
Szermierka: emocje w Warszawie, znamy skład na Rio 

 

W dniach 14-17 lipca w Warszawie rozgrywana była XVI edycja Pucharu Świata „Szabla 
Kilińskiego”. Piękne zwycięstwo odniósł 41-letni Dariusz Pender, który najlepszy okazał się 
we florecie, zaś do finału dotarli Kamil Rząsa, Marta Fidrych oraz Jacek Gaworski. Biało-
czerwoni udowodnili, że we wrześniu w Rio na Igrzyskach Paraolimpijskich czekają nas 
ogromne emocje. 

W Warszawie przyniosła je rywalizacja mężczyzn we florecie. W kat. A startowali trzej nasi 
reprezentanci. Już w 1/8 finału doszło do bratobójczego pojedynku pomiędzy Michałem 
Nalewajkiem – przyszłym olimpijczykiem – a Rafałem Ziomkiem. Ostatecznie lepszy okazał 
się ten pierwszy, wygrywając 15:13. Ćwierćfinał przyniósł jednak porażkę Nalewajka z 
późniejszym finalistą, Węgrem Richardem Osvathem 10:15. 

Dariusz Pender pokonał pewnie Franzuza Damiena Tokatliana 15:7, zaś w półfinale był lepszy 
od Matteo Bettiego 15:8. Rozpędzonego Polaka nie zdołał zatrzymać i wspomniany Osvath, 
nasz doświadczony szermierz pokonał mocnego Madziara jednym trafieniem i sięgnął po 
zwycięstwo w Pucharze Świata. 

Floret polską bronią w Rio? 

Pięciu naszych zawodników rywalizowało w kat. B. Świetnie spisał się Jacek Gaworski, który 
odprawił po ciężkich walkach takich zawodników, jak Albert Kamałow i Timur Chamacin (obaj 
Rosja) czy Francuz Maxim Valet. W finale przegrał z wicemistrzem olimpijskim z Londynu, 
Antonem Dacko z Ukrainy (13:15). Na 1/4 finału z zawodami pożegnał sie Zbigniew 
Wyganowski, który rundę wcześniej pokonał Adriana Castro. Na tym etapie odpadli Alan 
Surajewski oraz Marcin Karbownik. 

Udany test przed Rio ma za sobą Kamil Rząsa. Dotarł on w Warszawie do finału szpady kat. B, 
przegrywając w nim z Andriejem Pranawiczem z Białorusi trzema trafieniami. Polak zaczął od 
1/8 finału, gdzie pokonał Michała Karbownika 15:12, następnie był lepszy od Olega 
Naumenko z Ukrainy 15:10 i Yannicka Ifebe z Francji 15:9. Na etapie 1/8 finału odpadli 
Grzegorz Lewonowski oraz Mateusz Proksa. 



Pender z dwoma medalami 

Męska szpada kat. A przyniosła brąz Dariusza Pendera. Polak przegrał w półfinale z 
późniejszym zwycięzcą Piersem Gilliverem z Wielkiej Brytanii 8:16. Triumfator szpady w 
finale pokonał 15:5 Artura Jusupowa z Rosji. Gilliver w 1/8 finału pokonał innego Polaka 
Rafała Bogdana Tretera. Pogromcą Polaków okazał się Maksim Szubarow, drugi brązowy 
medalista, który w 1/8 finału okazał się lepszy od Michała Nalewajka, zaś w 1/4 od Norberta 
Całki. Na pierwszej walce odpadli Michał Siatkowski, Rafał Ziomek i Radosław Stanek. 

