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Maciej uczak  

Wp yw my li teoretycznej i praktycznej 

szkoleniowców w gierskich na sukcesy polskiej 

szermierki 

Streszczenie 

W Polsce mi dzywojennej do 1928 roku szermierki na szable nauczano 
przede wszystkim wed ug metody w oskiej. Po przybyciu do Polski w 1928 roku 
fechtmistrza w gierskiego Beli Szombathelyego zacz a dominowa  metoda 
w gierska. Po raz pierwszy wprowadzono atak o niewiadomym zako czeniu. 
Poprawiono szybko , a tak e technik  w odpowiedzi. Zastosowano wi ksz  ru-
chliwo  i prostot  akcji. 

Od 1938 roku zacz to dostosowywa  szkolenie do metody fechtmistrza Bor-
sodiego. Du y wp yw na przemiany w technice i taktyce wywar y równie  kon-
takty Polaków m.in. z szermierzami Austrii, W gier, W och i Francji. 

Po II wojnie wiatowej, w 1947 roku trener mjr Janos Kevey, po przyje dzie 
do Polski, w krótkim czasie nauczy  grono m odzie y perfekcyjnego wykonania 
kilku akcji szermierczych. Zawodnicy wi kszo  natar  wykonywali rzutem. W ob-
ronie stosowali odskok, a bezpo rednio po nim – rzut, wykonywany z maksy-
maln  szybko ci . 

System szablowy J. Keveya przyj o wielu polskich trenerów, a nast pnie 
udoskonali o go. Sukcesy Polaków na arenie mi dzynarodowej, a zw aszcza 
w szabli, wiadcz  o wielkich zas ugach trenerów w gierskich – Belli Szomba-
thelyego i Janosa Keveya – w rozwój szermierki w kraju, na dziesi  lat przed 
i po II wojnie wiatowej, czego dowodem by o wywalczenie m.in. czterech me-
dali olimpijskich w szabli – polskiej broni narodowej. 
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S owa kluczowe: szermierka, szabla, teoria szermierki, trening, metody tre-
ningowe, przemiany w technice i taktyce walki na szable. 

1. W latach zaborów (1795–1918) – uwagi wst pne 

Szermierka na ziemiach polskich, znajduj cych si  pod okupacj  pa stw za-
borczych (Austrii, Rosji i Prus), na prze omie XVIII i XIX wieku, jako sport na-
rodowy realizowana by a w szko ach ró nego typu: cywilnych i wojskowych 
(np. w Krzemie cu, Warszawie, Kaliszu, Krakowie, Lwowie i innych o rod-
kach). Do 1928 roku szermierka sportowa na ziemiach polskich rozwija a si  
pod wp ywem metod nauczania charakterystycznych dla szkó  szermierczych: 
polskiej, niemieckiej, francuskiej, w oskiej. 

Na ziemiach polskich zagarni tych przez Rosj  (od Warszawy na wschód) 
szermierki nauczali Niemcy i Francuzi. Jednym z pierwszych nauczycieli osia-
d ych w Warszawie by  przyby y z Niemiec Teodor Mathes. Od 1831 roku lekcji 
fechtunku udziela  cz onkom rodziny hrabiego ubie skiego. Wkrótce prywatne 
szko y fechtunku – rozwijaj ce si  w Warszawie w drugiej po owie XIX wieku 
– zacz li zak ada  równie  Polacy i inni cudzoziemcy. Najbardziej znan  by a 
„sala szermiercza” za o ona w 1890 roku przez Francuza Juliana Michaux, który 
uczy  w niej szermierki na szable „ma o u nas jeszcze znan  metod  w osk ” za-
równo cywilów, jak i wojskowych, w rosyjskiej Wojskowej Szkole Szermierki 
w Warszawie1. Wkrótce nowy sposób zyska  grono zwolenników. Od 1898 roku 
J. Michaux naucza  szermierki w Warszawskim Towarzystwie Wio larskim 
(funkcjonuj cym, od 1882 roku) oraz w Warszawskim Towarzystwie y wiar-
skim (od 1901 roku)2. Powstawanie szkó  by o cenne, gdy  w Królestwie Pol-
skim w adze carskiej Rosji, szczególnie przed wydarzeniami rewolucyjnymi 
z 1905 roku, kiedy to ludno  polska domaga a si  wi kszych swobód, rzadko 
wyra a y zgod  na tworzenie stowarzysze . O niskiej popularno ci fechtunku 
w czasach zaborów wiadczy artyku  zamieszczony na amach czasopisma 
„Sport” w nr. 7 z 1912 roku, w którym autor pomimo dostrzegania wielu zalet 
z uprawiania tego sportu pisze, e „[…] nie posiadamy wsz dzie dla niego do  
odpowiednich trenerów”. Jak np. w Ksi stwie Pozna skim znajduj cym si  pod 

                                                 
1 S, Spyra, Szermierka. Metodyka nauczania. Floret – szabla – szpada, Warszawa 1970, s. 18; 

J. Konopnicki, Wychowanie fizyczne w gimnazjum wo y skim, „Kultura Fizyczna” 1956, nr 3, 
s. 175–177. Przez szko  szermierki nale y rozumie  ca okszta t dzia a  realizowanych w da-
nym kraju i na danym obszarze w dziedzinie teorii i praktyki szermierczej. 

2 W. Ferens, Powstanie pierwszych zrzesze  sportowych w Warszawie, „Wychowanie Fizyczne 
i Sport” 1957, t. 1, s. 277. 
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zaborem pruskim, gdzie szermierki nauczali przewa nie Niemcy. Tak by o m.in. 
w Lesznie i w Gnie nie3. 

Równie  w Galicji – w niektórych szko ach rednich i wy szych znajduj -
cych si  w granicach zaboru austriackiego – szermierki nauczali nauczyciele 
wywodz cy si  z Francji, a nast pnie Austrii i Italii. Tak by o np. w Krakowie, 
gdzie w uniwersytecie krakowskim w szkole fechtunku w latach 1817–1821 
szermierki nauczali studentów Francuzi: Aleksander Tavernier (zdemobilizowa-
ny kapitan armii francuskiej), od 1827–1831 J.Ch. Remy4, a od 1877 roku Artur 
Mariè5. Z pocz tkiem XX wieku w Krakowie – od 1908 roku fechtmistrz au-
striacki – Eugeniusz Linnemann prowadzi  zaj cia w Oficerskim Klubie Szer-
mierczym6 i w sekcji szermierczej Akademickiego Klubu Sportowego (od 9 li-
stopada 1912 roku), zgodnie z za o eniami szko y w oskiej. W korporacjach 
akademickich dominowa a szko a niemiecka7. Nauk  rozpoczynano na pa asze 
(zbli one kszta tem do szabli), a nast pnie nauczano zasad walki floretem. 

We Lwowie szermierki nauczano pos uguj c si  metodami szkó : tradycyj-
nej polskiej, francuskiej, niemieckiej, francusko-niemieckiej, francusko-w oskiej 
i nowoczesnej szko y w oskiej. W mie cie monopol na nauczanie fechtunku po-
siada a rodzina Mariè, której cz onkowie udzielali lekcji szermierki w latach 
1860–19098. Przyk adowo w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó ” szermierki 
nauczano (od 1 lutego 1867 do 1875 roku) wed ug metody francusko-
niemieckiej oraz tradycyjnej szko y polskiej. Od 1899 roku we Lwowie zazna-
czy y si  wp ywy W ocha Oratio Santelliego (brat i asystent s ynnego Itala San-
tellego), który pe ni  funkcj  fechtmistrza. Szermierki na szable naucza  on we-
d ug metody francusko-w oskiej i nowoczesnej szko y w oskiej. Dzi ki m.in. 
pracy wymienionych fechtmistrzów szermierze ze Lwowa zacz li odnosi  coraz 
                                                 
3 Z. Grot, J. Gaj, Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce, Wyd. PWN, Warszawa – Po-

zna  1973, s. 102. 
4 H. Oszast, Stan wychowania fizycznego w Uniwersytecie Jagiello skim w pierwszej po owie XIX 

wieku, „Roczniki Naukowe WSWF” Kraków 1964, t. II, s. 95. 
5 H. Oszast, Szko y jazdy konnej i fechtunku w Uniwersytecie Jagiello skim, „Wychowanie Fi-

zyczne i Sport” 1963, nr 4, s. 498–499; R. Wasztyl, Wychowanie fizyczne i sport w Krakowie 

w latach 1773–1890, Wydawnictwo Monograficzne nr 60 AWF w Krakowie, Kraków 1993, 
s. 172–173. 

