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60-lecie Wrocławskiego Klubu Szermierczego Kolejarz 
 
 „Osoby, które przez swoje urodzenie czy los zostały szczęśliwie wyniesione 
ponad resztę świata, są szczególnie zobowiązane do uprawiania szermierki” 
                   (Mistrz Valdin, rok 1729; tłumaczenie Zbigniew Czajkowski) 

 
 
       Z inicjatywy Bolesława Morawskiego i Eugeniusza Pussaka, wielkich 
pasjonatów białego sportu,  w 1950 roku powstało Koło Sportowe Kolejarz przy 
KKS Odra. Przekształcono je 18 lutego 1957 roku w po dziś istniejący 
Wrocławski Klub Szermierczy Kolejarz,  z siedzibą przy ulicy Krasińskiego.  
Rok 2010 jest zatem sześćdziesiątym w historii sekcji, znaczącej w Polsce  
i  przypominającej się co pewien czas sportowemu  światu wylęgarni talentów. 
Klub szczyci się imponującymi dokonaniami organizacyjnymi  
– przeprowadzenie wielu turniejów z najwyŜszej półki, wychowawczymi - długa 
lista ludzi sukcesu- znanych i uznanych,  oraz  sportowymi – dwudziestu jeden 
reprezentantów Polski, szesnaście medali światowych imprez najwyŜszej rangi 
oraz sto sześćdziesiąt  medali mistrzostw kraju, w tym trzydzieści pięć złotych.  
      Klubowymi pionierami stali się: Chrołówna, Zabolska, Sitnicka, Zabolski, 
Dzięglewski, Dąbrowski, Plamieniak, Kaszczuk, Cichoński, Tokarowski, 
Myszkowski, Kabat, Barań, Ligenza i Tomaszewski – najbardziej ofiarni  
i zasłuŜeni  w początkowym okresie istnienia sekcji, a wywodzący się głównie  
z IV LO, gdzie odbywały się pierwsze treningi. Historia po sześćdziesięciu 
latach zatoczyła koło, tuŜ obok przy ulicy Świstackiego w Gimnazjum nr 3 
szkolą się pod okiem trenera Stanisława Zamiara  młodzi szpadziści, a klubowa 
kadra korzysta raz w tygodniu ze wspaniałej hali gier. Przez siedem kadencji 
przewodził Kolejarzowi niezapomniany Papa Eugeniusz Pussak, który 
niezwykle umiejętnie torował zawodnikom drogę przez Ŝyciowe zakręty. Przez 
dwie sterowali Bolesław Morawski, Franciszek Wójcik oraz Zdzisława 
Walawska, a przez trzy aktualny Prezes Kazimierz Górniak, który wyprowadził 
sekcję z powaŜnych tarapatów po 2002 roku. 
      Pracą zespołów trenerskich kierowali kolejno Wirgiliusz Kuleczko, Jerzy 
Kłosowicz, Henryk Mandera, Krzysztof Głowacki i Zbigniew Koerber, pod 
których przywództwem pracowało na przestrzeni sześćdziesięciu lat dwudziestu 
czterech szkoleniowców. 

Klubowa lokomotywa nigdy nie wypadła z torów dzięki wspierającym naszą 
działalność następującym organizacjom: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Urząd Miejski Wrocławia, Dolnośląska Federacja Sportu, 
MłodzieŜowe Centrum Sportu, Szkolny Związek Sportowy i Polski Związek 
Szermierczy. Wiele zawdzięczamy - do początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku - Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, a takŜe licznej 
rzeszy darczyńców, z których naleŜy wyróŜnić przede wszystkim: Zakład 
Uszczelnień Technicznych Inco, TermEko, Doltel, Wrocławskie Zakłady 
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Remontowo-MontaŜowe, Spółdzielnia 8 Marca, Globdruk, Akwalux, Exbud, 
Justar Leasing, PKO BP,  PZU śycie, Kredyt Bank, Viscoplast, Polskie 
Towarzystwo Finansowe, Powszechny Dom Kredytowy, Certus i EnergiaPro. 

 WaŜną siłą, szczególnie w nowych warunkach ustrojowych, stali się 
aktywni rodzice naszych wychowanków, którzy woŜą, zbroją, filmują, inspirują 
i trzymają kciuki – ukłony. 
      Przez długie lata Klub współpracował ze Szkołami Podstawowymi nr 104, 
85 i 23, Liceum Ogólnokształcącym nr 4, a ostatnio z Gimnazjum nr 3, którym  
serdeczne podziękowania za rozkrzyczany, lecz zdolny narybek. 
      W hołdzie Tym, którzy od nas odeszli – fragment wiersza Henryka 
Szczyglińskiego: 
                                    „ Ksiądz mnie niech grzebie albo rabin, 
                                       śołnierza się nie czepią dyabli ! 
                                       Lecz w grób połóŜcie mi karabin, 
                                       I klingę ukochanej szabli”. 
 
       Oto przegląd klubowych dokonań według podziału na bronie. Na 
przestrzeni lat przepisy i regulaminy były wielokrotnie zmieniane, przyjąłem 
więc, z niewielkimi odchyleniami, aktualnie obowiązujące nazewnictwo 
dotyczące podziału na kategorie wiekowe (do 11 lat – dziecko, do 14 – młodzik, 
do 17 – junior młodszy, do 20 – junior, do 23  – młodzieŜowiec, powyŜej 23 
 – senior). 
 

Szabla 
 „Poznali poganie mistrza nad mistrzami i omdlały w nich serca. Ten i ów 
zdarł konia, by ze strasznym męŜem się nie spotkać; mały rycerz zaś rzucał się 
za uciekającymi na kształt zjadliwego szerszenia i coraz to innego jeźdźca 
Ŝądłem przeszywał.”                
                                             (Henryk Sienkiewicz – Pan Wołodyjowski) 
 
 Przed wiekami szabla bojowa, broń sieczna o zakrzywionej głowni, 
przeznaczona była głównie do walki na koniu. Stopniowo zaczęto jej 
uŜywać w walkach  pieszych. Lekką szablę wprowadził do pojedynku,  
a potem do szermierki sportowej w drugiej połowie XIX wieku włoski 
fechtmistrz Giuseppe Radaelli. Szabla sportowa to  broń sieczno - kolna, co 
oznacza, Ŝe trafienia zadaje się cięciem bądź pchnięciem. Pole trafienia 
obejmuje tułów, głowę i ramiona. W sędziowaniu obowiązują przepisy 
umowne dotyczące pierwszeństwa  pewnych działań i obowiązku 
przestrzegania określonej kolejności działań w starciu szermierczym. 
 W Polsce szabla darzona była zawsze wielkim sentymentem, a miłość 
do tej broni i szczególne do niej predyspozycje naszych szermierzy 
zaowocowały wspaniałym dorobkiem. W igrzyskach olimpijskich  szabliści 
z biało-czerwoną opaską  na ramieniu wywalczyli osiem medali,  
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w seniorskich mistrzostwach świata - trzydzieści cztery, w mistrzostwach 
świata do lat dwudziestu -  dwanaście, a w mistrzostwach świata do lat 
siedemnastu – sześć. Mistrzostwa Europy przyniosły dziesięć medali 
seniorów, pięć juniorów i jeden medal juniorów młodszych. 
 Swój udział w tym wspaniałym dorobku zaznaczyli zawodnicy naszego 
Klubu, a największy bez wątpienia Marek Kuszewski. Trzykrotny wicemistrz 
Polski – lata  1954, 1955 i 1960, brązowy medalista z 1959 roku, siódmy 
zawodnik  mistrzostw świata juniorów w Budapeszcie (1955), druŜynowy 
wicemistrz świata seniorów z  Luksemburga (1956), brązowy medalista 
druŜynowo z   ParyŜa (1960) oraz zdobywca najcenniejszych trofeów w historii 
Kolejarza – dwóch srebrnych medali olimpijskich zdobytych w druŜynie 
prowadzonej przez węgierskiego trenera Janosa Keveya w Melbourne (1956)  
i Rzymie (1960). Z australijskich igrzysk szczególnie godna zapamiętania jest 
walka z Lwem Kuźniecowem. Po poraŜkach Zuba z Bogdanowem 1:5  
i  Pawłowskiego z Rylskim 2:5, w decydującym pojedynku Rosjanin prowadził 
3:2 – na szczęście trzy precyzyjne akcje Marka Kuszewskiego przechyliły szalę 
na korzyść Polaków w tym niezwykle waŜnym dla ostatecznej klasyfikacji 
meczu. W 1956 roku dolnośląscy kibice docenili wspaniałe występy 
wrocławskiego szablisty na światowych planszach, plasując Go na trzecim 
miejscu czwartego plebiscytu na najpopularniejszych sportowców regionu. 
 Zgrupowania z Janci Bacim, jak pieszczotliwie nazywali fechtmistrza 
Keveya podopieczni,  mile wspomina Janusz Dąbrowski – niezwykle fair 
walczący doskonały szablista - zdobywca pierwszego złotego medalu  
w klubowej historii, wywalczonego w  mistrzostwach Polski juniorów w 1954 
roku. Do dzisiaj świetnie pamięta finał turnieju w ostatnim dniu zgrupowania   
w Zakopanem, gdzie  spotkał się z siódemką najlepszych juniorów Polski, 
którzy wspólnie zadali mu trzy trafienia.  Od tego czasu zachodzi w głowę, skąd 
tak wspaniała dyspozycja, jakiej w przyszłości juŜ nie osiągnął – przeciwnicy 
sprawiali wraŜenie much poruszających się w smole. Podobne zdarzenie 
wspomina Wojciech Zabłocki – w spotkaniu druŜynowym nie otrzymał Ŝadnego 
trafienia, podobnie było z Krzysztofem Puzianowskim na turnieju  
w Czerwieńsku – czołówka polskich juniorów ukłuła go zaledwie cztery razy,  
z czego dwa były ewidentnymi pomyłkami sędziowskimi. Sportowcy takie 
przypadki nazywają  „dniem konia”. Pan Janusz przez długie lata był podporą 
zespołu Kolejarza wspólnie z obdarzonym ognistym temperamentem Maciejem 
Głowackim, Jerzym Śmiałkowskim – doskonałym bagnecistą  (mistrzem 
Spartakiady X-lecia), Zdzisławem Kaszczukiem, Zbigniewem Dzięglewskim,  
Czesławem Wojciechowskim, świetnym dzisiaj ortopedą Maciejem Koperskim, 
Michałem Łosiem-Tynowskim, czy wreszcie z niezwykle widowiskowo 
walczącym Kazimierzem Mądrzakiem. Uczył „robienia szablą” młodych 
entuzjastów fechtunku, aktywnie działał we władzach Klubu i Okręgowego 
Związku Szermierczego a po zejściu z planszy - juŜ jako dyrektor firmy Inco  
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- sponsorował turniej dla dzieci, który po latach przekształcił się w znany  
w Europie Challenge Vratislavia.  

W 1964 roku rozpoczął szermierczą przygodę Kazimierz Górniak  
– uzdolniony szablista, dwukrotny zwycięzca Międzynarodowego Turnieju  
z okazji Dnia Kolejarza. Pan Kazimierz przez lata poznawał pracę Klubu od 
podszewki. Przekształcił się z zawodnika w trenera,  następnie pełnił funkcję 
gospodarza obiektu. Od 1985 roku aktywnie działał w zarządzie sekcji, by   
w  kolejnych trzech kadencjach zasiąść na fotelu wiceprezesa. W końcu objął   
w 1997 roku zaszczytną, ale teŜ odpowiedzialną i niewdzięczną funkcję prezesa, 
z którą doskonale radzi sobie do dzisiaj. W czasie swojej pracy ustabilizował 
sytuację finansową Klubu, doprowadził do modernizacji wszystkich 
pomieszczeń od piwnicy aŜ po dach (wymiana okien, zmiana systemu 
ogrzewania, podniesienie standardu pomieszczeń hotelowych etc.), a takŜe 
rozreklamował hotel i przy pomocy klubowych działaczy zorganizował wiele 
imprez szermierczych najwyŜszej rangi.  

                                                    
 W latach 60. grupę szablistów wzmocnił wychowanek trenera Jerzego 
Gadkowskiego - Jerzy Pisula, który wraz z rodzicami przywędrował do 
Wrocławia z Białegostoku. Pogodne usposobienie Jurka oŜywiło  
i scementowało grupę, a szczególnie zyskał sportowo Zbigniew Wolski, 
wywalczając sobie dzięki niezwykłej ambicji i twardej rywalizacji ze świetnie 
wyszkolonym rywalem miejsce w krajowej czołówce. Jerzy Pisula sięgnął  
w 1967 roku po tytuł mistrza Polski juniorów młodszych, w 1968 razem  
ze wspomnianymi wcześniej Januszem Dąbrowskim, Kazimierzem Górniakiem, 
Kazimierzem Mądrzakiem i Zbigniewem Wolskim uplasował się na szóstej 
pozycji mistrzostw Polski seniorów w Warszawie (Kolejarz prowadził w meczu 
o półfinał z dowodzoną przez Jerzego Pawłowskiego warszawską Legią 6:3 !),  
a w latach 1970 i 1971 był juŜ mistrzem kraju w kategorii dwudziestolatków.  
W  mistrzostwach świata juniorów dwukrotnie plasował się tuŜ za finałową 
ósemką, zajmując jedenaste miejsce w Genui i dziewiąte w Mińsku.  
W następnych latach ambitnie, ale i bezowocnie walczył o awans do 
reprezentacji kraju, zdobywając niejako na otarcie łez brązowy medal 
druŜynowo na moskiewskiej Uniwersjadzie w 1973 roku. Pod bokiem 
reprezentanta Polski sukcesy odnosili w tym czasie Jacek Kiestrzyń, Jerzy 
Zwoździak, Leszek Kośniewski – dzisiejszy sponsor turniejów organizowanych 
przez  klub Wrocławianie, Adam Mazur, Zbigniew Bugorski, Dariusz Harasym, 
Zbigniew Morawski, Marek Fabirowski a później Ryszard Polaczuk, Maciej 
Śliwowski, Dariusz Boruch, mistrz Polski młodzików Gerard Kreinbring, 
Jaromir Zaradny, Jacek Nowicki – lekarz po ukończeniu Wojskowej Akademii 
Medycznej oraz Robert Mokrzycki. 
 Do dzisiaj radą i działaniem wspiera Kolejarza wspomniany wcześniej 
absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki we Wrocławiu - Jacek 
Kiestrzyń, bohater druŜynowych mistrzostw Polski juniorów we Wrocławiu  
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w 1971 roku. Pierwszej wody  facecjonista oraz współautor wielu anegdot 
klubowych  przyjął w tym turnieju zasadę ataku non stop i realizował ją 
niezwykle konsekwentnie, zamęczając rywali i zmuszając do odwrotu. Po 
sędziowskiej komendzie „naprzód” obserwatorzy tego wydarzenia nie 
odnotowali ani jednego kroku w tył w wykonaniu Jacka, dzięki czemu 
wrocławianie wywalczyli jedyny w historii Klubu szablowy medal druŜynowy   
(Pisula, Kiestrzyń, Mazur) … 
 W mistrzostwach Polski róŜnych kategorii wiekowych szabliści 
wywalczyli pięć złotych medali, trzy srebrne i trzy brązowe, a Kolejarz nie 
prowadził szkolenia we wprowadzonej stosunkowo niedawno kobiecej 
szabli. Reprezentantki kraju w tej broni zdobyły dwa medale mistrzostw 
świata w kategorii seniorek i trzy juniorskie, natomiast dorobek mistrzostw 
Europy stanowią: pięć medali seniorek, trzy juniorek i pięć juniorek 
młodszych. 
 

