
SPRZĘT SZERMIERCZY cz. I - MASKI 

Przyszliście na pierwsze trening szermierki klasycznej. Spodobało się Wam. Postanowiliście przejść na tę 

stronę mocy (jasną oczywiście) i zaczęliście zastanawiać się po jakimś czasie:  

"Ok, super, treningi szermierki są świetne, ale dostałem/dostałam po głowie go-nowem, ręce mi się ślizgają 

na rękojeści, chciałbym/chciałabym ćwiczyć i walczyć już na stal. Co muszę mieć do takich treningów, skąd 

mają taki fajny sprzęt koledzy z klubu i skąd oni wiedzą który wybrać? A poza tym przyszedłem uczyć się 

walki na broń stalową!"  

I zaczynają się wątpliwości, bo sprzętu do szermierki sportowej jak i nie-olimpijskiej jest naprawdę sporo. 

W internecie, na kanałach youtube można spotkać sporo recenzji, czy też review takiego sprzętu niemniej 

chciałbym Wam w skrócie podzielić się moim doświadczeniem odnośnie sprzętu na początek przygody… 

Zacznę od masek.  

Maska szermiercza, to element, który absolutnie jest obowiązkowy i bez którego nie ma możliwości 

trenowania szermierki. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed urazami spowodowanymi bronią białą 

w trakcie treningu, czy walki sparingowej. Idea maski – hełmu do ćwiczeń/walki znana była już od bardzo 

dawna. Pierwsze wzmianki można znaleźć już w starożytności, a najbardziej znanym przykładem s…ą 

chociażby „hełmy” gladiatorów, służące zarówno do walk w arenie, jak i samych ćwiczeń. 

 

Źródła: http://my-globe.net/10-terrifying-masks-from-history/the-murmillo-gladiator-mask/ 

W dawnych czasach, kiedy szermierstwo dopiero co się rozwijało i powstawały szkoły szermiercze, czegoś 

takiego jak maski nie było jako tako. Zresztą, uważano wtedy, że noszenie maski ochraniającej twarz 

sparingpartnerowi lub współćwiczącemu jest swego rodzaju potwarzą i pokazaniem mu, że „hej stary, 

jesteś tak słaby, a twoja technika ssie, dlatego muszę się chronić, bo nie będziesz w stanie się ochronić, 

przed moimi natarciami”. Dlatego przez długi czas instytucji maski szermierczej praktycznie nie było, a jeśli 

była, to nikt o niej nie wspominał. Dopiero około XVIII wieku zaczęły się pojawiać prototypy masek, które 

można znaleźć na rycinach.  

http://my-globe.net/10-terrifying-masks-from-history/the-murmillo-gladiator-mask/


 

Źródło: fragment grafiki “I Shall Conquer This”, autorstwo: Thomas Rowlandson 1787  

Ostateczny kształt masek szermierczych wprowadzono mniej więcej w XVIII wieku przez La Boëssière, który 

zaprojektował i wykonał prototyp maski szermierczej z metalową siatką.  

 

Źródło: Fragment “Jerry’s admiration of Tom in an ‘Assault’ with Mr O’Shaunessy at the rooms in St James St.” autorstwa 

Robert and George Cruikshank. 1821. 

Od tego czasu do praktycznie dzisiaj kształt maski zmienił się niewiele. Przedłużono jedynie metalową 

siatkę na boki i czubek głowy. Dodano język i pasek (z rzepem) który podtrzymuje maskę na potylicy oraz 

wyściółkę. 



   

Źródła: https://www.1stdibs.com/furniture/folk-art/masks/antique-fencing-mask/id-f_8052433/ 

https://www.ebay.com/itm/Vintage-Wire-Mesh-Fencing-Mask-Antique-Bee-Keeper-Mask-Rare-Design-

9599-/201661593998 

https://twitter.com/fencinguniverse/status/772133621129936896 

W latach 20 tych XX wieku naczelny komitet zatwierdził obowiązek ujednolicenia jakości wykonania masek 

szermierczych podczas imprez olimpijskich i zawodów.  

 

Źródło: http://www.warrelics.eu/forum/japanese-militaria/japanese-kabuto-any-ideas-452896/ 

Do dzisiaj istnieją standardy, dzięki którym maski szermiercze uważa się za bezpieczne. W końcu chronią 

jeden z naszych najważniejszych organów. To tak w skrócie o maskach szermierczych ;)  

https://www.1stdibs.com/furniture/folk-art/masks/antique-fencing-mask/id-f_8052433/
https://www.ebay.com/itm/Vintage-Wire-Mesh-Fencing-Mask-Antique-Bee-Keeper-Mask-Rare-Design-9599-/201661593998
https://www.ebay.com/itm/Vintage-Wire-Mesh-Fencing-Mask-Antique-Bee-Keeper-Mask-Rare-Design-9599-/201661593998
https://twitter.com/fencinguniverse/status/772133621129936896
http://www.warrelics.eu/forum/japanese-militaria/japanese-kabuto-any-ideas-452896/


 

Źródło: http://www.agiantgirl.tumblr.com/page/12 

- Jak to jest z tymi maskami? Po co one są? 