6 S. So tan, Manuskrypt (maszynopis). Zbiory prywatne Stans awa So tana. 
7 G. Pawlak, Rozwój szermierki sportowej na ziemiach polskich od XIX w. do 1939 r., „Roczniki 

Naukowe AWF w Warszawie”, Warszawa 1974, s. 232–233. 
8 J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ” w Galicji 1867–1914, Wyd. Uniwersy-

tetu w Bia ymstoku, Bia ystok 1997, s. 40, 43; Z dziejów szermierki w Polsce, „Stadion” 1927, 
nr 6, s. 4; R. Wryk, Pocz tki sportu akademickiego w Polsce (1878–1908/09), „Wychowanie Fi-
zyczne i Sport” 1982, nr 2, s. 82. Metoda francuska dotar a do Lwowa pod nazw  „Hochterz-
Parade”. Jej g ówn  cech  by o wykonywanie ruchów r k  z „przegubu” (nadgarstka), zas on  
pi t  zast powa a wysoka trzecia, za  niektóre ci cia zadawano rewersem klingi. 
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wi ksze sukcesy na zawodach z udzia em amatorów ówczesnej monarchii Au-
stro-W gierskiej9. W ród lwowskich zawodników dominowa a metoda ukszta -
towana w Cesarsko-Królewskim Wojskowym Instytucie Kszta cenia Nauczycie-
li Szermierki i Gimnastyki („K. Und Militär Fecht und Turlehreinstitut”) w Wie-
ner-Nustadt – w jednej z najwybitniejszych szkó  fechtunku w Europie. Popular-
na by a zw aszcza w klubach znajduj cych si  w granicach monarchii Austro- 
-W gierskiej10. 

Tak wi c, w szermierce na ziemiach polskich, od ko ca XIX wieku, rywali-
zowa y mi dzy sob  szko y francuska, niemiecka, austriacka i w oska.  

2. W Polsce niepodleg ej lat 1919–1939 

Po odzyskaniu w 1918 roku przez Polsk  niepodleg o ci szermierk  rozwi-
jano w trzech formach: sportowej (poprzez ogólnokrajowy zwi zek sportowy 
i Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich), wojskowej (zobowi zywano do upra-
wiania jej o nierzy s u by czynnej i zawodowej), pojedynkowej (jako sposób 
rozstrzygania sporów). 

W II Rzeczypospolitej, szermierka popularna by a zw aszcza w o rodkach 
uniwersyteckich, kontynuuj c tradycje z okresu zaborów. Uprawiano j  m.in. 
w sekcji szermierczej Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie (reak-
tywowanej w ko cu 1921 roku) oraz sekcji szermierczej AZS w Poznaniu (po-
wsta ej w ko cu 1919 roku), sto ecznym AZS (1921) i innych, np. w Klubie 
Sportowym „Pentathlon” (1922) przy Centralnej Szkole Wojskowej Gimnastyki 
i Sportów (dalej CSWGiS) w Poznaniu. W tej ostatniej szermierki naucza  
fechtmistrz Leopold Targler – Austriak – absolwent Szko y w Wiener-Neustadt. 
Opieraj c si  na jej zasadach, rozwija  „metod  austriack ”, charakteryzuj c  si  
przede wszystkim precyzj  i stopniowaniem trudno ci w nauczaniu. Ruchy r ki by y 
obszerne, wykonywane z okcia. Zas ony g ówne to 1, 2, 5, a pomocnicze – 3 i 4. 

Mimo trudnej sytuacji spo eczno-gospodarczej i politycznej Polski w latach 
1919–1920 rozwój sportu post powa  szybko. W dniu 28 maja 1922 roku we 
Lwowie zorganizowano Polski Zwi zek Szermierczy. 

Po ukonstytuowaniu si  Zarz du (26 listopada 1922 roku) PZS przyj to do 
Zwi zku Polskich Zwi zków Sportowych w charakterze cz onka zwyczajnego, 
a w roku 1923 – do Mi dzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE – Fédération 
Internationale d’Escrime), co stwarza o nowe mo liwo ci rozwoju zw aszcza na 
arenie mi dzynarodowej i zaszczepianiu nowych metod nauczania. 

                                                 
9 Z dziejów szermierki w Polsce..., s. 4. 
10 G. Pawlak, Rozwój szermierki sportowej..., s. 232–233. 
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W 1923 roku nale a y do PZS trzy kluby, w 1927 roku liczba ta wzros a do 
dwunastu, a w 1939 roku do czterdziestu z 500 zawodnikami. Sport szermierczy 
rozwija  si  g ównie w nast puj cych o rodkach: Warszawa, Lwów, Kraków, 
Katowice, ód , Pozna . Z sekcji szermierczych najlepsze rezultaty sportowe do 
1928 roku uzyskiwali szermierze AZS Kraków, a w nast pnych latach Wojsko-
wy Klub Sportowy „Legia” Warszawa i Policyjny Klub Sportowy z Katowic. 
Wysoki poziom prezentowali tak e zawodnicy AZS Pozna , „Warszawianki”, 
AZS Warszawa, WKS ód . 

W Polsce mi dzywojennej do 1928 roku szermierki na szable nauczano przede 
wszystkim wed ug metody w oskiej, lecz modyfikowanej przez wzorce szkó  fran-
cuskiej i w gierskiej. Jak pisze Jerzy Zabielski, mimo du ej precyzji i szybko ci 
w wykonywaniu akcji ró norodnych pod wzgl dem technicznym, „ujemn  stron  
metody w oskiej by o zbyt ma e akcentowanie pracy my lowej”. St d dominacja 
W grów, których akcje cechowa y si  wi ksz  prostot  i praktycyzmem, bez cis e-
go przestrzegania prowadzenia broni przedramieniem („z okcia”)11. 

W mi dzyczasie, w Polsce w 1926 roku, po doj ciu do w adzy Józefa Pi -
sudskiego, zarz dzanie sportem przej a grupa osób zwi zanych z wojskiem i je- 
go parti . Wówczas zwi zki sportowe, w tym PZS, zacz y rozwija  w nieco 
szerszym zakresie kontakty mi dzynarodowe – urz dza  akademie z udzia em 
m.in. znanych szermierzy z zagranicy i pozyskiwa  szkoleniowców. Po d ugo-
trwa ej korespondencji w 1928 roku do kraju sprowadzono trenera w gierskiego 
Bel  Szombathelyego12 (tak e uczestnika o miomiesi cznego kursu w Akademii 
Szermierki w Wiener-Neustadt). 18 marca 1928 roku rozpocz  prac  w Krako-
wie w charakterze fechtmistrza Polskiego Zwi zku Szermierczego13. 

                                                 
11 J. Zabielski, Szermierka, [w:] Przewodnik Sportowy, red. T. Sawicki i W. Kwast, wyd. nak a-

dem Ksi garni J. Lisowskiej, Warszawa 1933, s. 155. W gierska szko a szablowa powsta a oko-
o 1924–1925 roku. Sta o si  to pod wp ywem w oskiej szko y szablowej, z tym, e W grzy 

stworzyli w asny styl, który odznacza  si  odmienn  specyfik . Wybrali racjonalne elementy 
szermierki w oskiej, eliminuj c dogmatyzm, i wprowadzili ruchy naturalniejsze oraz bardziej 
swobodne, z czego narodzi  si  styl dynamiczny i elastyczny. Ró nica pomi dzy nowoczesn  
szko  w giersk  a klasyczn  w osk  polega na przyj ciu w obronie uk adu zas on w kszta cie 
trójk ta tercja–kwarta–kwinta, w miejsce trójk ta sekunda–prima–kwinta, jak równie  na znacz- 
nym zmodyfikowaniu pozycji i techniki r ki uzbrojonej, która sta a si  dynamiczniejsza. 