Szpada 
 „Kiedy pan naciera, trzeba, aby szpada szła pierwsza, a tułów był bokiem 
do przeciwnika”           
     (Molier -   Mieszczanin szlachcicem) 
 
 Sportowa szermierka na szpady powstała w ciągu długich przemian 
od kolnego miecza, rapieru, szpady dworskiej i szpady pojedynkowej. Do 
szermierki sportowej została wprowadzona później niŜ floret. W XIX wieku 
panowała dziwna sytuacja, mianowicie w salach i klubach szermierczych 
uprawiano prawie wyłącznie floret, a pojedynki odbywały się głównie na 
szpady. Floret z tego okresu był przestylizowany, zbyt artystyczny  
i najeŜony zbyt wieloma zasadami umownymi, w związku z tym przestał 
być skutecznym  sposobem przygotowania do ostrej walki pojedynkowej na 
szpady. W konsekwencji w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia   
wprowadzono do sal szermierczych szpadę, początkowo jako broń 
przygotowującą do pojedynku, a później jako broń sportową. Przepisy 
szermierki na szpady sportowe odpowiadają w przybliŜeniu warunkom 
pojedynku, a więc nie uznaje się przepisów umownych – ani odnośnie 
ograniczania pola trafienia, ani prawa pierwszeństwa pewnych działań  
w starciu. Szpadę charakteryzuje większy od pozostałych broni cięŜar, 
sztywny trójgraniasty brzeszczot oraz duŜy, ekscentrycznie osadzony kosz, 
zasłaniający dłoń i przedramię. 
 Szpadę kobiet wprowadzono na sale szermiercze dopiero w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, a pierwsze „dorosłe”  mistrzostwa Polski  w tej 
broni rozegrano w 1988 roku. W krótkim czasie polskie zawodniczki 
wywalczyły cztery medale mistrzostw świata seniorek – w tym dwa  złote 
indywidualnie   - Joanny Jakimiuk i Danuty Dmowskiej. W mistrzostwach 
świata do lat dwudziestu Polki siedmiokrotnie stawały na podium, a do 
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siedemnastu lat – siedem razy. Z mistrzostw Europy seniorek  nasze 
szpadzistki przywiozły dwanaście medali, a z mistrzostw Europy do 
dwudziestu lat -  czternaście.  
 Swoją kartę w niedługiej historii kobiecej szpady zapisały równieŜ 
reprezentantki Kolejarza. Seniorskie sukcesy odniosła Barbara Ciszewska 
-Andrzejewska, zdobywając dwa brązowe medale krajowych mistrzostw  
w latach 2003-04 oraz brązowy krąŜek mistrzostw Europy w Kopenhadze wraz 
z olimpijką Magdaleną Kumiet, Agatą Stroką i Beatą Terebą. Cicha - jak zwą Ją 
znajomi – pokazała równieŜ, Ŝe zasługuje na szacunek nie tylko za umiejętności 
czysto sportowe. W 2004 roku w krakowskich mistrzostwach w walce o medal 
skrzyŜowała szpady z Magdaleną Terebą z Warszawianki. Po regulaminowym 
czasie pojedynku, w związku z   remisem 12:12 nastąpiła dogrywka. Po natarciu 
wrocławianki zapaliła się lampka sygnalizująca trafienie. Gdy sędzia je uznał,  
a rywalka pogodzona juŜ była z przegraną, nasza szpadzistka przyznała się, Ŝe 
trafiła w podłogę, ryzykując utratę medalu. Chwilę później zadała czyste, 
decydujące trafienie i wywalczyła brąz, a dziennikarze zgłosili Jej kandydaturę 
do nagrody fair play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.  
 W czasach, gdy Ŝeńska szpada zaczynała raczkować, w szranki stawały 
często byłe florecistki. Tym sposobem złoty i srebrny medale mistrzostw Polski 
do lat dwudziestu dwóch w 1986 i 1988 roku zdobyła Ewa Pokusińska.  Warto 
równieŜ wspomnieć Dorotę Wojnarowicz, która w tamtym okresie przeniosła się 
do warszawskiego AZS AWF  i po pewnym czasie awansowała do reprezentacji 
kraju. W 1991 roku takŜe była florecistka Anna Soroka wykuła brązowy medal 
indywidualnie oraz z pomocą Iwony Mieszały i Patrycji Posobiec brązowy 
druŜynowo w kategorii piętnastolatek. 
 Na początku XXI wieku wyróŜniła się Blanka Błach, córka olimpijczyka  
i aktualnego prezesa Polskiego Związku Judo. W 2005 roku pociągnęła zespół  
z Joanną Dzikowską, Aleksandrą Kalotą i Anną Krawczuk do brązowego 
medalu w kategorii do lat piętnastu, rok później stała juŜ na najwyŜszym stopniu 
podium Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w turnieju indywidualnym, 
dorzucając srebro w druŜynie przy pomocy Bianki Bibrowicz, Agaty 
Kownackiej i Bereniki Marczyńskiej. Wreszcie wywalczyła tytuł wicemistrzyni 
Polski w kategorii juniorek młodszych w roku 2007 i „brązowiaczka” rok 
później. Blanka dwukrotnie dostąpiła zaszczytu reprezentowania Polski w 
mistrzostwach Europy juniorek młodszych – w 2007 roku zajęła ósme, a rok 
później szóste miejsce w turniejach druŜynowych. Dzisiaj o losach Ŝeńskiej 
szpady decydują waleczna Berenika Marczyńska, finalistka Ogólnopolskiej 
Olimpiady MłodzieŜy z 2009 roku Ewa Karwat i niekonwencjonalnie oraz  
z fantazją ubierająca się Katarzyna Łągiewka. 
 Łącznie szpada kobiet powiększyła klubowy skarbiec o dwa złote 
medale, trzy srebrne i sześć brązowych. 
 Dorobek polskich szpadzistów na planszach światowych prezentuje 
się następująco: igrzyska olimpijskie – trzy medale, mistrzostwa świata 
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seniorów – siedem, juniorów – dwadzieścia, juniorów młodszych – pięć, 
mistrzostwa Europy seniorów – jedenaście i juniorów – dwanaście. 
 Sztandarowa postać w historii Klubu to Jerzy Wojciechowski – szpadzista 
z imponującym dorobkiem. Wicemistrz Polski juniorów w 1959 roku, 
dwukrotnie brązowy medalista w latach 1957 i 1958, czterokrotny uczestnik  
mistrzostw świata juniorów: Luksemburg (1956 – srebrny medal),  Warszawa 
(1957 – złoty medal), Bukareszt (1958 – siódme miejsce) i ParyŜ (1959  
– dziewiąte miejsce). W tym samym roku „Wojtek” był dwunasty na paryskich 
mistrzostwach świata seniorów i odbierał srebro za start w polskiej druŜynie 
podczas uniwersjady w Turynie. Podczas pamiętnych mistrzostw świata  
w Warszawie gratulacje przyjmował w pozycji leŜącej z odnowioną kontuzją, 
będącą konsekwencją triumfalnego wyskoku po zadaniu mistrzowskiego 
trafienia Włochowi Boschetto. W Luksemburgu walczył takŜe Jacek 
Dzięglewski, plasując się tuŜ poza finałem na dziewiątym miejscu. Do szczęścia 
zabrakło jednego trafienia… Obydwaj wymienieni muszkieterowie wspólnie  
z olimpijczykiem z Helsinek Adamem Krajewskim, Jerzym Kłosowiczem  
i Stanisławem Lubańskim w 1957 roku zostali sklasyfikowani na czwartym 
miejscu w krajowych mistrzostwach. Był to świetny prognostyk przed kolejnym 
startem. I rzeczywiście rok później, niemal w tym samym zestawieniu (Adama 
Krajewskiego wymienił Maciej Głowacki, a w eliminacjach wystąpił, powołany 
później do wojska Grzegorz Falkowski), wrocławianie wywalczyli bez straty 
punktu mistrzostwo Polski, zostawiając w pobitym polu faworyzowaną Legię ze 
Strzałką, Kurczabem, Kryńskim i Wardzyńskim oraz równie silnego Górnika 
Katowice z Wojciechem Rydzem. Czytelnicy Słowa Polskiego wyróŜnili trenera 
Wirgiliusza Kuleczko (zwycięstwo) i Jacka Dzięglewskiego w plebiscycie na 
najlepszych trenerów i zawodników Dolnego Śląska w 1958 roku.  
 W pierwszej połowie lat 60. Klub dzięki pomocy Totalizatora Sportowego 
oraz Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przechodził gruntowny remont  
i przebudowę, w związku z czym nabór do szkółek był ograniczony, a pewien 
regres w końcu lat sześćdziesiątych nieunikniony. W ramach przekazywania 
pałeczki kolejnym pokoleniom występujący juŜ w charakterze trenera Jerzy 
Kłosowicz oraz niezmordowany „Jogi” Dzięglewski powołali w 1966 roku pod 
broń Wiesława Okpisza, Grzegorza Falkowskiego i  Jerzego Okraszewskiego. 
Pierwszy z nominowanych, zaledwie po trzech latach treningu zdołał 
wywalczyć miejsce w juniorskiej reprezentacji kraju i z powodzeniem wystąpił 
w 1963 na mistrzostwach świata w Gandawie, plasując się tuŜ za finałową 
ósemką. Drugi właśnie przed rokiem wywalczył zaszczytny tytuł 
indywidualnego wicemistrza Polski (wyprzedzając między innymi sławy 
rodzimej szpady Mikołaja Pomarnackiego, Bogdana Gonsiora i Henryka 
Nielabę ), reprezentował kraj na Mistrzostwach Krajów Demokracji Ludowej  
i z pasją oddawał się pisaniu klubowej kroniki oraz innym sportom: lekkiej 
atletyce, tenisowi, tenisowi stołowemu i szachom. Trzeci nominat znany był  
z małomówności, ale Jego szpada przemawiała świetnie. Zespół wyruszył na 
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podbój Warszawy, gdzie po pełnym emocji dniu doszło na deser do finałowego 
spotkania z warszawską Legią. Przy stanie 7:7 kolejarzom do mistrzowskiego 
tytułu brakowało zaledwie dwóch trafień, bowiem w decydującej walce Jurek 
Okraszewski prowadził z Nielabą 3:1. Szalę zwycięstwa przechylił taktyczny 
protest warszawian. Mimo tego wicemistrzostwo Polski było 
niekwestionowanym sukcesem Klubu, w którym panowała ogromna rywalizacja 
o miejsce w pierwszej druŜynie, a na pozycję najlepszych ostro napierali 
Ryszard i Kazimierz Walkowiakowie, Leszek Skrzetuski, Konrad Ostańkowicz  
-  syn niezrównanego gawędziarza, literata i szermierza, Eugeniusz Tymczuk, 
Jerzy Wylęgała – dzisiaj odpowiadający za klubowe finanse,  Ryszard Sojka  
i inni. Silnym bodźcem do pracy w tym czasie stały się cenne kontakty 
międzynarodowe, między innymi z sekcjami szermierczymi Vasutasu 
Budapeszt, Locomotivu Drezno i TCMS Tuluza oraz coroczne, integrujące 
zespół zgrupowania w Kołobrzegu. 
 Na początku lat 70. w związku z rozwojem ruchu spartakiadowego, do 
którego dorzucono Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej, potrzebą chwili stała się praca 
z młodzieŜą. Odnoszący w dalszym ciągu sukcesy sportowe Wiesław Okpisz  
– związkowy mistrz Polski z 1967 roku oraz kilkukrotny triumfator turnieju  
o Puchar Armanda Thierry w Tuluzie wraz z  Jackiem Dzięglewskim, z pasją 
wprowadzającym do treningu nowinki techniczne, rozpoczęli kolejne w historii 
Klubu przekazywanie pałeczki młodym talentom na duŜą skalę. Jednym  
z działań była seria pokazów dla „długasów” (wzrost ma w szpadzie 
niebagatelne znaczenie). Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zaczęły 
rozwijać się talenty Romualda Pojdy (mistrza Polski juniorów młodszych z 1973 
roku), Tomasza Gorząda (mistrza Polski juniorów młodszych z 1974 roku), 
którzy wspólnie z Pawłem Krawczykiem i Donatem Cierpikiem (złoty medal 
spartakiadowy druŜynowo w 1973 roku) w 1974 roku zdobyli wicemistrzostwo 
Polski juniorów. Rozpoczęły się takŜe kariery Krzysztofa Smolicha  (brązowego 
medalisty z 1973 roku w kategorii juniorów młodszych) oraz Mirosława 
Nowaka – zdobywcy z wcześniej wymienionymi brązowego medalu w 1976 
roku w kategorii dwudziestolatków. Nieco później pokazali się Szczepan Bazan, 
Mariusz Danecki, Waldemar Iwaniec, Waldemar Krempa i Mariusz Łysiak  
– brązowi medaliści mistrzostw Polski juniorów młodszych, którzy w niemal 
niezmienionym składzie (Bazana wymienił Jarosław Dzikowski)  wywalczyli 
wicemistrzostwo Polski juniorów w 1980 roku. Z wymienionej, mocno 
rywalizującej grupy zawodników do reprezentacji Polski awansował Donat 
Cierpik – fechtował w wiedeńskich mistrzostwach świata do dwudziestu lat. W 
seniorskich krajowych czempionatach raz był drugi w 1989 roku i dwukrotnie 
trzeci – w 1977 i 1980 roku. W roku 1987 poprowadził  do mistrzostwa Polski 
zespół z Waldemarem Krempą oraz przeniesionymi do naszej sekcji,  
a skonfliktowanymi z trenerem Adamem Medyńskim zawodnikami AZS  
Wrocław. Kolejarz został wzmocniony kończącym pomału bogatą karierę 
Leszkiem Swornowskim oraz Robertem Felisiakiem i Mariuszem Strzałką. Dla 
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dwóch ostatnich pobyt w Kolejarzu okazał się jedynie krótkim epizodem przed 
emigracją do Niemiec. Obaj zdąŜyli jeszcze wywalczyć dla Klubu po jednym 
tytule mistrza Polski – Robert genialnie reŜyserując turniejem w 1987 roku,  
Mariusz w 1988 roku, a takŜe szóste miejsce druŜynowo w mistrzostwach 
świata w Lizbonie. 
 W latach 90. Donat Cierpik wyruszył „za chlebem” do słonecznej Italii,  
a szkolenie przejęli Paweł Krawczyk i Jarosław Dzikowski. Wicemistrzostwo 
Polski do lat piętnastu wywalczyli w 1993 roku Robert Dereziński, Marcin 
Dudek, Robert Mijalski i Piotr Pukocz. Dwa lata później po brązowy medal  
w tej samej kategorii sięgnęli Krzysztof Hefko, Adam Pracławski i Piotr 
Sadowy. Ten ostatni w 1998 roku, a Pracławski w 1999 roku sięgnęli po 
brązowe medale indywidualnie, a w 1998 do spółki z Dudkiem i Hefko po takie 
same „blaszki” w druŜynie w mistrzostwach Polski juniorów. 
Pięćdziesięciolecie Klubu szpadziści uczcili wicemistrzostwem Polski do lat 
piętnastu za sprawą Rolanda Gromady, Łukasza Wielkopolskiego, Macieja 
Wittenbecka i Łukasza Zdziennickiego. W 2003 roku Piotr Sadowy został 
wicemistrzem Polski seniorów, a w 2001 wywalczył brązowy medal. 
 Osobną kartę naleŜy poświęcić Adamowi Pracławskiemu, który  
w ostatnich latach jest absolutnym liderem sekcji. Karierę reprezentacyjną 
rozpoczął w Tournai na mistrzostwach świata do lat siedemnastu (1996), 
następnie zdobywał szlify w gdańskich mistrzostwach Europy do lat dwudziestu 
(1997 - miejsce siedemnaste), by wreszcie wystąpić w seniorskich 
mistrzostwach globu w Lipsku (2006), zakończonych szóstym miejscem 
polskiej druŜyny. W mistrzostwach kraju był drugi w 2005 roku i trzeci w 2008. 
Startem Jego Ŝycia moŜna niewątpliwie nazwać występ w Sztokholmie w 
turnieju o Puchar Świata Grand Prix – Adam stanął na drugim stopniu podium. 
Do sukcesów sportowych dołączył ukończenie prawa. Jubileuszowy rok 
rozpoczął trzecim miejscem w turnieju o Puchar Polski w Warszawie. 
 Sukcesy męskiej szpady wzięły się niewątpliwie z bardzo płynnego 
przekazywania pałeczki trenerskiej kolejnym wychowankom, którzy w ten 
sposób spłacali Klubowi dług za pięknie przeŜyte sportowe lata. Drugim, 
znaczącym bodźcem, była ogromna rywalizacja z przeciwnikiem zza miedzy, 
akademikami prowadzonymi przez trenerski duet Weronikę i Adama 
Medyńskich. Dzisiaj  przyszłość klubowej szpady naleŜy do Janków 
Andrzejewskiego i Koronkiewicza, braci Pawła i Macieja Golców oraz uczniów 
nowo powstałych klas sportowych.  
 W ostatnich dziesięciu latach bardzo powaŜnie rozwinął się ruch 
weteranów szermierki. Byli zawodnicy działają pręŜnie, wybrali swoje władze  
i stworzyli system zawodów, w których występują coraz liczniej. Mamy i tu 
swoich asów: Paweł Krawczyk szczyci się trzema złotymi medalami mistrzostw 
Polski, Tomasz Kończyło dwoma, kilka medali zdobył Jarosław Dzikowski, 
świetnie bawią się takŜe Jerzy Wylęgała (wymieniona grupa wraz z Ryszardem 
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Całą wywalczyła dwa medale w konkurencji druŜynowej), Tomasz Gorząd, 
Lech Swornowski,  i związany z Klubem Jarosław Gąsiorek. 
 Na zakończenie szpadowych  dywagacji wyrywający utrudzonego 
Czytelnika z letargu opis wydarzenia z udziałem przedstawicieli tej broni i Jurka 
Pisuli: 
               Kwartet Słaboszewskiego 
 …Dzisiejsze torby szermiercze w niczym nie przypominają dawnych 
worków, które ze względu na dziwny kształt zawsze wzbudzały zaciekawienie. 
Kajtek Niewiadomski miał zwykle kilka wersji odpowiedzi na pytanie: co tam 
macie? Czasem była to torba na ziemniaki, innym razem w przedziale wagonu 
pieczołowicie układał worek „ aby lufa zwrócona była do góry”, co zwykle 
przynosiło zamierzony efekt. Koncertową przygodę przeŜyła czwórka 
muszkieterów: Wiesław Okpisz, Paweł Krawczyk, Romuald Pojda i Jerzy Pisula. 
Wychodzących z wagonu ze wspomnianymi workami powitała entuzjastycznie 
młoda dama z pytaniem: Czy Panowie z Kwartetu Słaboszewskiego? Jurek bez 
zmruŜenia oka odrzekł: tak, szef juŜ idzie – wskazując na Wieśka. Ach to 
cudownie, samochód czeka. Niedoszłych muzyków podwieziono pod halę pełną 
fanów. Na wyjaśnienia nie było czasu, bezpieczniej było salwować się 
ucieczką… 
 Szpadziści Kolejarza wywalczyli w mistrzostwach kraju trzydzieści 
cztery medale - siedem złotych , dziesięć srebrnych oraz siedemnaście 
brązowych.  
 