Udanie w szabli zaprezentował się Adrian Castro. Dotarł on do półfinału, w którym przegrał z 
późniejszym triumfatorem Antonem Dacko 10:15. Ukrainiec w takim samym stosunku 
pokonał Alessio Sarriego z Włoch. W 1/8 finału odpadli Grzegorz Pluta, Zbigniew 
Wyganowski i Alan Surajewski. Szkoda porażki zwłaszcza tego pierwszego – nasz drugi 
reprezentant na Rio w tej broni przegrał z Aleksandrem Kurzinem jednym trafieniem. W kat. 
A Rafał Bogdan Treter przegrał w pierwszej walce z rywalem z Grecji Vasileoisem Ntounisem 
7:15. Zwyciężył Ludovic Lemoine z Francji, który pokonał dwoma trafieniami Wiktora 
Dronowa z Rosji. 

Brązowe medale w nieznajdującej się w programie igrzysk paraolimpijskich kat. C wywalczyli 
Łukasz Kołodziejczyk we florecie oraz Adam Michałowski w szpadzie. 

Srebrna Fidrych 

Do finału szpady kat. A dotarła Marta Fidrych. Niestety, przegrała w nim 7:15 z Rosjanką 
Juliją Jefimową. Polka po drodze pokonała dwie rywalki z Hongkongu – Pui Shan Fan 15:10 
oraz Justine Charissę NG 15:5. Pięcioma trafieniami zwyciężyła też z mocną ukraińską 
zawodniczką Jewhenią Breus. Zawodniczka ta w pierwszej walce wyeliminowała drugą z 
naszych olimpijek, Renatę Burdon. 

Aż cztery panie reprezentowały nasz kraj w szpadzie kat. B. W 1/8 finału odpadła Jadwiga 
Pacek, przeszły zaś dalej Marta Makowska, Patrycja Heręza i Joanna Rzepka. W ćwierćfinale 
doszło do polskiego pojedynku, w którym lepsza trzema trafieniami od Haręzy była 
Makowska. Niestety, odpadła Joanna Rzepka po przegranej z Rosjanką Bojkową. W półfinale 
przyszła pora i na Makowską, lepsza od niej była Ludmiła Wasiliewa z Rosji (15:13). W finale 
jednym trafieniem od pogromczyni Polki lepsza okazała się Niemka Simone Briese-Baetke. 

W szabli kat. B startowały Pacek i Haręza. Zakończyły one zawody z brązowymi medalami. 
Polki przegrały wysoko z późniejszymi finalistkami. Pierwsze miejsce jednym trafieniem 
zdobyła Irma Khetsuriani z Gruzji, która pokonała Anastazję Kasciuczkową. Bez sukcesów 
Makowska i Pacek startowały we florecie kat. B, Makowska przegrała pierwszą walkę z 
Gyongyi Dani z Węgier 10:12, a Jadwiga Pacek z późniejszą finalistką Beatrice Marią Vio 
zadała jedynie trzy trafienia. Najlepsza była Wiktoria Borykowa z Rosji. 

Znamy skład na Rio 

W Rio na Igrzyskach Paraolimpijskich reprezentować, nas będą: 

 Renata Burdon (szpada, kat. A) 



 Marta Fidrych (szpada, kat. A) 
 Marta Makowska (floret i szpada, kat. B) 
 Adrian Castro (szabla, kat. B) 
 Jacek Gaworski (floret, kat B) 
 Dariusz Pender (floret i szpada, kat. A) 
 Grzegorz Pluta (szabla, kat. B) 
 Michał Nalewajek (floret, kat. A) 
 Kamil Rząsa (szpada, kat. B) 

 

Kategorie niepełnosprawności w szermierce na wózkach: 

 kat. A – osoby po amputacji kończyn dolnych lub z ich częściowym niedowładem, mają 
swobodę ruchów tułowia i rąk, 

 kat. B – osoby po urazie rdzenia kręgowego, z porażonymi kończynami dolnymi lub z 
minimalnym niedowładem rąk, 

 kat. C – osoby z całkowitym porażeniem kończyn dolnych i niedowładem kończyn górnych (ta 
kategoria na Igrzyskach Paraolimpijskich nie jest rozgrywana). 
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