12 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Pa stwowy Urz d Wychowani Fi-
zycznego i Przysposobienia Wojskowego (dalej PUWFiPW), I-300.69.134, Umowa trenera 
Szombathely. Utrzymanie miesi cznie W gra wynosi o 200 dolarów USA. Ponadto dosta  nie-
odp atnie mieszkanie w Warszawie – dwa pokoje z kuchni , za które czynsz wynosi  300 z  
miesi cznie; Sprawozdanie Zarz du Polskiego Zwi zku Szermierczego z 1935 roku. Koszty 
utrzymania W gra w charakterze trenera zwi zkowego poch ania y znaczne kwoty i powa nie 
uszczupla y bud et Polskiego Zwi zku Szermierczego. 

13 Bela Szombathely, „Przegl d Sportowy” z 14.12.1932 roku, nr 100, s. 3. Urodzi  si  30 czerwca 
1900 roku w Budapeszcie. Ojciec jego by  pu kownikiem wojska w gierskiego. Od szóstego ro-
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Do jego obowi zków nale a o prowadzenie kursów instruktorskich i fecht-
mistrzowskich oraz pomoc i wspó udzia  w organizacji imprez szermierczych 
organizowanych przez wojsko i PZS, szkolenie szermierzy z grup cywilnych i woj- 
skowych14. W latach 1928, 1932, 1936 przygotowywa  polskich reprezentantów 
do igrzysk olimpijskich, skupiaj c ich m.in. na obozach treningowych. Nieza-
le nie od urz dzania wspomnianych obozów fechtmistrz Szombathely organi-
zowa  zgrupowania treningowe przed mistrzostwami Europy. Od stycznia 1929 
roku w O rodku WF w Warszawie zorganizowa  treningi dla dru yny reprezen-
tacyjnej oraz dla szermierzy z warszawskich klubów. Kolejny obóz przeprowa-
dzono dopiero w ko cu kwietnia 1938 roku w sali PUWFiPW w Warszawie15. 

Równocze nie kierowa  kursami dla fechtmistrzów, mi dzy innymi od 25 
stycznia do 22 grudnia 1929 roku w O rodku Wychowania Fizycznego w War-
szawie. Dzieli  si  swoim kunsztem równie  z szermierzami w innych miastach. 
W 1931 roku pracowa  dwa tygodnie w Poznaniu, odzi i we Lwowie z zawod-
nikami tamtejszych klubów16. T  drog  przybli a  zawodnikom zasady tego 
trudnego sportu. 

                                                 
ku ycia ucz szcza  do szko y w Ni Ywesz Kloni Yszkola. W 1910 roku rozpocz  nauk  
w wojskowym gimnazjum. Bela Szombathely z szermierk  zapozna  si  w 1913 roku w Pozzo-
ny. Nast pnie ucz szcza  przez jeden rok do szko y w Wiener-Neustadt, gdzie uko czy  roczny 
kurs szermierczy. W czasie wojny przebywa  w Seged. Podczas rewolucji socjalistycznej na 
W grzech walczy  jako podporucznik w szeregach Bia ej Gwardii. Po zako czeniu I wojny 
wiatowej wyst pi  z wojska i osiedli  si  w prowincjonalnym miasteczku w Bonyhad, gdzie 

wraz ze swym przyjacielem Perczalem za o y  Klub Szermierczy. Tam trenowa  swych kole-
gów jako fechtmistrz amator. W 1924 roku zda  egzamin na fechtmistrza zawodowego. Nast p-
nie wyjecha  do Pary a. Tam przez osiem miesi cy wiczy  w salach najlepszych fechtmistrzów 
francuskich: Luigiego Barbasettiego, Merignaca, Laurenta i innych. W Pary u trenowa  ze zna-
nymi szermierzami takimi jak: Gaudin – mistrz Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w szpa-
dzie i we florecie oraz Cattian, Laurent, Ducret, Tallandier, Lacroix. Po powrocie do Budapesz-
tu rozpocz  prac  w Wy szej Szkole Wychowania Fizycznego w charakterze drugiego fechtmi-
strza. Równocze nie otworzy  wraz z fechtmistrzem Totham prywatn  sal  szermiercz . Ponad-
to trenowa  jeszcze w sali fechtmistrza Rakossyego. 

14 Sprawozdanie delegata PUWFiPW dla Polskiego Zwi zku Szermierczego; CAW PUWFiPW 
I 300.69.133, Pismo przewodnicz cego PKOL do dyrektora PUWFiPW w sprawie przydzielenia 
subwencji i pozostawienia trenera Szombathelyego. 

15 Obóz szermierzy pracuje przed mistrzostwami Europy, „Przegl d Sportowy” z 16.06.1934 roku, 
nr 48, s. 2. 

16 A. Papèe, Na planszach czterech olimpiad, Warszawa 1957; W marcu 1928 roku w gierski 
fechtmistrz Bela Szomabthely, wkrótce po obj ciu nadzoru nad szkoleniem kadry szermierzy, 
zorganizowa  tygodniowy trening w Budapeszcie z udzia em 5 polskich szermierzy: T. Friedri-
cha, K. Laskowskiego, W. Segdy, J. Zabielskiego i Adama Papèe. Zawodnicy trenowali tam co-
dziennie rano w sali treningowej Szombathelyego, natomiast po po udniu ka dego dnia w innym 
klubie z „dobrej klasy partnerami”. Wyjazd spe ni  oczekiwanie, gdy  zawodnicy mieli mo li-
wo  poznania sposobu walki niemal wszystkich czo owych zawodników w gierskich; A. Papèe, 
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Obecno  B. Szombathelyego w stolicy i próba stworzenia w „Legii” cen-
tralnego o rodka szermierczego mia a wp yw na decyzj  czo owych szermierzy 
krakowskich: Adama Papèe, W adys awa Segdy, Jerzego Zabielskiego, o prze-
niesieniu si  do sto ecznej „Legii” na pocz tku lat 30. Wzmocnili oni sekcj  do 
tego stopnia, e sta a si  ona najsilniejszym o rodkiem w kraju. Jednak ju  w 1933 
roku w „Legii” zarysowa  si  kryzys. Sta o si  to po odej ciu do Warszawianki 
czo owych szermierzy, m.in. kpt. M. Suskiego i kpt. W . Segdy, którzy mieli 
tam korzystniejsze warunki17. 

W okresie dzia alno ci Beli Szombathelego, w szermierce polskiej zacz a 
dominowa  szko a w gierska, oparta na systemie w oskim. Zapocz tkowali j  
fechtmistrz w oski Italo Santelli oraz inni w oscy mistrzowie i oficerowie – ab-
solwenci Cesarsko-Królewskiego Wojskowego Instytutu Kszta cenia Nauczycie-
li Szermierki i Gimnastyki w Wiener-Neustadt, którzy osiedlili si  na W grzech. 
Odkryli oni, e prowadzenie klingi z wykorzystaniem stawu okciowego stwarza 