Floret 
  
  
 „Szpada d `Artagnana w słuŜbie Królowej, szabla Murata w słuŜbie 
Cesarza, ale… Cyrano, aby stanąć na wysokości swego ducha, wybrał floret” 
                                      ( Rene Frere;  tłumaczenie Zbigniew Czajkowski) 
 
 Floret jest bronią kolną. Pole trafienia obejmuje tułów, z wyłączeniem 
głowy, ramion i nóg. Jako waŜne liczą się tylko trafienia w waŜną 
powierzchnię, którą we współczesnej szermierce wyznacza kamizelka 
metalizowana. Szermierka na florety jest umowna. Zasady te zostały 
wprowadzone w XVII wieku, a głównym ich celem było zabezpieczenie 
ćwiczących przed zranieniem twarzy, nie znano bowiem w tym czasie 
masek.  
 
 Polskie florecistki wywalczyły w igrzyskach olimpijskich trzy medale, 
w mistrzostwach świata – dziewięć, w mistrzostwach Europy – jedenaście. 
W kategorii do lat dwudziestu dwadzieścia dwa krąŜki mistrzostw świata  
i dziesięć mistrzostw Europy, w kategorii juniorek młodszych odpowiednio 
jedenaście i dwa. 



 11 

 Na początku lat 50. przebogatą karierę sportową rozpoczęła najpierw  
w Gwardii, potem w Burzy i od 1959 w Kolejarzu niezwykle pracowita  
i wytrwała zawodniczka, bezsprzecznie najlepsza florecistka Dolnego Śląska  
– Olga Walewska. Pierwsze kroki stawiała pod okiem fechtmistrza Władysława 
Popiela, później Jej bezpośrednimi trenerami byli kolejno Jerzy Kłosowicz, 
Krzysztof Głowacki i Jan Kirschke. Pierwsze radości przyszły bardzo szybko  
–  powaŜny sukces w gronie seniorek – brązowy medal reprezentacji Wrocławia 
w mistrzostwach Polski w 1952 roku, wywalczony w towarzystwie Krystyny 
Lempart, ElŜbiety Womplowej, Urszuli Konieczki, zawodniczki Kolejarza 
Liliany Zabolskiej (pierwsza zdobycz Klubu)  i Haliny Drapalanki, późniejszej 
Ŝony Jerzego Kłosowicza. Właśnie reprezentacje miast, a nie klubów 
rywalizowały w tamtym roku o medale. Zwycięstwo odniosły Katowice, 
prowadzone przez zawodniczkę Stali Annę Włodarczyk, wielokrotną 
reprezentantkę Polski i mistrzynię  w latach 1952-54. W Burzy fechtowali 
wspólnie z panią Olgą znani radiowcy Ewa Szumańska i Andrzej Waligórski  
– twórca Studia 202 oraz aktor Tadeusz Szmidt.  1958 rok zaowocował 
czwartym miejscem  mistrzostw kraju juniorek. Etatowa mistrzyni Dolnego 
Śląska, juŜ w barwach Kolejarza, zajęła takŜe wysokie - a jednak nieco pechowe 
- czwarte miejsce w mistrzostwach Polski w 1959 roku w Rzeszowie. Popularna 
Oleńka była rewelacją tego turnieju, siejąc popłoch wśród utytułowanych 
przeciwniczek, a w nagrodę uzyskała awans do kadry olimpijskiej przed 
igrzyskami w Rzymie. Liderką polskich florecistek była wówczas Sylwia Julito 
z Górnika Katowice, czterokrotna mistrzyni Polski, od której pałeczkę przejęła 
ElŜbieta Cymerman z GKS, a później GKS Piast Gliwice – osiem złotych 
medali. Karierę Olgi Walewskiej ozdobiły występy w krajowej reprezentacji   
w oficjalnych meczach z Rumunią, Austrią, Czechosłowacją, NRD  
i Kazachstanem oraz międzynarodowe sukcesy - zwycięstwa w mistrzostwach 
południowej Francji po pasjonującej rywalizacji z zawodniczką gospodarzy 
Level, oraz w Turnieju Solidarności w macedońskim Skopje. Rok 1967 
przyniósł piąte miejsce w związkowych mistrzostwach Polski, rozegranych  
w Kielcach, a 1968 takŜe piąte w międzynarodowych mistrzostwach Polski  
w Bydgoszczy. We wspomnianym wcześniej turnieju kieleckim na szóstej 
pozycji uplasowała się Lidia Kotlarek, z domu Chrołówna, która wyróŜniła się 
juŜ w 1954 roku, kiedy to Kolejarz po raz pierwszy zwycięŜył w mistrzostwach 
Dolnego Śląska, pokonując Gwardię 9:7. Panie Walewska i Kotlarek przez 
długie lata stanowiły o sile wrocławskiego zespołu, wspomagane przez Wandę 
Baranowską, Hannę Jezierską, Marię Ludwin, ElŜbietę Kortianek i Ewę 
Markowską, a później przez Astrid Ostańkowicz, Danutę Przepiórę, Ewę 
Lewandowską-Ostańkowicz,  Danutę Panek, Małgorzatę Suską, Barbarę Raziuk, 
Hannę Pussak, Zofię Gajos, Romanę Modrzyńską, Józefę Konopkę  
i najmocniejszą z wymienionych Barbarę Butkiewicz – medalistkę mistrzostw 
południowej Francji. Ewenementem jest kariera Magdaleny Koerber, która po 
odniesieniu dwudziestu zwycięstw w I Kroku Szermierczym niepokonana zeszła 
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z planszy. Pod koniec lat 60. z przyjemnością oglądało się zajęcia z udziałem 
Alicji Janik, Haliny Cichoń, Barbary Okpisz, Izabeli Adamek i Danuty 
Tunickiej.  Floretem zajmowały się równieŜ urocze córki Olgi Walewskiej Ilona 
i Sylwia – wszak niedaleko pada jabłko od jabłoni. Główna bohaterka tego 
akapitu zakończyła karierę zawodniczą w 1989 roku, oddając się całym sercem 
działaniu dla dobra szermierki we władzach Klubu i Dolnośląskim Związku 
Szermierczym, któremu skutecznie przewodzi juŜ przez trzecią kadencję. Na 
podkreślenie zasługują równieŜ wieloletnie dokonania Olgi Walewskiej na niwie 
wychowawczej – jako dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych obejmowała opieką 
wielu szermierzy, przeprowadzając przez rafy i szkoląc na znakomitych 
fachowców. Od lat jest głównym organizatorem klubowych rocznic, zawsze 
mile wspominanych sympatycznych spotkań dawnych i dzisiejszych mistrzów. 
W 2009 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50 – lecia działalności Oleńki 
w naszym klubie. 
 Na początku lat 70. z powodzeniem uprawiały szermierkę Ewa 
Parkasiewicz, Iwona Wylęgała, Aleksandra Śliwi ńska, Małgorzata Piasecka  
– wicemistrzyni Polski do lat piętnastu z 1973, Renata Piasecka – brązowa 
medalistka wśród juniorek młodszych z 1974 roku, Barbara Sola i Dorota 
Krzemińska – brązowe medalistki Ogólnopolskiej Spartakiady MłodzieŜy  
z 1973 roku, Barbara Kiela, Małgorzata Dziurawiec,  Jolanta Ogórek, Iwona 
Walczyszyn i „Buba” Bączkowska. 
 W roku 1977 z inicjatywy ówczesnego wiodącego trenera Krzysztofa 
Głowackiego Kolejarz nawiązał współpracę ze Szkołą Podstawową nr 85. Swoją 
szermierczą edukację rozpoczęła klasa IV c, złoŜona z uzdolnionych ruchowo 
uczniów klas trzecich, w tym siedemnastu dziewcząt, które po rocznych 
przygotowaniach wzięły udział w Pierwszym Kroku Szermierczym. Najlepsza 
w tym historycznym sprawdzianie okazała się Ewa Mielcarek przed Izabelą 
Kosińską. Od tego czasu klasy sportowe powstawały corocznie, a do szkolenia 
włączyli się rok po roku uczeń trenera Głowackiego Zbigniew Koerber oraz 
Paweł Krawczyk, Stanisław Zamiar, Piotr Stasiewicz, Waldemar Krempa i Jerzy 
Marciniak. Ostatnia trójka to absolwenci szkoły podstawowej nr 104, w której 
szermierkę „zasiał” w 1971 roku trener Koerber, a więc dokonało się kolejne  
w klubowych dziejach przekazanie pałeczki przez sztafetę pokoleń. Jeden  
z wymienionych wcześniej pedagogów znany był powszechnie, jako świetny 
mówca. Oto próbka Jego moŜliwości: 
              Orator 
 …Dorodna młodzieŜ pręŜy się podczas zbiórki. Nastrój znakomity,  
w powietrzu wyczuwalny jest głód ruchu! Nasz bohater, cedząc kaŜde słowo, 
starannie objaśnia cele i zadania treningu. Zgodnie z zasadą świadomości 
dokonuje dogłębnej analizy poszczególnych faz ćwiczeń, ilustrując opowieść 
barwnymi przykładami. Na wszelki wypadek powtarza swój wywód jeszcze raz, 
by rozwiać ewentualnie zaistniałe wątpliwości. W tym czasie jeden z uczniów 
boleśnie pstryknął kolegę w ucho. Wychowawca przechodzi natychmiast do 
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oceny tego wydarzenia. Cierpliwie uwypukla niestosowność tego typu zachowań 
i poleca sprawcy zamieszania podręczniki savoir vivre`u. Winowajca nieśmiało 
przeprasza, pech chce, Ŝe po drugiej stronie szeregu niesforni uczniowie 
rozpoczynają bójkę. Fakt ten stanowi asumpt do wykładu na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć, jest równieŜ znakomitą okazją do 
przypomnienia sobie regulaminu sali sportowej. Nieubłaganie nadchodzi czas 
na omówienie zajęć i młodzieŜ z dzikim wrzaskiem wybiega. Panowie! Z kim my 
pracujemy?... 
 Na początku maja 1981 roku w Śremie odbyły się strefowe eliminacje do 
VIII Ogólnopolskiej Spartakiady MłodzieŜy. Piętnastoletnia Ewa Pokusińska ze 
szkoły nr 104 w towarzystwie czternastolatek z klasy sportowej szkoły nr 85: 
Doroty Wojnarowicz, Ewy Rudzińskiej i Jolanty Zabłudy sprawiły ogromną 
niespodziankę, kwalifikując się do finałowego turnieju w Tarnowie. Po 
zgrupowaniu w Szczawnie-Zdroju (szermierze Klubu ćwiczyli tam przez wiele 
lat) młodziutkie florecistki sięgnęły 1 lipca po brązowy medal spartakiadowy.  
W decydującym o medalu spotkaniu przegrywały 1:4, podobnie było w ostatnim 
pojedynku, w którym znakomicie dysponowana psychicznie Dorota 
Wojnarowicz wyciągnęła ze stanu 1:4 na 5:4. Zahartowane w twardym boju, 
wzmocnione Izabelą Kosińską, BoŜeną Krysztofiak, Ewą Mońką i Lorettą 
Tomdio okrzepły jako zespół i w nieznacznie zmieniających się składach 
powiększyły medalowy dorobek Klubu w latach 80.  o dwa złote krąŜki  i jeden 
srebrny w kategorii juniorek, dwa złote i jeden srebrny w kategorii juniorek 
młodszych i jeden brązowy juniorek. Trofea indywidualne to wicemistrzostwo 
Polski juniorek młodszych Doroty Wojnarowicz w 1983 roku,  takŜe srebro Ewy 
Pokusińskiej w 1986 roku w kategorii do 22 lat i brąz Joanny Baszak  
w kategorii juniorek młodszych w 1988 roku. Medalistki były mocno naciskane 
przez ambitnie ćwiczące Katarzynę Siudakiewicz, Alicję Gawrońską, 
Bernadettę Wardyn i Lidię Kubaińską. 
  W latach 90. wartę trzymały brązowe medalistki mistrzostw kraju do lat 
15 – Joanna Terlecka indywidualnie oraz zespół trenera Piotra Stasiewicza: 
Joanna Dławichowska, Agata Janus, Małgorzata Kinda i Iwona Siemiatycka.  
W roku 2000 „brązowiaczka” przywiozły z Jarosławia młodziczki, podopieczne 
Jerzego Marciniaka: Anna Andrzejewska, Iwona Celejewska, Aneta Świderska  
i Klaudia Tomkowiak. Rok później Anna Andrzejewska stała na trzecim stopniu 
podium piętnastolatek i na drugim razem z Pauliną Gładysz, Agatą Turbańską  
i Klaudią Tomkowiak. Ostatni klubowy medal naszych pań to brąz Anety 
Świderskiej w gronie siedemnastolatek. Paulina Gładysz dwukrotnie plasowała 
się w pierwszej trójce gigantycznego Challenge Vitti: trzecia w 2002 i pierwsza 
w 2003 roku. W tym okresie rozpoczęły w Kolejarzu naukę szermierki siostry 
Sylwia i Dominika Kurowskie, Katarzyna Pawełczyk, Emilia Pańko i Patrycja 
Mikuś – kontynuujące z powodzeniem uprawianie białego sportu w klubie 
Wrocławianie. 
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 Łącznie florecistki Kolejarza wywalczyły 19 medali – dwa złote, sześć 
srebrnych i jedenaście brązowych. 
 
 Polacy,  potęga światowego floretu, wywalczyli w igrzyskach 
olimpijskich osiem medali (trzy złote), w seniorskich mistrzostwach świata 
– dwadzieścia osiem, a  w mistrzostwach Europy – trzynaście. W kategorii  
juniorów bilans jest następujący: jedenaście - świat  i 8 -Europa.  
W juniorach młodszych po stronie aktywów znajdują się cztery medale 
mistrzostw świata. 

Floreciści wywalczyli ponad połowę klubowego dorobku w turniejach 
rangi mistrzowskiej. Remanent w klubowym skarbcu wykazuje, iŜ niewiele 
medali w tej broni brakuje do magicznej setki.  Siedmiu reprezentowało Polskę 
w turniejach światowych najwyŜszej rangi, kolejnych kilkunastu wystąpiło  
w seniorskich i juniorskich zawodach o Puchar Świata, często z duŜym 
powodzeniem. Jako pierwsi zapisali się na kartach historii szpadziści, startujący 
we florecie niejako „przy okazji”. Jacek Dzięglewski w roku 1953 zdobył 
srebrny medal w mistrzostwach Polski juniorów, a Jerzy Wojciechowski 
uplasował się na czwartym miejscu , startując w zespole florecistów  
na turyńskiej uniwersjadzie w 1959 roku. W latach 50. i 60. o pozycji Kolejarza 
decydowali Stanisław Lubański (udany debiut w reprezentacji kraju we 
wrocławskim meczu juniorów Polska – Węgry), Waldemar Wyborski – lekarz 
medycyny,  stylista Jan Kępczyk – Jego walki oglądało się z prawdziwą 
przyjemnością, Jerzy Kłosowicz – świetny leworęczny zawodnik  
o wojowniczym temperamencie i zasłuŜony trener sekcji, Henryk Mandera, 
którego specjalnością była pokazowo wykonywana zasłona czwarta, wąsko  
i skutecznie, kończona precyzyjną odpowiedzią, a takŜe Grzegorz Falkowski  
i Jerzy Okraszewski. Miłośnicy fechtunku pamiętają z tego okresu takŜe 
sympatycznego brodacza Andrzeja Dworskiego, czupurnego Jana Kirschke  
-  świetnie biegającego na 400 metrów, poŜeracza serc niewieścich Bogdana 
Węglińskiego, Stanisława Michalskiego, Kazimierza Banaszaka, Wiesława 
Niewiadomskiego – klubowego kawalarza, Ryszarda Sojkę, Konrada 
Ostańkowicza, Kazimierza Górniaka, Zbigniewa Koerbera, Piotra Czerniaka, 
Kazimierza Naczke, Mirosława Nowakowskiego, Marka Busa oraz braci 
Ryszarda i Kazimierza Walkowiaków. Ten ostatni reprezentował Polskę na 
turniejach Nadziei Olimpijskich w 1967 i 1968 roku, będąc niezwykle blisko 
wyjazdu na juniorski czempionat, a rywalizując między innymi z Jerzym 
Kaczmarkiem, Lechem Koziejowskim i Markiem Dąbrowskim – złotymi 
medalistami olimpijskimi z 1972 roku, mistrzowsko poprowadzonymi do 
zwycięstwa przez Witolda Woydę i trenera Zbigniewa Skrudlika. 

 Z powodzeniem startował  takŜe we florecie Wiesław Okpisz – finalista 
mistrzostw Polski juniorów i seniorskiej spartakiady w Gdańsku w 1967 roku. 

 Trzy lata wcześniej pracę trenerską  rozpoczął w Kolejarzu Krzysztof 
Głowacki, były zawodnik Piasta Gliwice, gdzie szkolił się pod okiem trenerskiej 
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sławy -  fechtmistrza Antoniego Franza. Po rozpoczęciu studiów we Wrocławiu 
„składał się” przez kilka lat w barwach AZS, reprezentując barwy tego klubu na 
mistrzostwach świata juniorów w Kairze, by karierę zawodniczą zakończyć  
w naszym Klubie. Jego ostatnim sukcesem był udział w finale związkowych 
mistrzostw Polski. Krzysztof Głowacki przez długie lata koordynował pracę 
zespołu trenerów, będąc jednocześnie oddanym działaczem i pomysłodawcą 
turnieju dzieci i młodzików o puchar Inco. Zawody rozwijane pod szyldami 
Challenge Vitti i Challenge Vratislawia stały się jednymi z największych   
w Europie, gromadząc na starcie corocznie ponad tysiąc uczestników. Bardzo 
dobry kontakt Pana Krzysztofa z zawodnikami  ilustruje scenka z tamtych 
czasów: 

                                     Nić porozumienia  
…Puk, puk – stukanie do drzwi Krzysztofa Głowackiego. Proszę! Trener 

wyłania się zza stosu papierów, przykrytych starannie filiŜankami po kawie. 
Sympatyczny szpadzista mający kłopot z jąkaniem nabiera powietrza – Krzysiek 
domyślnie przerywa – siemasz, jak zdrówko? Zawodnik potakuje, Ŝe wszystko  
w porządku, zadowolony Ŝe część wstępna poszła w miarę gładko i przystępuje 
do wyłuszczenia prawdziwych powodów odwiedzin. Krew napływa Mu do Ŝył, 
oczy prawie wychodzą z orbit – jedziesz na zawody? – wpada w zdanie 
rozmówca – bilet kolejowy będzie jutro o 15:00. Zawodnik przyjmuje tę 
informację z zadowoleniem, coś Go jednak gnębi, zaczyna zbierać się do 
decydującej rozgrywki – klingę juŜ Ci wypisuję – Mistrz w locie chwyta myśl 
petenta. Radość tego ostatniego jest dowodem, Ŝe pakiet spraw załatwiony został 
pozytywnie. śegnany krótkim „trzymaj się” zawodnik rozluźniony opuszcza 
pomieszczenie… 

