
zane z użyciem takiego materiału na osadę  
do broni. 

Poza wszystkim innym taka osada zapew-
ni lepszą celność broni, o ile jest prawidłowo 
zmontowana z resztą karabinu. W większo-
ści przypadków osady drewniane – a więc 
także laminatowe – wymagają stosowania 
przy osadzaniu metalowych elementów 
broni specjalnej techniki mocowania, zwa-
nej glass bedding. W największym skrócie 
chodzi w niej o wypełnienie wszelkich od-
stępów i luzów pomiędzy osadą a częściami 
karabinu specjalną żywicą epoksydową. Tak, 
aby przy strzale siły rozkładały się równo na 
jak największej powierzchni połączonych 
części, i aby nie dochodziło do żadnych 
wzajemnych przemieszczeń elementów. 
Jedynie niektóre modele, i to te strzelające 
najsłabszymi nabojami, można składać bez 

Norwegian wood
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Na zdjęciu ślepa osada, model Decima Sporter, w kolorze czarno-czerwowym 
(black/red) – przed osadzeniem broni należy wykonać w niej stosowne 
wycięcia na komorę zamkową, lufę i inne niezbędne elementy

Kolba osady GRS z regulowaną baką i stopką w zbliżeniu – widać, że przyciski 
blokady nie są zamontowane na stałe i po wyjęciu baki lub stopki wraz ze 

sprężynką wypadają z kolby: nie jest to bardzo kłopotliwe, ale jednak trzeba 
uważać, żeby tych elementów nie zgubić

Bolthorn, pradziad Odyna
GRS to nie tylko laminat. Firma oferuje tak-
że osady taktyczne o unikalnej konstrukcji 
– aluminiowy szkielet nośny jest w nich ob-
łożony profilami z kydeksu. Tak naprawdę to 
właśnie ten model zwrócił najbardziej naszą 
uwagę na targach, tym bardziej, że był do-
stosowany do bardzo dobrego (i popularne-
go) „żelaza” – do Tikki T3. Kolba nosi nazwę 
Bolthorn, nawiązującą do skandynawskiej 
mitologii: Bölþorn był demonem (wg innej 

wypełniaczy szczelin. Dlatego choć moco-
wanie łoża wydaje się czynnością stosunko-
wo prostą, lepiej jest powierzyć ją wykwa-
lifikowanemu rusznikarzowi, a nie ekspery-
mentować z tym samemu. Po pierwsze takie 
eksperymenty będą ze szkodą dla celności 
broni (bo poszczególne części mogą się 
przemieszczać przy strzale w sposób nie-
kontrolowany, a tu wystarczą ułamki 
milimetrów, aby zniweczyć po-
wtarzalność trafień), a po dru-
gie –  w  skrajnym przypadku 
– mogą też doprowadzić do 
trwałych zniszczeń, zarówno 
osady, jak i   roni. Jedynym 
wyjątkiem od powyższej za-
sady jest Sauer S 202, który ze 
względu na pewne cechy konstruk-
cyjne nie może mieć w żadnym wypad-
ku osady poddanej technice glass bedding. 
I jeszcze jedna uwaga: użycie epoksydu nie 
oznacza sklejenia osady z komorą nabojo-
wą broni na stałe – chodzi tylko o uzyskanie 
większej płaszczyzny oporu oraz likwidację 
ewentualnych luzów montażowych.

GRS ma w ofercie gotowe, wycięte osa-
dy dla około 30 najpopularniejszych modeli 
broni – firm takich jak Sako, Tikka, Brow-
ning czy Remington. Dla posiadaczy mniej 

Norwegian wood

typowych karabinów rozwiązaniem są tzw. 
„blanki”, czyli osady dostarczane w stanie 

pełnym, bez wycięć na osa-
dzenie lufy, komory zamkowej 
i  mechanizmów spustowych. 
Takie ślepe osady dostępne 

są we wszystkich możliwych typach kolby, 
wszelkich wariacjach kolorystycznych oraz 
w obu wersjach: prawo- i  leworęcznej. 
Oczywiście „blanki” są poza tym całkowicie 
wykończone (pod względem powierzch-
ni zewnętrznych) i wyposażone w  stop-
ki Limbsaver oraz regulację kolby (taką, 
jaką przewiduje dany model). Kolby tego 
rodzaju są też najlepszym rozwiązaniem 
w przypadku wyczynowej broni sportowej, 
zwłaszcza jednostrzałowej. No i dla jedno-
strzałowców łatwiej zrobić te niezbędne  
podcięcia.