                                                 
Na bia  bro , Warszawa 1987, s. 37. Inn  form  przygotowa  do zawodów, obok codziennych 
treningów, by  udzia  w meczach mi dzypa stwowych i turniejach. Taki mecz mi dzypa stwo-
wy zorganizowano z Czechos owacj  w Krakowie, natomiast w Bernie rozegrali nasi reprezen-
tanci mecz mi dzypa stwowy; A. Papèe, Z rozwa a  szermierczych, „Stadion” 1928, nr 10, s. 8. 
Równie  do Igrzysk Olimpijskich w 1932 roku reprezentacja Polski przygotowywa a si  w spo-
sób systematyczny i planowy, pomimo trudno ci finansowych oraz wiatowego kryzysu gospo-
darczego, maj cego tak e szczególnie ostry i dotkliwy przebieg w Polsce. Tym razem ekip  
zgrupowano w Warszawie. Podobnie jak do poprzednich igrzysk dru yna przygotowywa a si , 
uczestnicz c po sko czeniu pracy zawodowej w treningach w O rodku Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie pod okiem fechtmistrza B. Szombathelyego. Dru yna wyjecha a tak e na dwu-
tygodniowy trening do Budapesztu. Rano odbywali lekki trening i gimnastyk , natomiast po po-
udniu rozgrywali walki treningowe, codziennie w innym klubie. Nasi szermierze trenowali 

mi dzy innymi w znanej szkole mistrza Santeliego, klubie oficerów policji (RAC) oraz rozegrali 
mecz z klubem Honved Tisti Club; Szermierze polscy na mistrzostwach W gier, „Raz Dwa 
Trzy” 1932, nr 18, s. 11. Jednak g ówn  cze ci  programu by  udzia  w mistrzostwach W gier. 
Rezultatem by o zdobycie br zowego medalu olimpijskiego w 1932 roku w Los Angeles; Spra-
wozdanie delegata PUWFiPW dla Polskiego Zwi zku Szermierczego na konferencj  w dniu 
2.12.1935 roku; W poniedzia ek – obóz 14 szermierzy. Ostatni szlif przed Olimpiad , „Przegl d 
Sportowy” z 25.05. 1936 roku, nr 44, s. 3. Do igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku 
równie  zorganizowano dwa obozy. Urz dzono je w Warszawie w sali PZS, przy ul. Marsza -
kowskiej 138. Pierwszy trwa  od 1 wrze nia 1935 roku do 26 listopada 1935 roku Bra o udzia  
w nim 19 szermierzy. Drugi obóz zorganizowano od ko ca maja 1936 roku do 14 czerwca 1936 
roku Uczestniczy o w nim cznie 13 szablistów i szpadzistów. 

17 A. Papèe, Na planszach czterech olimpiad, s. 11–18, 33–50. Por. idem, Akademickie klingi na 

olimpijskich planszach Pary a i Amsterdamu, [w:] Akademicki Zwi zek Sportowy 1908–1983. 

Wspomnienia i pami tniki, wybór i opracowanie Ryszard Wryk, Pozna  1985, s. 59–69, idem, 
Na bia  bro , s. 20–31. Najwi kszym sukcesem sportowców „Legii” by o zdobycie br zowego 
medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku. W szablowej dru ynie walczy-
li czterej zawodnicy „Legii”: dr A. Papée, kpt. W. Segda, por. M. Suski, kpt. L. Lubicz-Nycz.  
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zagro enie otrzymania trafienia w przedrami , rami  i zewn trzn  cz  twarzy. 
Dlatego bro  zacz to prowadzi , synchronizuj c okie  i przegub. Dzi ki temu 
ruch sta  si  elastyczny, mi kki oraz krótszy. Da o to zwi kszenie mo liwo ci 
rozwoju taktycznych dzia a . G ównymi zas onami by y: trzecia i czwarta (z ni-
skim po o eniem kosza), a tak e pi ta. Postawa szermiercza oparta na lekkich 
ruchach nóg uczyni a walk  na planszy bardziej dynamiczn  ni  dawniej. Jesz-
cze przed 1928 rokiem w w gierskim systemie szablowym wprowadzono now  
zmian  – rzut (flèche). Na przekszta cenie tego systemu wp yn o zahamowanie 
stosowania w walce popularnego dot d skoku w ty  oraz wprowadzenie czynni-
ka zaskoczenia w pracy nóg (szermierz naciera, gdy przeciwnik w a nie rozpo-
cz , ale jeszcze nie uko czy  ruchu nóg)18. W rezultacie uproszczono technik , 
zwi kszono szybko  dzia a , zwrócono wi ksz  uwag  na przedci cia oraz na-
tarcia wykonywane rzutem i odpowiedzi rzutem19. 

W mi dzyczasie w Polsce, od 1928 roku, dzi ki stosowaniu metody w gier-
skiej, w walkach polskich szablistów uwidoczni a si  wi ksza skuteczno  oraz 
ywsze tempo. Cz ciej wykonywano rzut. Po raz pierwszy wprowadzono dzia-
ania zaczepne (atak) o niewiadomym zako czeniu. Poprawiono szybko  w ata- 

ku, a tak e technik  w odpowiedzi. Zastosowano wi ksz  ruchliwo  w walce. 
Wprowadzono zas ony 3, 4, 5 oraz zas ony 1 i 2 jako posi kowe20. 

Bela Szombathely preferowa  szkolenie w szabli. W wywiadzie udzielonym 
dla tygodnika „Stadion” z dnia 14 maja 1931 roku, nr 20, s. 11, stwierdzi , e 
przy wspó czesnym rozwoju sztuki szermierczej, nie op aca si  uprawia  walki 
na florety. To niestety nie by o tylko jego przemy lenie, lecz przekonanie znaw-
ców fechtunku w Europie. Uwa ano, e walki na florety s  szkodliwe i niebez-
pieczne, zw aszcza dla techniki szermierczej. W 1935 roku zainteresowanie flo-

                                                 
18 I. Lukovich, L. Szabo, Vivás, vivómesterség, Budapest 1986, s. 35; Z.O. Schenker, Szermierka 

na szable, Warszawa – Budapeszt 1962, s. 11–17; Bela Szombathely 32-letni mistrz szermierki 

i nauczyciel Polaków, „Przegl d Sportowy” nr 100 z 14.12.1932 roku, s. 3. W 1924 roku w Pa-
ry u (przez 8 miesi cy) pobiera  lekcje u najlepszych fechtmistrzów francuskich, L. Barbaset-
tiego, Merignaca i Laurenta. 

19 Z. Czajkowski, Luigi Barbasetti i jego szko a, „Sport Wyczynowy” 1993, nr 5–6, s. 107, 108. 
Warto doda , e wspomniana Szko a z Nowego Miasta (w Wiener-Neustadt) wywar a tak e 
wp yw na sposoby nauczania, technik , taktyk , nazewnictwo itp. w wielu krajach Europy, nie 
tylko w Austrii, ale i na W grzech, Niemczech oraz w Polsce. Jej twórc  by  W och Luigi Bar-
basetti, który wprowadzi  w niej system szermierki w oskiej, uzupe niony w asnymi przemy le-
niami. Wp ywy austriackie w walkach na szable os ab y dopiero w latach trzydziestych pod 
wp ywem szko y w gierskiej („prowadzenie w szabli ruchami palców i nadgarstka, mi kko  
ruchów, wprowadzenie rzutu etc.”). 

20 K. Laskowski, Szermierka i boks w CIWF i AWF przed i po wojnie, [w:] Akademia Wychowania 

Fizycznego w Warszawie imienia Genera a broni Karola wierczewskiego w latach 1929–1959, 

Ksi ga pami tkowa, Wydawnictwo SiT, Warszawa 1960, s. 308. 
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retem by o tak ma e, e nie tylko nie zorganizowano mistrzostw Polski, ale tak e 
adnego turnieju. Dopiero w 1937 roku uwidoczni o si  zainteresowanie t  bro-

ni . Wzros a równie  frekwencja na turniejach floretowych. 
Jego praca i wspó praca polskich szkoleniowców przyczyni a si  w Polsce 

do wzrostu wyników i poziomu szermierki, zw aszcza w szabli. 
W trakcie dzia alno ci szkoleniowca w gierskiego w dniu 2 marca 1929 ro-

ku Walne Zgromadzenie Polskiego Zwi zku Szermierczego przyj o nowy statut 
– obowi zuj cy do 1939 roku, wzorowany na statucie W gierskiego Zwi zku 
Szermierczego. B. Szombathely promuj c szermierk  – a zarazem swoj  osob , 
zamieszcza  w prasie sportowej artyku y fachowe popularyzuj ce fechtunek21. 