 W 1970 roku Wojciech Aksamit, późniejszy wysokiej rangi oficer 
Wojska Polskiego,  juŜ wtedy zwany Admirałem, „zamieszał” w mistrzostwach 
Polski juniorów w Kędzierzynie, stając na trzecim stopniu podium. Wojtek  
w finałowej „szóstce” jako jedyny pokonał zwycięzcę tych zawodów – Jacka 
Buriana, dzisiaj trenera UKS z Rudy Śląskiej, z którym nasz  Klub prowadzi 
współpracę szkoleniową poprzez wspólne zgrupowania i konsultacje. 
 Lata 70. przyniosły znaczną intensyfikację szkolenia. Z jednej strony 
młodzi floreciści zaczęli ćwiczyć na większą niŜ dotąd skalę w Klubie, z drugiej 
zaś szermierka wkroczyła z rozmachem do szkół. Najpierw do współpracy dał 
się namówić dyrektor SP nr 104 – Andrzej Surówka. W 1977 roku przy 
wsparciu Kuratorium Oświaty i Wychowania i  Szkolnego Związku Sportowego 
klasy sportowe powstały w SP nr 85, prowadzonej przez dyrektora Zbigniewa 
Trójniaka. Po Panu Zbigniewie rządy na wiele lat przejęli dyrektorzy 
Włodzimierz Kalitczuk i Jego zastępca Piotr Dziedzic. Pierwsze kroki na 
planszach zaczęli stawiać w tym okresie Krzysztof Puzianowski, Jan Godziński 
– dziś lekarska sława – profesor medycyny, Marek Chronowski – zawodnik  
z zacięciem aktorskim, którego obecne na trybunach urocze przedstawicielki 
płci przeciwnej niezwykle skutecznie motywowały do osiągania szczytów 
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floretowego kunsztu, Krzysztof Smolich – elegancko odwdzięczający się sekcji 
wsparciem po zakończeniu kariery sportowej, Witold Szewczyk, przybyły  
z Opola Marek Skorupski, Rafał Jurkiewicz oraz armada z SP nr 104: Piotr 
Stasiewicz, Jarosław Dzikowski, Jerzy Marciniak (cała trójka została trenerami 
Kolejarza), Robert Trela (przez wiele lat pisał o szermierce na łamach prasy), 
Krzysztof Rosseger, Jacek Łasak  i  dzisiejszy inŜynier Wojciech Pokusiński. 
Swoje trzy grosze w rozwój Klubu wniósł w owym czasie Marek Bus: 
             Selekcja 
 …Akcja zapięta na ostatni guzik. Anonsy prasowe, w telewizji „Znak 
Zorro” osiąga szczyty popularności, testy przygotowane w oparciu o najnowsze 
zdobycze nauki. Nadchodzi godzina „0”. Tak zwany „materiał ludzki” ku 
zaskoczeniu szkoleniowców sprawia dziwne wraŜenie, tu podbite oko, tam oczy 
się pocą, u innych zaś „wzrok dziki i suknia plugawa” (jakby co, to cytat  
z Mickiewicza). Otwieramy okno i sprawa się wyjaśnia. W piaskownicy przed 
Klubem toczy się walka na śmierć i Ŝycie między dwoma młodymi adeptami 
fechtunku, głośno dopingowanymii: „walcz, bo cię nie przyjmą” przez 
pokładającego się ze śmiechu wesołego klubowicza Marka Busa. Kurtyna!!!... 
 Srebrny medal mistrzostw Polski do lat 15 Krzysztofa Puzianowskiego   
(1974 rok) pozwolił uwierzyć pozostałym adeptom floretu, iŜ kroczą właściwą 
drogą – a Jemu samemu otworzył piękną karierę sportową. Trzykrotne 
mistrzostwo  juniorów (w tym druŜynowe do spółki z Janem Godzińskim  
i Robertem Trelą), wicemistrzostwo seniorów indywidualnie i druŜynowo,  
dwukrotne wicemistrzostwo juniorów, wicemistrzostwo juniorów młodszych  
i brązowy medal druŜynowo juniorów po trzech z rzędu pechowych, ale 
hartujących czwartych miejscach – to wyczyny krajowe. W reprezentacji Polski 
było teŜ ciekawie – dwa finały mistrzostw świata juniorów (Madryt i South 
Bend – lata 1978 i 1979), brązowy medal druŜynowo razem z Janem 
Godzińskim w turnieju Nadziei Olimpijskich (Opole – 1977), finały mocno 
obsadzonych turnieju Krajów Demokracji Ludowej (Opole – 1979 i Schwedt  
– 1982), Pucharu Panonii ( Sofia – 1982) , Kijowskiego Floretu (1982) 
paryskiego Challenge Martini (1983), dziesiąte  miejsce w mistrzostwach 
Europy  (Moedling – 1982) oraz dwa starty w mistrzostwach świata seniorów – 
IV miejsce druŜynowo w Rzymie (1982) i VI miejsce druŜynowo w Wiedniu 
(1983). W 1986 Krzysztof Puzianowski wyemigrował do GKS Katowice, gdzie 
walczył przez trzy lata i wyfedrował brązowy medal uniwersjadowy. 
 W 1976 roku młodzieŜ szkolona w SP nr 104 wywalczyła I miejsce  
w punktacji zespołowej w mistrzostwach Polski do lat piętnastu. W finale  
znaleźli się Robert Trela i Jarosław Dzikowski. Ten ostatni rok później wrócił 
juŜ z brązowym medalem. Pierwsze klubowe floretowe złoto przywieźli  
z Cetniewa Robert Trela, Jarosław Dzikowski, Krzysztof Rosseger, Piotr 
Stasiewicz i Jacek Łasak – wydarte przeciwnikom w maratońskich 
mistrzostwach Polski juniorów młodszych, trwających od rana do północy. 
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 Jak wcześniej wspomniałem, w 1977 roku cięŜar szkolenia przejęła na 
siebie Szermiercza Szkoła Podstawowa nr 85. W ten sposób w klasach 
sportowych rozpoczęło szkolenie wielu znanych w latach 80. szermierzy, jak 
Jacek Gaworski, Mariusz Tyczkowski, Ryszard Cała, Krzysztof Spustek, 
Dariusz Czudo, Mirosław Lis, Dariusz Kiełdanowicz, Paweł Jacak, Cezary 
Pijanka, Grzegorz Szmidt, Sławomir Pośpieszny, Robert Kleban, Sławomir Zub, 
Jacek Konopczak, Mariusz Andrasiewicz, Grzegorz Czepułkowski, Tomasz 
Kończyło, Artur WaŜny, Paweł Kwieciński, Dariusz Sikora, Maciej Cipora, 
Artur Siudakiewicz - wzmocnionych przybyłym z Krakowa Wojciechem 
Ryczkiem. Dzięki nowemu zaciągowi w Klubie powstał młodziutki zespół 
florecistów, który medale zdobywał seryjnie. Smaczku dodawała rywalizacja 
dawnych wychowanków SP nr 104 z uczniami, leŜącej w tak zwanym Trójkącie 
Bermudzkim szkoły z ulicy Traugutta. Szczególnie udanym występem był start 
w mistrzostwach Polski juniorów młodszych w 1984 roku (zwycięŜył Wojciech 
Pokusiński, brązowy medal wręczono Krzysztofowi Spustkowi, piąty był Jacek 
Gaworski, dziewiąty Cezary Pijanka, a druŜyna uplasowała się na drugiej 
pozycji). Wymieniona czwórka w 1987 roku razem z Ryszardem Całą 
wywalczyła mistrzostwo kraju juniorów, powtórzone w 1989 przez Pawła 
Jacaka, Cezarego Pijankę, Sławomira Pośpiesznego i Grzegorza Szmidta.  
W podobnych składach wrocławianie zdobyli trzykrotnie wicemistrzostwo 
juniorów (1985 , z Jerzym Marciniakiem w 1986, a w 1988 z Całą, Jacakiem, 
Spustkiem i Szmidtem), trzykrotnie wicemistrzostwo juniorów młodszych 
(1983, wspomniane wcześniej z 1984 roku i w 1988 roku z Mariuszem 
Andrusiewiczem, Jackiem Konopczakiem, Pawłem Kwiecińskim, Arturem 
WaŜnym i Sławomirem Zubem), brązowy medal w kategorii juniorów (1988  
– Konopczak, Pijanka, Pośpieszny, Sikora) i brązowy w kategorii juniorów 
młodszych (1987 – Konopczak, Kwieciński, Sikora, WaŜny, Zub). Były równieŜ 
sukcesy indywidualne: mistrzostwo Polski młodzieŜowców Jacka Gaworskiego, 
mistrzostwo Polski juniorów Krzysztofa Spustka, wicemistrzostwo Polski 
juniorów Wojciecha Pokusińskiego (poraŜka z Cezarym Siessem zaledwie 
12:11), wicemistrzostwo młodzieŜowców Wojciecha Pokusińskiego  
i  wicemistrzostwo juniorów młodszych Sławomira Zuba. 
 Rywalizacja dwóch najskuteczniejszych w historii Kolejarza „łowców 
medali” mistrzostw Polski: Jacka Gaworskiego (3 złote, 9 srebrnych  
i 6 brązowych) i Wojciecha Pokusińskiego (odpowiednio 3, 8, 5) zaowocowała 
startami w reprezentacji narodowej. Wojtek wystąpił w Stuttgarcie w 1986 roku, 
natomiast Jacek trzykrotnie: w Arnhem, Stuttgarcie i Sao Paulo, gdzie karierę 
juniorską ukoronował zdobyciem piątego miejsca. Mistrzostwa Europy juniorów 
młodszych  w Udine (1988) „zwizytował” Jacek Konopczak. W owym czasie 
Klub preferował ofensywną politykę startową – najlepsi mieli moŜliwość 
startów w juniorskich turniejach o Puchar Świata w Budapeszcie  
i Burgsteinfurcie, a dzięki klubowym kontaktom wyjeŜdŜali do Pragi, Drezna, 
Poczdamu, Berlina, Belgradu, Skopje i Kijowa. Kredyt zaufania został przez 
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zawodników szybko spłacony poprzez liczne udane starty, z których na 
podkreślenie zasługuje jesienny turniej barbórkowy w Katowicach, porównany 
przez dziennikarzy  do trzęsienia ziemi. Jacek Gaworski zwycięŜył, a na trzecim 
i czwartym miejscu uplasowali się Wojciech Pokusiński i Ryszard Cała.  
W bezpośrednich pojedynkach z naszymi florecistami padły takie „twierdze”, 
jak Bogusław Zych, Adam Robak, Marian Sypniewski i bracia Bandachowie 
oraz czołówka florecistów z NRD i Węgier. W rocznym rankingu polskich 
klubów szermierczych, sporządzonym przez redaktora Jerzego Jabrzemskiego  
z Przeglądu Sportowego, Kolejarz znalazł się na czwartej pozycji za 
warszawskimi Legią i AZS AWF, AZS Gdańsk a przed katowickim GKS  
– szermierczą potęgą tamtych czasów.  
 W 1988 roku druŜynowe mistrzostwa Polski seniorów zorganizowano we 
Wrocławiu. Floreciści Kolejarza w pierwszym meczu spotkali się z zawsze 
groźnym AZS Gdańsk (Siess, Borkowski), zwycięŜając gładko 9:3. Kolejną 
przeszkodą był katowicki GKS (bracia Bandachowie i Puzianowski). 
Przeciwnik prowadził cały czas, po udanej pogoni przy stanie 7:7  pokerowa 
zmiana: słabnącego Ryszarda Całę wymienił Paweł Jacak, który natychmiast  
odwdzięczył się błyskotliwym zwycięstwem nad Krzysztofem Puzianowskim.  