Jednym z charakterystycznych elementów 
osad GRS są gumowe stopki amortyzujące 
odrzut, amerykańskiej firmy Limbsaver 
– dzięki nim można nie tylko regulować 
długość kolby, ale także podwyższać lub 
obniżać punkt podparcia ramienia
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mi, co zapewnia, że kolba jest miła w dotyku 
i nadaje się do używania w bardzo różnych 
przedziałach temperatur. Ponieważ poszcze-
gólne panele są indywidualnie mocowane 

Szynowy szał – ale jeśli nie potrzebujemy aż 
takiej liczby punktów mocowania akcesoriów, 
możemy to co zbędne odkręcić, bo tu 
wszystko jest skręcone na śrubki: wygodne 
rozwiązanie

Chwyt pistoletowy osady Bolthorn ma 
awangardowy kształt – ale jest bardzo 
wygodny
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Karabinek  M&P-15  Sport Rewolwer  Model  686

Pistolet  M&P  SHIELD  9mm 

Pistolet  M&P  BODYGUARD
380 Crimson Trace
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kaliber 5.56 x 45
223REM

magazynek 30 szt.

długość lufy 40 cm

długość całkowita 89 cm

przyrządy celownicze regulowane

waga 2.9 kg

kaliber .357 Magnum
.38 S&W Special +P

magazynek 6 szt.

długość lufy 15.2 cm

długość całkowita 30.3 cm

przyrządy celownicze regulowane

waga 1.28 kg
Cena:  4 680 zł

Cały asortyment Broni S&W do przetestowania na 
nowopowstałej strzelnicy Centrum Strzeleckiego 
w Dawidach Bankowych ul. S. Starzyńskiego 43.
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wersji herosem, pół bogiem – pół człowie-
kiem), praprzodkiem z żeńskiej strony boga 
Odyna. Cóż, niezła nazwa, jak na demonicz-
nie czarną osadę do taktycznego karabinu...

Jak wspomniałem, zasadnicza część osa-
dy Bolthorn jest wykonana z utwardzonego 
aluminium, obrabianego skrawaniem na ob-
rabiarkach sterowanych numerycznie. Dzięki 
temu odwzorowanie punktów łączenia i sty-
ku osady i karabinu jest bardzo wierne i bar-
dzo ściśle spasowane, w większości przy-
padków odpada więc konieczność składania 
broni przy pomocy żywicy epoksydowej, 
wypełniającej szczeliny montażowe. Kolba 
jest przykręcana do łoża, można w miejscu 
styku dostawić zawias i wówczas będziemy 
mieć kolbę składaną. Sama kolba ma oczy-
wiście pełną regulację baki i stopki (którą do-
starcza jak zawsze w przypadku GRS amery-
kański Limbsaver), dodatkowo mamy dolną 
szynę Picatinny, umożliwiającą mocowanie 
np. monopodu. W ogóle Bolthorn został 
obficie oszynowany: z przodu łoża mamy 
jeszcze cztery szyny, dwie boczne i dwie dol-
ne. Z uwagi na nieco inne wymiary, osada 
ma swój własny magazynek, kompatybilny 
z magazynkami HK do karabinu HK 417 – ale 
w przypadku innych modeli karabinów cza-
sami są zostawiane magazynki oryginalne.

Najciekawsze jest jednak obłożenie alu-
miniowej konstrukcji kydeksowymi panela-

śrubami, można je pojedynczo wymieniać 
(zamieniać) na inne kolory, kształty itp. Trze-
ba też zauważyć dbałość o liczbę punktów 
mocowania pasa nośnego: ja naliczyłem ich 
sześć, ale mogłem coś przeoczyć.

Trochę Norwegii nad Wisłą
Osady firmy GRS importuje do Polski kra-
kowska Knieja. Po raz pierwszy zaprezen-
towano je szerszej publiczności podczas 
kwietniowych targów w Warszawie – osady 
wzbudziły duże zainteresowanie zarówno 
na Europoltechu, jak i na Hubertus Expo. 
Pełna oferta liczy osiem modeli: siedem la-
minatowych i jeden aluminiowo-kydeksowy. 
Laminaty są dostępne w sześciu kolorach, 
co razem tworzy wielką liczbę możliwych 
kombinacji. Na zdjęciach przedstawiamy 
osady brązowe i czarno-czerwone, oraz 
w kolorze nazwanym „zielony górski kamu-
flaż” (green mountain camo) – ten znajduje 
się na zdjęciu tytułowym. Osady GRS nie są 
przesadnie drogie, choć do najtańszych też 
z całą pewnością nie należą (tańsze modele 
kosztują ok. 3 tys. PLN, aluminiowy Bolthorn 
to już koszt 6,5 tys. PLN). Duża rozpiętość 
oferty powoduje, że każdy strzelec znajdzie 
tu coś dla siebie, choć niektóre wymaga-
nia mogą zawęzić dostępne możliwości. 
I tak na przykład jeśli planujecie strzelać 
najsilniejszą amunicją myśliwską, taką od 
poziomu .375 Holland & Holland w górę, 
najwłaściwszą osadą z gamy oferowanej 
przez GRS będzie model Safari, specjalnie 
zaprojektowany do takich nabojów. Zrezy-
gnowano w nim z typowej regulacji długo-
ści kolby, zastępując ją (regulację, nie kolbę) 
dystansowymi podkładkami. Dzięki temu 
model Safari jest odporny na najsilniejszy 
odrzut. Komfort użytkowania dodatkowo 
zwiększa calowej grubości stopka z miękkiej  
gumy.

No i co, czyż to norweskie drewno nie 
jest świetne? So, isn’t it good, Norwegian 
wood?    

Ilustracje: Jarosław Lewandowski

Aluminiowy rodzynek wśród laminatowych 
osad GRS – model Bolthorn

Regulowana baka i stopka zapewniają komfort używania  
prostej z pozoru kolby – strzałką zaznaczono miejsce, w którym można zamontować zawias

Na tym obrazku widać, jak aluminiowy szkielet otoczony jest kydeksowymi panelami