Nowatorem w zakresie techniki, taktyki i metodyki treningu, w tym równie  
w sposobach prowadzenia lekcji indywidualnej – na szable, by  fechtmistrz w -
gierski Lászlò Borosodyi. T  now  metod  nauczania szabli na podstawie sys-
temu w gierskiego wprowadzi  tak e B. Szombathely22. W trakcie lekcji (we-
d ug L. Borsodyiego) ucze  musia  intuicyjnie przewidzie  dzia anie fechtmi-
strza o znanym zako czeniu, na podstawie metody statystycznej. Warunkiem 
by o prawid owe odczytanie przez ucznia intencji trenera i wybór w a ciwej ak-
cji – wybranej spo ród kilku do wyboru – np. ci cia na g ow  albo ci cia na 
pier , albo ci cia na r k )23. Obok niego w asne koncepcje do techniki i taktyki 
walki wprowadzali tak e Kazimierz Laskowski i Stanis aw Zagacki, którzy od-
byli sta e we w oskiej szkole dla fechtmistrzów w Farnesine24. 

Efektem pracy szkoleniowca w gierskiego i polskich trenerów by o wywal-
czenie przez polskich szablistów dwóch br zowych medali mistrzostw Europy – 
w trakcie sze ciu startów – w 1930 roku w belgijskiej miejscowo ci Leodium 
(Liége) i w 1934 roku (w Warszawie) oraz trzech medali mistrzostw Europy dla 
wojskowych – w ci gu trzech startów – (w 1930 roku w Ostendzie w turnieju 
indywidualnym w szabli Kazimierz Laskowski wywalczy  wicemistrzostwo Eu-
ropy, a dru yna szablowa zaj a trzecie miejsce, nast pnie w 1937 roku w Pary-

                                                 
21 CAW PUWFiPW I 300.69.133, Pismo przewodnicz cego PKOL do dyrektora PUWFiPW w spra- 

wie przydzielenia subwencji i pozostawienia trenera Szombathelyego; Sprawozdanie delegata 
PUWFiPW dla Polskiego Zwi zku Szermierczego. W statucie uwzgl dniono podzia  obszaru 
pa stwa polskiego na okr gi. Okre lono kompetencje w adz, podzia  szermierzy na klasy oraz 
sprecyzowano kompetencje PZS w stosunku do okr gów. 

22 K. Laskowski, Szermierka i boks w CIWF i AWF przed i po wojnie, s. 308. 
23 Z. Czajkowski, Taktyka i psychologia w szermierce, Akademia Wychowania Fizycznego w Ka-

towicach, Wydanie II, zmienione i poszerzone, Katowice 2007, s. 55. 
24 A. Pawe ek, Centralna Szko a Wojskowa Gimnastyki i Sportów w Poznaniu, Pozna  1929, s. 87; 

A. Papée, Na planszach czterech olimpiad, s. 34; K. Laskowski, Z zagadnie  taktyki w szer-

mierce, „Wychowanie Fizyczne” 1935, nr 6, s. 4; S. So tan – relacja ustna. Kraków 2 X 1986 
roku; M. uczak, has o: Zagacki Stanis aw (1900–1981), [w:] S ownik biograficzny wychowania 

fizycznego i sportu, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1989, nr 1. 
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u zespó  szablistów zaj  drugie miejsce) i z otego medalu w szabli w konku-
rencji dru ynowej w Akademickich Mistrzostwach wiata w 1939 roku w Monaco. 

Czterokrotne wyst py w Igrzyskach Olimpijskich (1924, 1928, 1932, 1936) 
zako czyli zdobyciem dwóch br zowych medali w szabli, w konkurencji dru yno-
wej w 1928 roku i w 1932 roku, oraz wysokiego czwartego miejsca w 1936 roku25. 

Warto doda , e w roku 1938 do Polski przyjecha  fechtmistrz Janos Kevey 
(równie  absolwent Szko y w Wiener-Neustadt), który po otrzymaniu dyplomu 
profesora szermierki Magyar királyi honved sporttanar és vivómesterképz  int-
ézet (W gierskiej Królewskiej Szko y Sportu Wojskowego i Szermierki) w Bu-
dapeszcie (w 1935 roku) pracowa  tam jako fechtmistrz w trzech broniach, a na-
st pnie przez rok 1938 szkoli  polsk  dru yn  narodow 26. 

Jeszcze w 1939 roku w trakcie II wojny wiatowej poleg o wielu znanych 
szermierzy. Na terenie W gier znale li si  Antoni Franz i Camilla M dral, która 
uprawia a tam szermierk  pod okiem fechtmistrza Santellego27. 

W okresie II Rzeczypospolitej sport szermierczy, mimo e uprawiano go 
w wielu o rodkach, nie mia  wi kszego zasi gu spo ecznego. Przyczyn by o 
wiele, m.in. niskie subwencje pa stwowe na rozwój tej dyscypliny oraz koszty 
zwi zane z zakupem drogiego sprz tu, a tak e bardziej dynamiczny rozwój in-
nych sportów, docieraj cych na ziemie polskie z krajów Europy Zachodniej. 
Mimo to, Polacy od 1928 roku nale eli do cis ej czo ówki wiatowej w szabli, 

                                                 
25 A. Papée, Na bia  bro , s. 52.  
26 A. Martincic, Kevey und seine Fechtschule, Graz 1983, s. 5. J. Kevey uko czy  budapeszte sk  

Ludovica. W roku 1933 zosta  wypromowany na porucznika i zobowi zany do s u by w Aka-
demii Wojskowej w Szeged, do roku 1935. Zako czy  sw  karier  oficersk , wst pi  w 1935 do 
SPOTI i uzyska  w roku 1935 dyplom profesora szermierki; R. Cohen, By the sword, Wyd. Pan 
Books, New York 2002, s. 416. W 1939 Kevey trafi  do armii, gdzie zosta  adiutantem genera a 
Miklósa Horthyego, zagorza ego antysemity. W 1940 roku zdoby  mistrzostwo W gier w szpa-
dzie. Kiedy jego kraj zosta  zaj ty przez wojska niemieckie, walczy  po stronie swoich nowych 
mistrzów. W 1945 roku, gdy oddzia y sowieckie zaj y Budapeszt, Kevey zosta  majorem No-
wej Armii Demokratycznej. Wówczas Horthy zosta  skazany za przest pstwa wojenne przeciw-
ko ludno ci pochodzenia ydowskiego. Kevey uwik any w kolaboracj , równie  zosta  osadzo-
ny na kilka miesi cy w wi zieniu. W odosobnieniu przemy la  teori  szermierki na szable i do-
szed  do wniosku, i  mo liwa jest nowa metoda, oparta na prostych i ograniczonych, ale szyb-
kich ruchach, i przede wszystkim na ogólnej mobilno ci. Wszystkie swoje natarcia opar  na fle-
szu (rzucie). W Budapeszcie nie by o dla niego pracy, gdzie by  uwa any za zdrajc . Po inwazji 
w 1939 roku na Polsk  liczni oficerowie polscy uciekali na W gry, z ch ci  dalszej walki 
z Niemcami. Kiedy W gry przyst pi y do wojny po stronie Niemiec, Kevey sta  si  jednym 
z tych, co pomagali ukrywa  si  tym e oficerom. Po roku 1945 wielu tych oficerów obj o wa -
ne stanowiska a jego okre lili jako bohatera. 

27 A. M odzianowska, „Pocz tki sportu szermierczego kobiet w Polsce (do 1980 r.)”, praca magi-
sterska, AWF, Warszawa 1982, s. 65. Poza tym pomaga a ona Polakom przedostawa  si  do 
Francji, za co w 1944 roku aresztowano j  i wywieziono do pracy w Austrii. 
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ust puj c jedynie W grom i W ochom, z powodzeniem w czaj c si  do rywali-
zacji z zespo ami USA, Francji i Niemiec. Na uwag  zas ugiwa  du y post p ze-
spo u szpadzistów. Ni szy poziom reprezentowa y florecistki i floreci ci. 