Dało to druŜynie zwycięstwo 8:7, dzięki doskonałemu bilansowi trafień. 
Półfinał z poznańską Wartą równie dramatyczny, po dwóch poraŜkach Pawła 
Jacaka wrócił Ryszard Cała i dwukrotnie zwycięŜył. Przy stanie 8:7 dla Warty, 
w ostatnim pojedynku mistrz Polski juniorów, Krzysiek Spustek przegrywał  
z Pawłem Kantorskim 2:4. Przy szalonym dopingu publiczności, prowadzonym 
przez króla wrocławskich kibiców trzy czyste trafienia dla Kolejarza  
i zwycięstwo sześcioma przy stosunku walk 8:8. Finał z warszawską Legią  
- w trzech czwartych olimpijską reprezentacją Polski. Przeciwnik cały czas 
prowadził jedną bądź dwoma walkami, ambitna pogoń wrocławian  
i w końcówce 8:7 dla wojskowych. Mocno zmęczony Krzysiek Spustek poprosił 
o zmianę, ale zgody nie otrzymał, bowiem wypuszczenie do ostatniej walki nie 
rozgrzanego Pawła byłoby zbyt ryzykowne. Wyczucie w prowadzeniu zespołu 
zostało nagrodzone – Krzysztof pokazał nerwy ze stali pokonując Bogusława 
Zycha 5:0! Kolejne zwycięstwo trafieniami! Niezapomniane zawody  
– w finałowym meczu trzy walki wygrał Wojciech Pokusiński, po dwie 
„wyszarpali” Ryszard Cała i Krzysztof Spustek a raz triumfował Jacek 
Gaworski. Nagrodą był start w klubowym Pucharze Europy w ParyŜu, 
zakończony dziewiątym miejscem. Bohater mistrzostw Polski Wojciech 
Pokusiński dwukrotnie wystąpił w turniejach uniwersjadowych, plasując się na 
piątym miejscu druŜynowo w Duisburgu (1989) i koronując bogatą karierę 
brązowym medalem druŜynowo, przywiezionym z  brytyjskiego Sheffield   
(1991). Cała piątka mistrzów Polski „kręciła się” przez kilka lat w kadrze 
narodowej, startując w cyklu turniejów o Puchar Świata i reprezentując Polskę 
w meczach międzypaństwowych, między innymi w prestiŜowym Pucharze 
Narodów w Bonn. Ryszard Cała przez kilka lat pracował w Grecji, gdzie 
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wywalczył tytuł mistrza tego kraju, a najdłuŜej kontynuował przygodę  
z szermierką Paweł Jacak, odbywający słuŜbę w warszawskiej Legii. Tam 
wywalczył kilka medali indywidualnie i w druŜynie oraz dostąpił zaszczytu 
reprezentowania Polski na mistrzostwach świata seniorów w Atenach. 
Wspominając sukcesy poza Polską warto wspomnieć takŜe o trzech medalach: 
złotym, srebrnym i brązowym zdobytych na międzynarodowych mistrzostwach 
Jugosławii przez Roberta Trelę, Piotra Stasiewicza i Krzysztofa Rossegera     
(Belgrad – 1980). 
 U schyłku dwudziestego wieku zawodnicy Kolejarza bardzo mocno 
liczyli się na floretowej giełdzie. Pięć tytułów wicemistrza Polski seniorów  
i trzy brązowe medale to zespołowe dokonania wrocławian (zamieszani w te 
sukcesy byli: Jacek Gaworski, Cezary Pijanka, Wojciech Pokusiński, Krzysztof 
Puzianowski – po powrocie z GKS Katowice, Krzysztof Spustek, Ryszard Cała, 
Wojciech Ryczek, Piotr Stasiewicz, Marek Jamrozy, Tomasz Kończyło, Paweł 
Jacak – po powrocie z Legii, Andrzej Zamłynny i Mariusz Siwek). Brązowe 
medale w turniejach indywidualnych wywalczyli: Jacek Gaworski i Marek 
Jamrozy (1995) oraz Paweł Jacak (2000). Równie dobrze było w młodszych 
kategoriach. Tytuły mistrzów kraju juniorów w 1993 roku naleŜały do druŜyny: 
Marek Jamrozy, Piotr Błaszczak, Tomasz Matuszkiewicz i Arkadiusz 
Przybyszewski oraz do Marka indywidualnie. W 1995 złoto wywalczył Piotr 
Błaszczak a w 1997 – Andrzej Zamłynny. Tytuły wicemistrzowskie wrocławscy 
juniorzy zdobyli trzy razy druŜynowo (Mariusz Andrasiewicz, Grzegorz 
Czepułkowski, Jacek Konopczak, Wojciech Ryczek, Sławomir Zub, Piotr 
Błaszczak, Marcin Pieciuk, Marek Jamrozy i Andrzej Zamłynny) oraz trzy razy 
indywidualnie: Wojciech Ryczek (1990), Piotr Błaszczak (1994) i Andrzej 
Zamłynny (1996). Brązowe medale padły łupem Kolejarza trzykrotnie 
druŜynowo (Piotr Błaszczak, Marcin Pieciuk, Marek  Jamrozy, Arkadiusz 
Przybyszewski, Marcin Gliński, Paweł Kalinowski i  Andrzej Zamłynny)  
i czterokrotnie indywidualnie: Piotr Błaszczak (1993), Marcin Pieciuk (1994), 
Andrzej Zamłynny (1995) oraz Paweł Kalinowski (1997). W kategorii juniorów 
młodszych trofea zdobywano takŜe hurtowo: cztery złote medale (Piotr 
Błaszczak, Marek Jamrozy, Marcin Pieciuk, Robert Olszlegier, Rafał 
Szymański, Tomasz Kołodnicki, Szczepan Konopczak, Tomasz Matuszkiewicz, 
Arkadiusz Przybyszewski, Andrzej Zamłynny), w tym jeden indywidualnie 
Piotra Błaszczaka (1993), dwa srebrne: Tomasza Kończyło (1990) i Radosława 
Pietrusiewicza (1999) oraz dwa brązowe, w tym jeden indywidualnie Marcina 
Pieciuka. Nie gorzej było wśród młodzików : cztery srebrne medale i jeden 
brązowy (Piotr Błaszczak, Marcin GryŜenia, Tomasz Matuszkiewicz, Marcin 
Pieciuk, Paweł Kalinowski, Robert Dereziński, Rafał Mijalski, Maciej Westaw  
i Łukasz Wielkopolski). 
 Wspaniała passa medalowa zaowocowała występami w reprezentacji 
Polski. W 1991 poza wspomnianym wcześniej brązowym medalem 
uniwersjadowym Wojtka Pokusińskiego cieszyliśmy się takim samym 
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osiągnięciem Wojciecha Ryczka w druŜynowych mistrzostwach Europy 
seniorów. Mistrzostwa świata juniorów przyniosły w 1995 roku piątą lokatę 
Andrzeja Zamłynnego (Tournai) i w 2000 roku druŜynowe wicemistrzostwo 
Radosława Pietrusiewicza (South Bend). Radek wywalczył takŜe w 2000 roku 
czwarte miejsce druŜynowo w mistrzostwach Europy juniorów (Antalya).  
W 1995 roku Jacek Gaworski wystąpił w mistrzostwach Europy seniorów, 
wchodząc do „trzydziestki dwójki”. W 1998 roku z dobrej strony pokazał się 
Mariusz Siwek – czwarty druŜynowo w Światowych Igrzyskach MłodzieŜy  
w Moskwie. 
 Osobny rozdział naleŜy się najbardziej utytułowanemu floreciście Klubu 
– Piotrowi Błaszczakowi. Uprawianie sportu zaczął od piłki noŜnej (Pafawag  
i Śląsk), później przekonał się do szermierki. Bardzo szybko awansował do 
czołówki krajowej. Mistrzem Polski został sześć razy, wicemistrzem – cztery, 
brązowe medale zdobył takŜe cztery. Posiadał świetne predyspozycje 
psychiczne, na wzór aktora potrzebował widowni i oprawy podczas zawodów  
– w czasie finałów, gdy innym drŜały kolana, wznosił się na wyŜyny swoich 
moŜliwości. Mistrz tak zwanych „wrzutek”, niezwykle trudnych do obrony. 
Zadebiutował na mistrzostwach świata juniorów młodszych w Bonn w 1992 
roku. Zajął 34 miejsce, wrócił wściekły z oświadczeniem: za rok wygram! Rok 
później w Denver był o jedno trafienie od spełnienia marzeń: pojedynek do 
dwóch wygranych walk z Włochem Mateo Zennaro przegrał 2:1, wygrywając  
w pierwszej walce 5:1 i posiadając szermierczego „meczbola” przy stanie 5:5. 
Po zdobyciu wicemistrzostwa świata w kolejnym roku, juŜ w kategorii juniorów 
wywalczył brązowy medal. Start w mistrzostwach świata w Meksyku poprzedził 
między innymi trzecim miejscem w turnieju o Puchar Świata w Heilbronn, gdzie 
w walce o „czwórkę” pokonał lidera światowej klasyfikacji Włocha Lorenzo 
Taddei. Rok później był juŜ drugi, po poraŜce z kolejnym włoskim florecistą 
Salvatore Sanzo 15:13,  na niezwykle mocno obsadzonym turnieju o Puchar 
Świata w Budapeszcie. Świetne występy juniorskie i finały krajowych turniejów 
klasyfikacyjnych  spowodowały awans do kadry narodowej seniorów.  
Na tydzień przed paryskimi mistrzostwami świata juniorów Piotrek wyjechał  
z „dorosłą” reprezentacją do Budapesztu. W czasie powrotu z zawodów 
mikrobus szermierzy zderzył się czołowo na „zakopiance” z samochodem 
cięŜarowym Jelcz – chłodnia. W wyniku odniesionych w wypadku obraŜeń 
śmierć poniósł wielokrotny reprezentant Polski Bogusław Zych, a Piotr doznał 
zwichnięcia lewego stawu biodrowego i skomplikowanego złamania prawej 
nogi. Zawodnik, wykazując wielki hart ducha wrócił po długim leczeniu na 
planszę, lecz dawnej formy nie odzyskał. W 1993 roku Piotra Błaszczaka 
uznano za odkrycie roku w plebiscycie „Słowa Polskiego”, został On równieŜ 
laureatem konkursu Kuriera Polskiego „Supertalent – Junior roku 1993”, obok 
między innymi Małgorzaty Dydek i Tomasza Sikory.  Ten sam rok przyniósł 
Kolejarzowi trzecie miejsce w klasyfikacji Polskiego Związku Szermierczego, 
najwyŜsze w dziejach Klubu. 
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 Pięćdziesięciolecie Kolejarza zostało uczczone brązowym medalem 
młodzików (Tomasz Gmerek, Konrad Krepa, Grzegorz Zioła, Łukasz 
Wielkopolski). Rok później „blachę” z tego samego kruszcu przywiózł z Opola 
Paweł Szumielewicz. 
 W 2002 roku nastąpił klubowy rozłam. Trenerzy Krzysztof Głowacki  
i Piotr Stasiewicz, wraz z duŜą grupą zawodników, odeszli z sekcji, zakładając 
klub „Wrocławianie”. Z powodu trudnej sytuacji finansowej działacze zmuszeni 
zostali do sprzedaŜy dolnej sali, co pozwoliło na spłacenie długów oraz 
modernizację klubowego hoteliku, zarabiającego na działalność sportową. 
Nauka walki na florety zaczęła się znowu od podstaw, a co oznacza przerwanie 
ciągłości szkolenia, tego wtajemniczonym  wyjaśniać nie trzeba… 