3. W nowej rzeczywisto ci lat 1945–1959 

Po wyzwoleniu Polski w 1945 roku spo ecze stwo przyst pi o do odbudowy 
kraju. Stopniowo odradza o si  ycie sportowe. Pocz tkowo dzia acze rekon-
struowali struktury organizacyjne polskiego sportu, opieraj c si  na wzorcach 
przedwojennych. Najwcze niej kluby i sekcje szermiercze powsta y na l sku, 
m.in. w Katowicach, Czeladzi, Bytomiu, Chorzowie, a nast pnie Krakowie, o-
dzi, Poznaniu, Wroc awiu i innych miastach. Wkrótce istnia o ju  7 klubów na 

l sku, 4 w odzi, 2 w Krakowie, 1 w Sopocie, 1 w Poznaniu. 
21 pa dziernika 1945 roku, wybrano pierwszy po wojnie Zarz d Polskiego 

Zwi zku Szermierczego z siedzib  w Katowicach28, którego dzia alno  skupio-
na by a przede wszystkim na poczynaniach organizacyjnych, polegaj cych m.in. 
na zapewnieniu odpowiedniej ilo ci sprz tu sportowego, sal do treningów, reje-
stracji zawodników, klubów, reaktywowaniu okr gowych zwi zków szermier-
czych i powo ywaniu nowych, ustaleniu kalendarza imprez i regulaminu, itp. 
PZS nawi za  te  kontakty z FIE oraz z federacjami krajowymi, m.in. Francji, 
Czechos owacji, organizowa  mecze mi dzypa stwowe. W pierwszych latach 
uwag  skierowano przede wszystkim na przygotowania do Szermierczych Mi-
strzostw wiata w 1947 roku, Akademickich Mistrzostw wiata i Igrzysk Olim-
pijskich w 1948 roku, oraz na szkolenie i doszkalanie kadry instruktorskiej. Po-
wo ano kadr  olimpijsk  i zorganizowano obozy szkoleniowe. Podj to próby 
popularyzacji szermierki w ród szerokich kr gów spo ecze stwa29. 

W celu podniesienia poziomu sportowego szermierki w pa dzierniku 1947 
roku PZS zaanga owa  w charakterze trenera kadry narodowej w szabli w gier-
skiego fechtmistrza majora Janosa Keveya, by ego mistrza W gier w szpadzie30. 
Wkrótce jemu i polskim trenerom, dzia aczom PZS, spo ecznikom klubowym i za- 
wodnikom polska szermierka zawdzi cza a sukcesy mi dzynarodowe, zw aszcza 
w szabli, a w mniejszym stopniu we florecie i szpadzie. By  to tak e efekt dzia-
alno ci Zespo u szkoleniowego Spo ecznej Sekcji Szermierki G ównego Komi-

tetu Kultury Fizycznej, który zaproponowa  bardziej wszechstronne metody 

                                                 
28 Komunikat PZS nr 1, Katowice 12.11.1945 roku, s. 1. 
29 B. Borz cki, Bia  broni  urzeczeni, PZS, Warszawa 1994, s. 159–160; Z. Czajkowski, Nowa 

szermierka, wydanie I, wyd. MON, GKKF, Warszawa 1951, s. 42; 60-lecie Polskiego Zwi zku 

Szermierczego, Cz. II: 1945–1982, Rybnik, b.r.w., s. 1–5. 
30 Komunikat PZS nr 1/47, Katowice 20.11.1947 roku. 
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przygotowania szermierzy, prezentowane m.in. na kursach dla instruktorów i tre- 
nerów31. 

Przed II wojn  wiatow  i w pierwszych latach po jej zako czeniu, praco-
wano systematycznie jedynie podczas tzw. sezonu szermierczego. Pó niej za-
prawa szermiercza w Polsce trwa a przez ca y rok. Na pocz tku lat 50. do tre-
ningu szermierzy wprowadzono podzia  roku treningowego, który obejmowa  
trzy okresy: przygotowawczy (wst pny), zasadniczy (g ówny) i ko cowy (przej-
ciowy). Okres przygotowawczy przypada  na wrzesie  i pa dziernik. Od listo-

pada do czerwca trwa  okres zasadniczy, a w lipcu i sierpniu – przej ciowy32. 
Zgrupowania szkoleniowe dla seniorów reprezentuj cych kraj organizowano 
przed meczami mi dzypa stwowymi33. 

Dzia alno  w gierskiego trenera by a udan  prób  powtórzenia sytuacji z okre- 
su mi dzywojennego, kiedy to dzi ki jego rodakowi, B. Szombathelyemu, pol-
scy szabli ci uzyskali dwa br zowe medale olimpijskie. Decyzja ta by a s uszna, 
bowiem polscy szkoleniowcy, których wojna zmusi a do bezczynno ci, nie mieli 
mo liwo ci zapoznania si  z nowszymi metodami treningu34. 

Realizacj  ich powierzono trenerowi majorowi Janosowi Keveyowi, który 

opracowa  i stosowa  nowe formy treningu, opartego na du ej ruchliwo ci w star- 
ciu szermierczym, szybkich akcjach i nieskomplikowanej taktyce35. Mia  on wia- 
domo , e star  klasyczn  metod  nie da si  w krótkim czasie wychowa  mi-
strzów wiata. W tym celu korzysta  z ró nych nauk, dokonuj c swoistej rewo-
lucji na rzecz szermierki dynamicznej. Postaw  szermiercz , ruchy nóg zaadop-
towa  od Büchlera, Konrada Lorenza i Craiggela; system ofensywny (natarcia) 
z historii wojen, a szybko  dzi ki wy wiczeniu warunkowych odruchów mi -
niowych znanych z fizjologii. 

J. Kevey du y nacisk k ad  na ruchliwo , redukuj c do minimum liczb  ak-
cji szermierczych. Dzi ki temu, w krótkim czasie nauczy  perfekcyjnego wyko-
nania kilku akcji szermierczych. Potrafi  przekona  do swojej metody grono 

                                                 
31 W. Zab ocki, Jak to na obozie adnie (List z Chylic), „Przegl d Sportowy” 10.09.1957, nr 139, s. 2. 
32 Z. Czajkowski, Szermierka na florety, Wyd. SiT, Warszawa 1987, s. 146–147. 
33 Komunikat PZS nr VI, Katowice 17 maja 1946 roku, s. 1; O tytu  najbardziej wszechstronnego 

szermierza, „Sport” 25.01.1963, nr 10, s. 1; Szermierczy trójbój domen  Parulskiego, „Sport” 
28.01.1963, nr 11, s. 1. 

34 „Sport” 1947 roku; pismo T. Friedricha Przewodnicz cego Delegatury PZS do J. Pieczy skiego, 
Kraków 24 I 1950 roku; A. Martincic, Kevey und seine Fechtschule, Graz 1983, s. 5.; P. Pietra-
szek, „Janos Kevey – sylwetka trenera, twórcy sukcesów polskich szablistów w latach 1947–1958”, 
praca magisterska, AWF, Warszawa 1985, s. 13. 

35 J. Kevey, Szermierka na szable, Podstawy nowoczesnej techniki szablowej, wyd. GKKF, War-
szawa 1952, s. 5–174; L. Lachowicz, Rola CIWF i AWF w kszta ceniu instruktorów i trenerów 

dla ruchu sportowego, [w:] Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie imienia Genera a 

broni Karola wierczewskiego…, s. 342. 
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zdolnej m odzie y36. W jego metodzie zawodnicy wi kszo  natar  wykonywali 
rzutem. W obronie stosowali odskok, a bezpo rednio po nim rzut, który by  wy-
konywany z maksymaln  szybko ci . 

Jednak zbyt przesadne uproszczenie techniki i zubo enie taktyki, niedosko-
na e wyszkolenie podstawowe nie rokowa y dalszego doskonalenia si  i sku-
teczno ci w walce. Wkrótce jego system zosta  udoskonalony przez wielu pol-
skich trenerów, którzy zwrócili uwag  na dok adno  ruchów i wszechstronno  
techniczno-taktyczn 37. Warto doda , e w latach 50. i 60. w szermierce na sza-
ble natarcia stanowi y po ow  wszystkich dzia a  w walce, zas ony i odpowiedzi 
– 30 procent, przeciwnatarcia (w tym przedci cia na r k ) – 20 procent38. 