 W roku 2003 Miłosz Nuckowski wygrał roczną klasyfikację młodzików, 
a Piotr Kolec triumfował w kategorii dzieci. „Nucek” w towarzystwie Michała 
Puzianowskiego, Krzysztofa Przyszlaka i Rafała Więckiewicza sięgnął  po brąz 
w rywalizacji piętnastolatków, indywidualnie „Puzian” takŜe był trzeci.  
W latach 2004 – 2005 Michał Puzianowski kontynuując rodzinne tradycje 
wywalczył brązowe medale mistrzostw Polski juniorów młodszych oraz bardzo 
udanie zadebiutował w Mistrzostwach Europy juniorów, wchodząc do 
„szesnastki” indywidualnie i walnie przyczyniając się do zdobycia przez 
Polaków tytułu wicemistrzowskiego druŜynowo. Miłosz Bies w 2005 roku 
wygrał roczną klasyfikację na najlepsze dziecko w kraju. 

Największym osiągnięciem roku 2006 był brązowy medal mistrzostw 
uczniowskich klubów sportowych w kategorii młodzików (Piotr Kolec, Filip 
Sidorowicz, Miłosz Bies, Michał Popiel). W 2007 roku Piotr Kolec stał na 
trzecim stopniu podium mistrzostw Polski do 15 lat, takie same miejsce 
wywalczyli młodzicy w mistrzostwach UKS (Miłosz Bies, Michał Popiel, 
Andrzej Rządkowski i Dominik Samorek). Miłosza Biesa sklasyfikowano na 
drugim miejscu w klasyfikacji trzynastolatków, natomiast wśród dzieci Andrzej 
Rządkowski i Dominik Samorek uplasowali się odpowiednio na drugim  
i czwartym miejscu. 

2008 rok przyniósł wicemistrzostwo Polski do lat piętnastu, wywalczone 
w Obornikach przez zespół: Piotr Kolec, Michał i Miłosz Biesowie oraz Michał 
Popiel. Wzór pracowitości ,  Andrzej Rządkowski, walczył w szesnastu finałach, 
czternastokrotnie stał na podium i zwycięŜał dziewięciokrotnie. Zdecydowanie 
wygrał roczną klasyfikację internetowej redakcji Mat – fencing o tytuł 
najlepszego dziecka Polski oraz został laureatem plebiscytu Słowa Sportowego 
na najlepszego ucznia – sportowca Dolnego Śląska. Mateusz Dorochowicz zajął 
szóste miejsce w  rankingu Mat - fencing, a w kategorii młodzików Michał Bies 
i Dominik Samorek zajęli piąte i siódme miejsce. Oto dwie scenki z treningu, 
podkreślająca ostrą rywalizację młodych zawodników: 

                     Meandry dydaktyki 
…Dwunastoletni Dominik, po powrocie z zimowiska, wygrał ze swoim 

głównym rywalem, jedenastoletnim Andrzejem, zadziwiająco gładko 5:0 i 5:1. 
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Badam sytuację i przepytuję Andrzeja: czy Ty czasem nie zacząłeś chodzić na 
dziewczyny?  Nie! – brzmi jednoznaczna odpowiedź. Ale ja zacząłem – wtrąca 
Dominik… 

                                 Niesprawiedliwość sportu  
Trzech na trzech na małe brameczki – świetne uzupełnienie treningu 

szermierczego, doskonalące orientację ruchowo – przestrzenną. Kadra 
szablistów pod wodzą Jerzego Pawłowskiego pokonała kiedyś kadrę piłkarzy, 
stosując oryginalną taktykę. PoniŜej opis z naszego podwórka… 

Kondziu, alias Maradona z Kamieńca, z niebywałym impetem rozpoczyna 
grę. Balansem ciała wkręca w ziemię dwóch obrońców, zwodem kładzie na 
ziemię bramkarza i strzela z prędkością 237 km/h. Piłka odbija się od poprzeczki 
i trafia w plecy Andrzeja, oglądającego z olbrzymim zainteresowaniem gołębie 
zaloty za oknem, zawodnika z twarzą niewiniątka, obdarzonego jednak 
instynktem kilera. Po rykoszecie zwolna przekracza linię bramkową. 1:0. Nie 
speszony mistrz Ŝonglując na przemian głową, barkiem i kolanem mija 
oniemiałych przeciwników i składa się do noŜyc z przewrotką. Poezja techniki! 
Piłka z ogromną siłą trafia w słupek, a potem w głowę Andrzeja, który właśnie 
przed chwilą potknął się o własną nogę. 2:0. Nasz bohater z troską wysyła ostrą 
reprymendę swoim partnerom – „sam nie wygram”. Z jeszcze większą pasją 
rusza do natarcia, jego obraz dzięki niesamowitej szybkości zlewa się z piłką w 
barwną plamę i nagle, nie uwierzycie p o d a j e  na skrzydło. Zaskoczenie jest 
niebywałe – to niewiarygodne zagranie zaskakuje wszystkich łącznie  
z podającym, z wyjątkiem Andrzeja, który je przytomnie przechwytuje i usiłuje 
podać do kolegi. Źle trafia w piłkę, która leniwym rogalem wpada do bramki. 
3:0. 

Końcowy wynik 15:1, statystycy wyliczyli, Ŝe Kondziu przez 93% czasu był 
w posiadaniu „skóry”, a honorową bramkę zdobył w ostatniej sekundzie, kiedy 
wszyscy gracze pokładli się ze śmiechu na boisku. 