Polscy floreci ci i szabli ci w latach 50. stosowali wprowadzone w walce 
przez mjra J. Keveya skoki w przód i w ty . Poza zm czeniem nie odnosi o to 
skutku, tym bardziej, e szkolenie we florecie odbywa o si  wed ug tych samych 
zasad, co w szabli i szpadzie. 

System Janosa Keveya obok wielu zalet posiada  tak e wady. W ród nich 
Zbigniew Czajkowski wymieni , m.in. „przesadne uproszczenie techniki, a co za 
tym idzie, zubo enie taktyki (co u atwia o rozpoznanie za o e  taktycznych na-
szych szermierzy przez bardziej do wiadczonych przeciwników); niedok adne, 
pobie ne i niedba e wyszkolenie podstawowe [...] np. [...] «wyko lawienie» po-
stawy szermierczej; ma a trwa o  i ma a plastyczno  mechanicznie przyswo-
jonych nawyków ruchowych; zupe ny brak obja nie  s ownych w nauczaniu 
podstawowym; brak planowania i podzia u roku na okresy treningowe; nu cy, 
jednostajny i jednostronny trening; brak stosowania zasady indywidualizacji 
i stopniowania trudno ci przez wprowadzenie nowych pierwiastków techniki 
i taktyki, [...] brak perspektyw dalszego doskonalenia si  [...], nauczanie floretu 
i szpady wed ug zupe nie tych samych zasad co szabli [...]” 

Jednak mimo wielu usterek systemu prowadzonego przez J. Keveya jego za-
s ugi dla rozwoju sportu szermierczego w Polsce s  niezaprzeczalne i nale y 
oceni  je bardzo wysoko39. 

Warto podkre li , e w systemie szkolenia J. Keveya istotn  funkcj  szkole-
niow  w przygotowaniu do igrzysk olimpijskich i innych wa nych zawodów spe -
nia y treningi w klubach sportowych, kontakty mi dzynarodowe i obozy, m.in. 
z udzia em ekip zagranicznych. W pierwszych latach po zako czeniu wojny re-
prezentanci Polski odnowili kontakty z zespo ami innych krajów. Do 1956 roku 
najcz ciej spotykali si  z W grami 11 – razy, Francj  – 9, Austri  i ZSRR – po 740. 

                                                 
36 A. Martincic, Kevey und seine Fechtschule, s. 7–8. 
37 Z. Czajkowski, Teoria i metodyka wspó czesnej szermierki, wyd. SiT, Warszawa 1968, s. 58–102. 
38 Z. Czajkowski, Taktyka i psychologia w szermierce, Cz. I. wyd. AWF, Katowice 1984, s. 158–161. 
39 Z. Czajkowski, Teoria i metodyka wspó czesnej szermierki…, s. 92–95. 
40 J. Nawrocki, J. Mrzyg ód, W szcz ku stalowych kling, wyd. SiT, Warszawa 1957, s. 114–119. 
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Istotn  rol  odgrywa y tak e wspomniane obozy przygotowawcze. Na przy-
k ad przed Igrzyskami Olimpijskimi w Helsinkach w 1952 roku zorganizowano 
pi  obozów treningowych: w Budapeszcie, Warszawie, Moskwie, Leningra-
dzie, Zakopanem i Helsinkach41. W Budapeszcie przez kilka tygodni szermierze 
Polscy trenowali z najlepszymi szablistami wiata. Nast pnie przez trzy tygo-
dnie odbywali treningi z szermierzami radzieckimi w Leningradzie i w Mo-
skwie42. Wprawdzie w tym samym roku ci ka praca na obozach nie da a wy-
miernego efektu, ale w nast pnym szabli ci zdobyli pierwsze medale w szabli, 
a w kolejnych latach – nast pne medale43. 

Pierwszy z oty medal Mistrzostw wiata Juniorów uzyska  Wojciech Za-
b ocki w 1953 roku44. W tym samym roku na Mistrzostwach wiata Seniorów 
dru yna szablistów (Wojciech Zab ocki, Jerzy Paw owski, Leszek Suski, Zyg-
munt Pawlas, Zbigniew Czajkowski) zdoby a br zowy medal45. 

W ci gu nast pnych lat szabli ci zdobyli kolejne medale. W 1957 roku w Pa-
ry u Jerzy Paw owski w turnieju indywidualnym wywalczy  tytu  mistrza wiata46. 

Wprawdzie z Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach (1952 rok) szermierze 
wrócili bez medalu, to jednak zademonstrowali niezwykle ofensywny styl walki. 
Ów styl charakteryzowa  si  dobrym wyczuciem dystansu i sytuacji w walce 
oraz ripostami. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach (1952 rok) prezen-
towane umiej tno ci sprawi y, e nazwano Polaków „cudownymi dzie mi”. 

Przed Igrzyskami w 1956 roku zreorganizowano prac  PKOl i wprowadzono 
nowe za o enia szkoleniowe. Do Melbourne wyjecha o tylko 6 szablistów: Ma-
rek Kuszewski, Zygmunt Pawlas, Jerzy Paw owski, Andrzej Pi tkowski, Woj-
ciech Zab ocki i Ryszard Zub, którzy wywalczyli dwa srebrne medale – w kon-
kurencji indywidualnej (Jerzy Paw owski) i zespo owej47. 
                                                 
41 A. Martincic, Kevey und seine Fechtschule, s. 16. 
42 Z. Czajkowski, Nowa szermierka, wyd. II – 1954, s. 47; W. Wieromiej, Polak w finale turnieju 

szermierzy W gier, „Przegl d Sportowy” 8.06.1952, nr 15, s. 1, 3; Szermierze trenuj  w Zako-

panem, „Przegl d Sportowy” 15.05.1954, nr 40, s. 3.; Szermierze dobrze przygotowani do startu 

w Luksemburgu, „Przegl d Sportowy” 3.06.1954, nr 47, s. 5; W. Zab ocki, G os w sprawie 

Kevey’a zabiera zawodnik, „Przegl d Sportowy” 10.08.1957, nr 121; idem, Jak to na obozie 

adnie, „Przegl d Sportowy” 10.09.1957, nr 139, s. 2. 
43 Z. Czajkowski, Teoria i metodyka wspó czesnej szermierki..., s. 100. 
44 Z. Czajkowski, Nowa szermierka, wydanie II – 1954, s. 56. 
45 Ibidem, s. 57. 
46 J. Mrzyg ód, J. Paw owski pierwsz  szabl  wiata, „Przegl d Sportowy” 30.09.1957, nr 150, s. 1; 

J. Mrzyg ód, 16 wygranych walk najlepszego w wiecie rycerza szabli, „Przegl d Sportowy” 
30.09.1957, nr 150, s. 2. J. Mrzyg ód, Za zarozumia o  i brak sumienno ci w pracy tylko br -

zowy medal dla szablistów, „Przegl d Sportowy” 28.09.1957, nr 149, s. 1, 3. 
47 50 lat na olimpijskim szlaku, wyd. SiT, Warszawa 1974, s. 193. Wojciech Zab ocki zaj  szóste 

miejsce. Zob. J. ysakowski, Polskie zwi zki sportowe, [w:] Kartki z historii kultury fizycznej 

i turystyki 1945–1964, s. 174–178. 
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Osi gane sukcesy szermierzy w rywalizacji mi dzynarodowej sprawi y, e 
polsk  reprezentacj  zaliczano do czo owych na wiecie w szabli. Od tej pory 
rezultaty uzyskiwane przez nich wyznacza y im miejsce na arenie mi dzynaro-
dowej48. 

Spo ród Polaków najwi ksze sukcesy indywidualne w szabli uzyskiwa  Je-
rzy Paw owski, który w Igrzyskach Olimpijskich w 1956 roku zaj  II miejsce, 
a na Mistrzostwach wiata w 1957 roku – I miejsce, 1958 roku – III miejsce. 
Dru ynowo Polacy zajmowali nast puj ce miejsca: w Igrzyskach Olimpijskich 
w 1956 roku – II miejsce, w Mistrzostwach wiata: II miejsce w 1954 roku i – 
III miejsce w 1953, 1957 i 1958 roku. 