W 2009 brązowy medal z mistrzostw Europy juniorów młodszych 
przywiózł Piotr Kolec. Ten sam zawodnik podczas mistrzostw Polski juniorów 
w Krakowie został uhonorowany nagrodą fair play za sportową postawę. 
Ryszard Cała przypomniał o swoim wielkim talencie złotym medalem 
mistrzostw Polski weteranów. Rok jubileuszu zaowocował brązowym medalem 
Miłosza Biesa w mistrzostwach kraju juniorów młodszych oraz udanymi 
startami Andrzeja Rządkowskiego, Dominika Samorka, Michałów Biesa  
i Popiela, Mikołaja Sowy, Mateusza Dorochowicza, Ireneusza Gościńskiego, 
Filipa Boratyna, Kacpra Szczypińskiego i Witolda Frącka, od których w dalszej 
perspektywie zaleŜeć będzie przyszłość męskiego floretu. 

 Floreciści klubu wywalczyli w mistrzostwach Polski dziewiętnaście 
złotych , trzydzieści cztery srebrne i  trzydzieści dwa brązowe medale,  
w sumie osiemdziesiąt pięć krąŜków. 

 Mam nadzieję, Ŝe fantazyjny klubowy okrzyk imitujący rozpędzoną 
lokomotywę „szu, szu, szu – uuuuuu… dalej będzie pobrzmiewał na planszach, 
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a para nie pójdzie w gwizdek. Ukłony dla wszystkich osób związanych  
z naszym Klubem. 

 
Zbigniew Koerber 
                                                       
 
 
 

Trenerzy i instruktorzy „Kolejarza” w latach 1950 –  2100 
 
Wirgiliusz Kuleczko    Jan Kirschke                                
Marian Suski     Janusz Dąbrowski 
Władysław Popiel     Kazimierz Mądrzak 
Jerzy Kłosowicz     Kazimierz Górniak 
Henryk Mandera     Jacek Kiestrzyń 
Krzysztof Głowacki    Zbigniew Wolski 
Zbigniew Koerber     Paweł Krawczyk 
Grzegorz Falkowski    Stanisław Zamiar 
Wiesław Okpisz     Piotr Stasiewicz 
Jacek Dzięglewski     Waldemar Krempa 
Ryszard Walkowiak    Jerzy Marciniak 
Konrad Ostańkowicz    Jarosław Dzikowski 
 

Działacze „Kolejarza” w latach 1950 – 2100 
 

Lata 1950 – 1957 
 
Eugeniusz Pussak – kierownik sekcji szermierki KKS Odra 
 
Od 18.02.1957 roku 
 
Bolesław Morawski – prezes 
Eugeniusz Pussak, Wirgiliusz Kuleczko – wiceprezesi 
Helena Serbeńska, Marian Kuszewski, Zdzisław Światowy,  Jacek Dzięglewski, 
Stanisław Kuszewski, Henryk Wojciechowski, Andrzej Tokarowski, Jan Skraba 
 
Od 17.05.1958 roku 
 
Bolesław Morawski – prezes 
Władysław Janelli, Wirgiliusz Kuleczko - wiceprezesi 
Helena Serbeńska, Halina Kłosowicz, Alina Głowacka, Eugeniusz Pussak, 
Zdzisław Światowy, Stanisław Lubański, Marian Kuszewski, Jerzy 
Wojciechowski 
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Od 15.06.1960 roku 
 
Franciszek Wójcik – prezes 
Wirgiliusz Kuleczko, Eugeniusz Pussak – wiceprezesi 
Helena Serbeńska, Zenon Prokop, Zdzisław Światowy, Jacek Dzięglewski, 
Marian Kuszewski, Zdzisław Baranowski, Janusz Dąbrowski, Jerzy 
Wojciechowski 
 
Od 23.06.1962 roku 
 
Franciszek Wójcik – prezes 
Wirgiliusz Kuleczko, Eugeniusz Pussak – wiceprezesi 
Helena Serbeńska, Olga Walewska, Zenon Prokop, Zdzisław Światowy,  
Kazimierz Dobrzęcki, Marian Kuszewski, Władysław Jurczak, Leszek 
Skrzetuski 
 
Od 5.06.1964 roku 
 
Eugeniusz Pussak – prezes 
Jacek Dzięglewski, Władysław Jurczak – wiceprezesi 
Olga Walewska, Helena Serbeńska, Zdzisław Światowy, Henryk Krzemień, 
Zenon Prokop, Leszek Skrzetuski, Janusz Dąbrowski, Henryk Mandera 
 
Od 30.11.1966 roku 
 
Eugeniusz Pussak – prezes 
Władysław Jurczak, Czesław Ostańkowicz – wiceprezesi 
Helena Serbeńska, Zdzisław Światowy, Grzegorz Falkowski, Leszek Skrzetuski, 
Janusz Dąbrowski, Jacek Dzięglewski, Jerzy Kłosowicz, Edmund Nowak 
 
Od 30.05.1968 roku 
 
Eugeniusz Pussak – prezes 
Zdzisław Baranowski, Władysław Jurczak – wiceprezesi 
Hanna Jezierska, Krzysztof Głowacki, Zdzisław Światowy, Edmund Nowak, 
Jacek Dzięglewski, Jerzy Kłosowicz, Leszek Skrzetuski, Janusz Dąbrowski 
 
Od 4.12.1971 roku 
 
Eugeniusz Pussak – prezes 
Janusz Dąbrowski, Władysław Jurczak – wiceprezesi 
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Krystyna Stachowska, Jacek Dzięglewski, Jerzy Okraszewski, Krzysztof 
Głowacki, Jerzy Śmiałkowski, Zbigniew Wolski, Roman Tomalik, Kazimierz 
Górniak 
 
Od 22.04.1975 roku 
 
Eugeniusz Pussak – prezes 
Edmund Nowak, Wiesław Okpisz – wiceprezesi 
Olga Walewska, Władysław Jurczak, Jan Hupałowski, Zdzisław Światowy, Jan 
Kirschke, Krzysztof Głowacki, Zbigniew Koerber, Teodor Łubyk 
 
Od 2.05.1979 roku 
 
Eugeniusz Pussak – prezes 
Wiesław Okpisz, Zygmunt Nowak – wiceprezesi 
Olga Walewska, Władysław Jurczak, Jan Hupałowski, Zdzisław Światowy, 
Teodor Łubyk, Krzysztof Głowacki, Zbigniew Koerber, Jan Kirschke 
 
Od 3.01.1985 roku 
 
Eugeniusz Pussak – prezes 
Władysław Jurczak, Krzysztof Głowacki, Kazimierz Górniak – wiceprezesi 
Olga Walewska, Jan Hupałowski, Zdzisław Światowy, Włodzimierz Kalitczuk, 
Jacek Kiestrzyń, Jan Radecki, Piotr Dziedzic 
 
Od 26.01.1989 roku 
 
Zdzisława Walawska – prezes 
Władysław Jurczak, Krzysztof Głowacki, Kazimierz Górniak – wiceprezesi 
Olga Walewska, Włodzimierz Kalitczuk, Piotr Dziedzic, Jan Kaczmarzyk, 
Bogumił Koktysz, Eugeniusz Pussak, Jerzy Marciniak 
 
Od 25.05.1993 roku 
 
Zdzisława Walawska – prezes 
Krzysztof Głowacki, Kazimierz Górniak, Włodzimierz Kalitczuk – wiceprezesi 
Olga Walewska, Wojciech Pokusiński, Paweł Krawczyk, Jan Godziński, 
Władysław Jurczak, Eugeniusz Pussak, Ryszard Siemiatycki 
 
Od 18.11.1997 roku 
 
Kazimierz Górniak – prezes 
Zdzisława Walawska, Piotr Dziedzic, Krzysztof Głowacki – wiceprezesi 
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Olga Walewska, Włodzimierz Kalitczuk, Ryszard Siemiatycki, Jacek Gaworski, 
Jacek Kiestrzyń, Kazimierz Pelc, Paweł Krawczyk  
 
Od   6.12.2001 roku 
 
Kazimierz Górniak – prezes 
Kazimierz Pelc, Zbigniew Koerber – wiceprezesi 
Olga Walewska, Paweł Krawczyk 
 
Od 24.11.2005 roku 
 
Kazimierz Górniak – prezes 
Zbigniew Koerber, Tomasz Gorząd – wiceprezesi 
Olga Walewska, Paweł Krawczyk, Adam Pracławski 
 
 

BIAŁO – CZERWONI Z „KOLEJARZA” 
 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
ROK  MIASTO NAZWISKO BROŃ MIEJSCE 
1956 MELBOURNE M.KUSZEWSKI SZABLA  M.   2 DRUś. 
1960 RZYM M.KUSZEWSKI SZABLA  M.   2 DRUś. 

MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW  
1956 LUKSEMBURG M.KUSZEWSKI SZABLA  M.   2 DRUś. 
1959 BUDAPESZT J.WOJCIECHOWSKI SZPADA  M. 12 IND. 
1960 PARYś M.KUSZEWSKI SZABLA  M.   3 DRUś. 
1982 RZYM K.PUZIANOWSKI FLORET M.   4 DRUś. 
1983 WIEDEŃ K.PUZIANOWSKI FLORET M.   6 DRUś. 
1987 LOZANNA M.STRZAŁKA SZPADA  M.   6 DRUś. 
1987 LOZANNA R.FELISIAK SZPADA  M.   6 DRUś. 
2005 LIPSK A.PRACŁAWSKI SZPADA  M.   6 DRUś. 

                        MISTRZOSTWA ŚWIATA DO 20 LAT 
1955 BUDAPESZT M.KUSZEWSKI SZABLA  M.   7 IND. 
1956 LUKSEMBURG J.WOJCIECHOWSKI SZPADA  M.   2 IND. 
1956 LUKSEMBURG J.DZIĘGLEWSKI SZPADA  M.   9 IND. 
1957 WARSZAWA J.WOJCIECHOWSKI SZPADA  M.   1 IND. 
1958 BUKARESZT J.WOJCIECHOWSKI SZPADA  M.   7 IND. 
1959 PARYś J.WOJCIECHOWSKI SZPADA  M.   9 IND. 
1963 GANDAWA W.OKPISZ SZPADA  M.   9 IND. 
1969 GENUA J.PISULA SZABLA  M. 11 IND. 
1970 MIŃSK J.PISULA SZABLA  M.   9 IND. 
1977 WIEDEŃ D.CIERPIK SZPADA  M. ELIMIN. 
1978 MADRYT K.PUZIANOWSKI FLORET M.   5 IND. 
1979 SOUTH BEND K.PUZIANOWSKI FLORET M.   6 IND. 
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1985 ARNHEM J.GAWORSKI FLORET M. ELIMIN. 
1986 STUTTGART J.GAWORSKI FLORET M.  21 IND. 
1986 STUTTGART W.POKUSIŃSKI FLORET M.  23 IND. 
1987 SAO PAULO J.GAWORSKI FLORET M.    5 IND. 
1994 MEKSYK P.BŁASZCZAK FLORET M.    3 IND. 
1996 TOURNAI A.ZAMŁYNNY FLORET M.    5 IND. 
2000 SOUTH BEND R.PIETRUSIEWICZ FLORET M.  12 IND. 
2000 SOUTH BEND R.PIETRUSIEWICZ FLORET M.    2 DRUś. 
2001 GDAŃSK R.PIETRUSIEWICZ FLORET M.    6 DRUś. 

                        MISTRZOSTWA ŚWIATA DO 17 LAT 
1992 BONN P.BŁASZCZAK FLORET M.  34 IND. 
1993 DENVER P.BŁASZCZAK FLORET M.    2 IND. 
1996 TOURNAI A.PRACŁAWSKI SZPADA M.  25 IND. 
1999 KESTHELY R.PIETRUSIEWICZ FLORET M.  29 IND. 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 
1959 TURYN J.WOJCIECHOWSKI SZPADA M.    2 DRUś. 
1959 TURYN J.WOJCIECHOWSKI FLORET M.    4 DRUś. 
1973 MOSKWA J.PISULA SZABLA  M.    3 DRUś. 
1989 DUISBURG W.POKUSIŃSKI FLORET M.    5 DRUś. 
1991 SHEFFIELD W.POKUSIŃSKI FLORET M.    3 DRUś. 

MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW  
1982 MOEDLING K.PUZIANOWSKI FLORET M.   10 IND. 
1991 WIEDEŃ W.RYCZEK FLORET M.     3 DRUś. 
1995 KESTHELY J.GAWORSKI FLORET M.   28 IND. 
2004 KOPENHAGA B.CISZEWSKA SZPADA K.     3 DRUś. 

MISTRZOSTWA EUROPY DO 20 LAT 
1994 KRAKÓW P.BŁASZCZAK FLORET M.   23 IND. 
1995 KESTHELY A.ZAMŁYNNY FLORET M.   17 IND. 
1996 LIMOGES A.ZAMŁYNNY FLORET M.     7 IND. 
1997 GDAŃSK A.PRACŁAWSKI SZPADA M.   17 IND. 
2000 ANTALYA R.PIETRUSIEWICZ FLORET M.     4 DRUś. 
2001 KESTHELY R.PIETRUSIEWICZ FLORET M.   23 IND. 
2005 TAPOLCA M.PUZIANOWSKI FLORET M.   14 IND. 
2005 TAPOLCA M.PUZIANOWSKI FLORET M.     2 DRUś. 

MISTRZOSTWA EUROPY DO 17 LAT 
1988 UDINE J.KONOPCZAK FLORET M.  ELIMIN. 

2007 NOWY  SAD B. BŁACH SZPADA K.     8 DRUś. 
2008 ROVIGO B. BŁACH SZPADA K.     6 DRUś. 
2009 BOURGES P. KOLEC FLORET M.     3 DRUś. 
 

MEDALE MISTRZOSTW POLSKI 
 

FLORET     K. FLORET    M. SZPADA     K. SZPADA     M. SZABLA     M. Broń 
Kategoria Z S B Z S B Z S B Z S B Z S B 

 
Razem 

Seniorzy - -   1 1 6 6 - - 2 4 5 5 - 3 1 34 
Do 23 lat - 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - - - 5 
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Do 20 lat - 1 1 11 13 11 - - - - 3 8 3 - 1 52 
Do 17 lat 2 2 5 6 7 8 - 1 1 3 - 2 1 - 1 39 
Do 15 lat - 2 4 - 8   6 1 1 3 - 2 2 1 - - 30 

2 6 11 19 34 32 2 3 6 7 10 17 5 3 3  
Razem 

19 85 11 34 11 
 

160 
 
 
 
                                                         
 

ZŁOTE MEDALE 
Seniorzy 

1958 J.Dzięglewski, J.Kłosowicz, S.Lubański, 
J.Wojciechowski, M.Głowacki 

Szpada m. 

1987 R.Felisiak Szpada m. 
1987 D.Cierpik, R.Felisiak, W.Krempa, 

M.Strzałka, L.Swornowski 
Szpada m. 

1988 M.Strzałka Szpada m. 
1988 R.Cała, J.Gaworski, P.Jacak, 

W.Pokusiński, K.Spustek 
Floret   m. 

Do 22 lat 
1986 E.Pokusińska Szpada k. 
1988 J.Gaworski Floret   m. 

Do 20 lat 
1954 J.Dąbrowski Szabla m. 
1970 J.Pisula Szabla m. 
1971 J.Pisula Szabla m. 
1977 K.Puzianowski Floret  m. 
1979 K.Puzianowski Floret  m. 
1979 J.Godziński, J.NaroŜnik 

K.Puzianowski, R.Trela 
Floret  m. 

1987 R.Cała, J.Gaworski, C.Pijanka, 
W.Pokusiński, K.Spustek 

Floret  m. 

1988 K.Spustek Floret  m. 
1989 P.Jacak, C.Pijanka, S.Pośpieszny, 

G.Szmidt 
Floret  m. 

1993 P.Błaszczak, T.Matuszkiewicz, 
M.Jamrozy, A.Przybyszewski 

Floret  m. 

1993 M.Jamrozy Floret  m. 
1995 P.Błaszczak Floret  m. 
1997 A.Zamłynny Floret  m. 
2001 R.Pietrusiewicz Floret  m. 

Do 17 lat 
1967 J.Pisula Szabla m. 
1973 R.Pojda Szpada m. 
1973 D.Cierpik ( Wrocław ) Szpada m. 
1974 T.Gorząd Szpada m. 
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1977 J.Dzikowski, J.Łasak, K.Rosseger, 
P.Stasiewicz, R.Trela 

Floret  m. 

1983 I.Kosińska, E.Pokusińska, 
E.Rudzińska, D.Wojnarowicz 

Floret  k. 

1984 I.Kosińska, B.Krystofiak, 
E.Rudzińska, D.Wojnarowicz 

Floret  k. 

1984 W.Pokusiński Floret  m. 
1991 P.Błaszczak, M.Jamrozy, M.Pieciuk, 

R.Olszlegier, R.Szymański 
Floret  m. 

1992 P.Błaszczak, M.Jamrozy, T.Kołodnicki, 
S.Konopczak, R.Szymański 

Floret  m. 

1993 P.Błaszczak Floret  m. 
1993 P.Błaszczak, T.Matuszkiewicz, 

A.Przybyszewski, A.Zamłynny 
Floret  m. 

Do 15 lat 
1977 G.Kreinbring Szabla m. 
2006 B.Błach Szpada k. 

 

                                      SREBRNE MEDALE 
                                                                 Seniorzy 

1954 M.Kuszewski Szabla  m. 
1955 M.Kuszewski Szabla  m. 
1960 M.Kuszewski Szabla  m. 
1966 G.Falkowski Szpada m. 
1966 J.Dzięglewski, G.Falkowski, W.Okpisz. 

J.Okraszewski, J.Kłosowicz 
Szpada m. 

1983 K.Puzianowski Floret   m. 
1989 D.Cierpik Szpada m. 
1989 J.Gaworski, C.Pijanka, W.Pokusiński, 

K.Puzianowski, K.Spustek 
Floret   m. 

1992 R.Cała, J.Gaworski, W.Pokusiński, 
W.Ryczek, P.Stasiewicz 

Floret   m. 

1994 J.Gaworski, M.Jamrozy, T.Kończyło, 
W.Pokusiński 

Floret   m. 

1997 P.Jacak, M.Jamrozy, J.Gaworski, 
A.Zamłynny 

Floret   m. 

2000 P.Jacak, J.Gaworski, M.Siwek, 
A.Zamłynny 

Floret   m. 

2003 P.Sadowy Szpada m. 
2005 A.Pracławski Szpada m. 

                                                                Do 22 lat 
1986 E.Pokusińska Floret   k. 
1988 E.Pokusińska Szpada k. 

                                                                Do 20 lat 
1953 J.Dzięglewski Floret   m. 
1959 J.Wojciechowski Szpada m. 
1974 D.Cierpik, T.Gorząd, P.Krawczyk, 

R.Pojda 
Szpada m. 

1976 K.Puzianowski Floret   m. 
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1978 K.Puzianowski Floret   m. 
1980 M.Danecki, J.Dzikowski, W.Iwaniec, 

W.Krempa, M.Łysiak 
Szpada m. 

1983 I.Kosińska, E.Pokusińska, L.Tomdio, 
E.Rudzińska, D.Wojnarowicz 

Floret   k. 

1985 R.Cała, J.Gaworski, W.Pokusiński, 
K.Spustek 

Floret   m. 

1986 R.Cała, J.Gaworski, J.Marciniak, 
W.Pokusiński, K.Spustek 

Floret   m. 

1987 W.Pokusiński Floret   m. 
1988 R.Cała, P.Jacak, K.Spustek, G.Szmidt Floret   m. 
1990 M.Andrasiewicz, G.Czepułkowski, 

J.Konopczak, W.Ryczek, S.Zub 
Floret   m. 

1990 W.Ryczek Floret   m. 
1991 P.Błaszczak, J.Konopczak, M.Pieciuk, 

W.Ryczek, S.Zub 
Floret   m. 

1994 P.Błaszczak Floret   m. 
1995 P.Błaszczak, M.Jamrozy, M.Pieciuk 

A.Zamłynny 
Floret   m. 

1996 A.Zamłynny Floret   m. 
                                                               Do 17 lat 

1976 K.Puzianowski Floret   m. 
1982 I.Kosińska, E.Pokusińska, 

E.Rudzińska, D.Wojnarowicz 
Floret   k. 

1983 D.Wojnarowicz Floret   k. 
1983 R.Cała, J.Gaworski, J.Marciniak, 

W.Pokusiński 
Floret   m. 

1984 J.Gaworski, C.Pijanka, K.Spustek, 
W.Pokusiński 

Floret   m. 

1988 S.Zub Floret   m. 
1988 M.Andrasiewicz, J.Konopczak, S.Zub, 

P.Kwieciński, A.WaŜny 
Floret   m. 

1990 T.Kończyło Floret   m. 
1999 R.Pietrusiewicz Floret   m. 
2007 B.Błach Szpada k. 

                                                              Do 15 lat 
1973 M.Piasecka Floret   k. 
1974 K.Puzianowski Floret   m. 
1991 P.Błaszczak, M.GryŜenia, M.Pieciuk, 

T.Matuszkiewicz 
Floret   m. 

1993 P.Kalinowski Floret   m. 
1993 R.Dereziński, P.Kalinowski, M.Westaw, 

R.Mijalski 
Floret   m. 

1993 R.Dereziński, M.Dudek, R.Mijalski, 
P.Pukocz 

Szpada m. 

2000 Ł.Wielkopolski Floret   m. 
2000 R.Gromada,  Ł.Wielkopolski, 

M.Wittenbeck, Ł.Zdziennicki 
Szpada m. 

2001 P.Szumielewicz Floret   m. 
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2001 A.Andrzejewska, P.Gładysz, 
A.Turbańska, K.Tomkowiak 

Floret   k. 

2004 M.Nuckowski Floret   m. 
2006 B.Bibrowicz, B.Błach, A.Kownacka, 

B.Marczyńska 
Szpada k. 

2008 M.Bies, Mił.Bies, P.Kolec, M.Popiel Floret   m. 
 

 
 

BRĄZOWE MEDALE 
                                                                   Seniorzy 

1952 L. Zabolska ( Wrocław ) Floret   k. 
1959 M. Kuszewski Szabla  m. 
1977 D.Cierpik Szpada m. 
1980 D.Cierpik Szpada m. 
1987 M.Strzałka Szpada m. 
1993 P.Błaszczak, J.Gaworski, W.Ryczek, 

M.Pieciuk, W.Pokusiński 
Floret   m. 

1995 J.Gaworski Floret   m. 
1995 M.Jamrozy Floret   m. 
1995 J.Gaworski, M.Jamrozy, M.Pieciuk, 

W.Pokusiński 
Floret   m. 

1996 J.Gaworski, M.Jamrozy, 
P.Kalinowski, A.Zamłynny 

Floret   m. 

2000 P.Jacak Floret   m. 
2001 P.Sadowy Szpada m. 
2003 B.Ciszewska - Andrzejewska Szpada k. 
2004 B.Ciszewska - Andrzejewska Szpada k. 
2008 A.Pracławski Szpada m. 

                                                             Do 22 lat 
1986 W.Pokusiński Floret   m. 

                                                             Do 20 lat 
1957 J.Wojciechowski Szpada m. 
1958 J.Wojciechowski Szpada m. 
1970 W.Aksamit Floret   m. 
1971  J.Kiestrzyń, A.Mazur, J.Pisula Szabla  m. 
1976 D.Cierpik, T.Gorząd, M.Nowak, 

R.Pojda, K.Smolich 
Szpada m. 

1978 M.Chronowski, J.Godziński, 
J.NaroŜnik,    M.Fabirowski, 
K.Puzianowski 

Floret   m. 

1982 J.Dzikowski, J.Gaworski, W.Iwaniec, 
R.Jurkiewicz, W.Zamiar 

Szpada m. 

1986 W.Pokusiński Floret   m. 
1986 I.Kosińska, B.Krystofiak, E.Mońka 

E.Pokusińska, D.Wojnarowicz 
Floret   k. 

1988 J.Konopczak, C.Pijanka, D.Sikora,  
S.Pośpieszny 

Floret   m. 
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1993 P.Błaszczak Floret   m. 
1994 P.Błaszczak, M.Pieciuk, M.Jamrozy, 

A.Przybyszewski 
Floret   m. 

1994 M.Pieciuk Floret   m. 
1995 A.Zamłynny Floret   m. 
1996 P.Błaszczak, M.Gliński, P.Kalinowski, 

A.Zamłynny 
Floret   m. 

1997 P.Kalinowski Floret   m. 
1997 M.Gli ński, P.Kalinowski, A.Zamłynny Floret   m. 
1997 A.Pracławski Szpada m. 
1998 P.Sadowy Szpada m. 
1998 M.Dudek, K.Hefko, A.Pracławski, 

P.Sadowy 
Szpada m. 

1999 A.Pracławski Szpada m. 
                                                             Do 17 lat 

1966 J.Pisula Szabla  m. 
1973 K.Smolich Szpada m. 
1973 D.Krzemińska, B.Sola ( Wrocław) Floret    k. 
1974 R.Piasecka Floret    k. 
1978 S.Bazan, M.Danecki, W.Iwaniec,  

W.Krempa, M.Łysiak 
Szpada m. 

1981 E.Pokusińska, E.Rudzińska, 
D.Wojnarowicz,  J.Zabłuda 

Floret   k. 

1982 R.Jurkiewicz, J.Gaworski, J.Marciniak, 
W.Pokusiński 

Floret   m. 

1984 K.Spustek Floret   m. 
1987 J.Konopczak, P.Kwieciński, D.Sikora, 

A.WaŜny, S.Zub 
Floret   m. 

1988 J.Baszak Floret    k. 
1990 G.Czepułkowski, T.Kończyło, 

R.Olszlegier, M.Pieciuk, D.Rydzanicz 
Floret   m. 

1991 M.Pieciuk Floret   m. 
2002 A.Świderska Floret   k. 
2004 M.Puzianowski Floret   m. 
2005 M.Puzianowski Floret   m. 
2008 B. Błach Szpada k. 
2010 Mił. Bies Floret   m. 

                                                             Do 15 lat 
1977 J.Dzikowski Floret   m. 
1990 J.Terlecka Floret   k. 
1991 A.Soroka Szpada k. 
1991 I.Mieszała, P.Posobiec, A.Soroka Szpada k. 
1993 R.Dereziński Floret   m. 
1994 J.Dławichowska, A.Janus, M.Kinda, 

I.Siemiatycka 
Floret   k. 

1995 K.Hefko, A.Pracławski, P.Sadowy Szpada m. 
2000 Ł.Wielkopolski Szpada m. 
2000 A.Andrzejewska, I.Celejewska, 

A.Świderska,      K.Tomkowiak 
Floret   k. 
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2000 T.Gmerek, K.Krepa, G.Zioła,  
Ł.Wielkopolski 

Floret   m. 

2001 A.Andrzejewska Floret   k. 
2003 M.Puzianowski Floret   m. 
2003 M.Nuckowski, M.Puzianowski, 

K.Przyszlak,     R.Więckiewicz 
Floret   m. 

2005 B.Błach, J.Dzikowska, A.Kalota, 
A.Krawczuk 

Szpada   k. 

2007 P.Kolec Floret   m. 
 
 
 

                    KLUB MISTRZÓW 
IMI Ę   I     NAZWISKO ZŁOTO SREBRO BRĄZ 

PIOTR BŁASZCZAK 6 4 4 

MAREK JAMROZY 4 3 4 

JACEK GAWORSKI 3 9 6 

WOJCIECH POKUSI ŃSKI 3 8 5 

KRZYSZTOF PUZIANOWSKI 3 6 1 

KRZYSZTOF SPUSTEK 3 5 1 

JERZY PISULA 3 0 2 

 
                   Honorowym członkiem Klubu zostaje trzykrotny mistrz Polski 
                               /w  tym chociaŜ raz w konkurencji indywidualnej/ 