Do 1958 roku w szabli w klasyfikacji indywidualnej i zespo owej prym wie-
dli zawodnicy W gier, w szpadzie najlepsi byli zawodnicy w oscy, a we florecie 
i szpadzie dominowali Francuzi i W osi. 

System szablowy J. Keveya przyj o wielu polskich trenerów. Udoskonali o 
go jednak dzi ki wykorzystaniu teorii i praktyki przekazywanej na kursach i obo- 
zach szkoleniowych z udzia em trenerów i instruktorów oraz stosowaniu wi k-
szej dok adno ci ruchów i zwi kszonej wszechstronno ci techniczno-taktycznej. 
Efektem wprowadzenia nowych metod i form do treningu by y jeszcze lepsze 
osi gni cia w postaci uzyskania jeszcze wi kszej liczby medali ni  w okresie, 
gdy trenerem narodowej reprezentacji by  J. Kevey49. 

Wp yw na to mieli ju  polscy fechtmistrzowie, którzy potrafili harmonijnie 
czy  umiej tno ci nauczania dzia a , taktyki walki z kszta towaniem wiary we 

w asne si y. Ich praca to m.in. po czenie skutecznego przekazywania wiedzy, 
sprawno ci i umiej tno ci z równoczesnym kszta towaniem u zawodnika pew-
no ci siebie i mia o ci50. Dzi ki wymienionym fechtmistrzom i polityce w adz 
pa stwowych systematycznie wzrasta a liczba sekcji szermierczych zarejestro-
wanych w Polskim Zwi zku Szermierczym z 32 w 1947 roku do 72 w 1958 ro-

                                                 
48 Sprawozdanie Zarz du G ównego PZS za okres 30.06.1958 do 1.12.1958 roku; B. W grzyn, 

„Rozwój sportu szermierczego na Górnym l sku w latach 1945–1970”, praca magisterska, 
WSWF, Katowice 1978, s. 59. 

49 Z. Czajkowski, Teoria i metodyka wspó czesnej szermierki, s. 92–95. Rekordow  liczb  tytu ów 
mistrzowskich w latach 1932–1960 – 7 – osi gn  Aladar Gerevich (W gry) w szabli indywidu-
alnie i zespo owo, a rekordzist  w zdobywaniu medali by  Edoardo Mangiarotti (W ochy), który 
wywalczy  13 medali we florecie, szpadzie – indywidualnie i dru ynowo (5 z otych, 5 srebrnych 
i 3 br zowe). 

50 Z. Czajkowski, Poradnik trenera, Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fi-
zycznej i Sportu, Warszawa 1994, s. 113–122. M.in. Jan Pieczy ski, Zygmunt Fokt, Stanis aw 
Zagacki, Leon Koza-Kozarski, W adys aw Kurpiewski, Aleksander Wójcicki, Antoni Sobik, 
Teodor Zaczyk, W adys aw Popiel, Jerzy Buczak, Adolf Czypionka, Kazimierz Laskowski. 
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ku, a uprawiaj cych szermierk  z 176 do 1319 zawodników51. W 1956 roku 
w szermierce pracowa o 57 szkoleniowców52. W roku nast pnym liczba szkole-
niowców wzros a do 11253, a w nast pnych latach nast pi  nieznaczny spadek 
zatrudnienia do 107 osób54. Szermierka nie by a sportem uprawianym masowo, 
jak np. pi ka no na czy inne gry sportowe, tote  liczba kadry zaanga owanej 
w procesie szkolenia oraz zawodników uprawiaj cych sztuk  fechtunku nie by a 
imponuj ca. 

Podsumowuj c, nale y stwierdzi , e Bela Szombathely i Janos Kevey, sto-
suj c nowe metody szkoleniowe, doprowadzili do wzrostu poziomu sportowego 
polskich szermierzy, co zaowocowa o zdobyciem przez nich czterech medali 
olimpijskich w szabli (1928, 1932, 1956). 

Parafrazuj c s owa Raoula Clery, mo na stwierdzi , e „szermierze stosowa-
li taktyk , dostosowan  do reprezentowanego przez nich poziomu technicznego” 
oraz poziomu techniczno-taktycznego reprezentowanego przez ich przeciwników55. 

Summary  

Influence of the Theoretical and Practical Conception of Hungarian 

Trainers on the Triumphs of Polish Fencing 

In the interwar Poland, till 1928, the sabre fencing was trained mostly ac-
cording to the Italian method. But when – in 1928 – the Hungarian fencing mas-
ter Bela Szombately, arrived to Poland, the Hungarian method became prevail-
ing. The fleche was used more and more frequently. For the first time the attack 
with unknown ending was introduced. The attack velocity and ripost technique 

                                                 
51 Sprawozdanie Zarz du G ównego PZS za okres 30.06.1958 do 1.12.1958 roku; B. W grzyn, 

Rozwój sportu szermierczego na Górnym l sku w latach 1945–1970, s. 59. 
52 „Przegl d Sportowy” 1956, nr 2, s. 2. Najwi cej trenerów zarejestrowanych w 1956 roku by o 

w lekkiej atletyce – 250, gimnastyce – 197, pi ce no nej – 135, boksie – 130, szermierce – 57, 
a najmniej w kajakarstwie – 6. W szermierce w 1956 roku rozmieszczenie trenerów w miastach 
by o nast puj ce: w Bydgoszczy – 3, Gda sku – 3, Kielcach – 1, Krakowie – 5, odzi – 4, Opo-
lu – 1, Poznaniu – 2, Rzeszowie – 1, Stalinogrodzie (Katowicach) – 10, Szczecinie – 3, War-
szawie – 22, Wroc awiu – 2. 

53 J. ysakowski, Kadra szkol ca w masowym wychowaniu fizycznym, „Biuletyn Informacyjny 
GKKFiT”, nr 10, Warszawa 1972, s. 41; Pismo w sprawie odpowiedzi Zarz du PZS na zapyta-
nie (not ) Ambasady Egipskiej odno nie do zgody na propozycj  trenera J. Keveya, a uczynion  
przedstawicielom egipskiej federacji szermierki, b.m.r.w., s. 3–4. 

54 Rozwój organizacji sportowych i wychowania fizycznego w latach 1957–1960. Analiza staty-

styczna, wyd. GKKFiT, Departament Organizacyjny, Warszawa 1961, s. 35, 39, 55. 
55 Z. Czajkowski, Taktyka i psychologia w szermierce, Wydanie II, zmienione i poszerzone…, s. 55. 
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became improved. Major mobility was recommended. The actions of apprecia-
ble simplicity and practical sense contributed to the success of Polish fencers. 

In 1938, under the influence of the Hungarian sabre fencers, trained by fenc-
ing coach Borsody, the training in Poland began to be patterned after his method. 

After the II world war, in 1947, the fencing master, major Janos Kevey, after 
his arrival to Poland, was able to convince the group of talented young people of 
his method. In a short time he taught his pupils to execute perfectly some fenc-
ing actions. He laid strong emphasis on the mobility. The competitors executed 
most actions by fleche. On defense they made leap back and just after the fleche 
attack, with maximal speed. 

However, in spite of the deficiencies of the Janos Kevey system, his merits 
for the development of the fencing sport in Poland are to be appreciated very 
high. Many Polish trainers adapted and improved the Janos Kevey sabre system. 
The successes of Polish fencers on the international sports arena, peculiarly in 
sabre, ensue from the considerable contribution of the Hungarian trainers – Bella 
Szombately and Janos Kevey – to the development of the fencing sport in our 
country – for ten years before and ten years after the II world war. The sign there 
of was the gaining – among others – four Olympic medals in sabre - the Polish 
national arms. 
Key words: Fencing, methods trainings, saber, development of fencing, fencing 
in Poland. 
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