Jak wspomniałem na początku maski służą do ochrony szyi, twarzy i czaszki przed urazami bronią podczas 

ćwiczeń, sparringów i walk szermierczych. Dodatkowo maski mają wyściółkę tłumiącą uderzenia. Przede 

wszystkim mają za zadanie chronić głowę przed bronią metalową oraz ćwiczebną (syntetyczną). Jeśli chodzi 

o nasze treningi to zauważyliście zapewne, że czasami pozwalam na ćwiczenie na broń syntetyczną 

(piankową) bez maski. Jest to podyktowane tym, że broń piankowa jest relatywnie mało urazowa, jeśli już 

coś zrobi to siniaki lub stłuczenia. Trzeba naprawdę się bardzo wystarać, żeby komuś tym zrobić krzywdę, 

NIEMNIEJ nie zmienia to faktu, że to BROŃ piankowa i zanim przystąpicie do ćwiczenia robię Wam wykład 

o tym, co może się stać podczas walki bez maski. Zazwyczaj są to przykłady, które widziałem na własne 

oczy, a przynajmniej efekty tego. Bowiem powszechnie jest wiadome, że walczyć efektywnie bez wzrok 

jest bardzo ciężko, a filmy „Zatoichi” tudzież „Ślepa Furia” można wrzucić między bajki. 

 

Dlatego ćwiczenia bez maski na broń piankową dopuszczam tylko na własną odpowiedzialność ćwiczących 

i pod jednym warunkiem - w przypadku, kiedy ćwiczący nie ma własnej maski i wyraził zgodę i chęć na 

walkę/ćwiczenia bez maski. Jeśli chodzi o broń stalową to jest wymóg noszenia maski podczas ćwiczeń jest 

obligatoryjny.  

http://www.agiantgirl.tumblr.com/page/12


Ok. Decydujemy się na maskę – i tu rodzi się pytanie – jaką?  

Generalnie jest tego trochę, ale zacznę po kolei. Za główne kryterium obiorę zasobność portfela.  

Maska szermiercza to koszt od ok. 200 zł do prawie 300 euro. Ponieważ ćwiczymy szermierkę klasyczną 

(lub historyczną), naszym kolorem outfitu jest czarny. Z praktycznego punktu widzenia przyjęło się, że 

osoby ćwiczące ten rodzaj szermierki ubierają się w te kolory. Jeśli chodzi o moje zdanie - popieram, bo 

wygląda klimatycznie, a poza tym nie widać na nim śladów zużycia i że kaftan nie był prany dawno ;) Przy 

okazji jest to też taki rodzaj demonstracji - że jednak trochę się różnimy od szermierki sportowej. Nie 

oznacza to, że gardzimy białymi maskami itp. Po prostu czarny sprzęt ochronny wygląda inaczej.  

 Ok. Mamy kolor. To teraz pytanie, co sprawia, że jest taka rozbieżność cenowa? 

I już odpowiadam – jakość wykonania, wytrzymałość i marka. Te najtańsze (koszt ok. 200-300zł) to maski 

pochodzące głównie z Chin. Są idealne na początek, bo nadają się na go-nowy i początki ćwiczeń z lekką 

bronią (szpada i szabla sportowa). Powinny wytrzymać przy lekkim użytkowaniu około 2 lat. Ich jakość 

wykonania nie jest najwyższa, ale mają dwie zalety – są tanie i najczęściej mają podszewkę, którą można 

odpiąć i wyprać, dzięki czemu najzwyczajniej zachowujemy higienę (kiedy dużo walczymy, np. na zawodach 

bardzo mocno się pocimy na głowie). Takie maski można dostać na popularnym serwisie „aliexpress” (ale 

trzeba czekać około miesiąca), na stronie szermierka24.pl lub od ręki od osób, które je sprowadzają i 

wystawiają na facebookowych grupach. Można również spotkać odrobinę droższe (o kilkadziesiąt złotych) 

maski na stronie goods.pl lub na zagranicznych serwisach ze sprzętem HEMA (Historical European Martial 

Arts). Są one bliźniaczo podobne do masek z Chin, ale oznakowane są jako „red dragon armouries”. Mają 

to do siebie, że w tych uniwersalnych rozmiarach (M) potrafią zmieścić całkiem sporą głowę ;) 

 

Źródło: www.goods.pl 

Jest jeszcze Nicol, ale słyszałem o nim złe opinie, więc generalnie nie będę się wypowiadał na jego temat. 

Zarówno „chinczyki” jak i „red dragony” to egzemplarze 350N, co oznacza, że ich kołnierz ma wytrzymałość 

na przebicie rzędu 350N (Niutonów). Proszę nie mylić z wytrzymałością kraty, bo tutaj zaczynają się właśnie 

http://www.goods.pl/


schody, ale o tym dalej ;)  

Drugą „półką” cenową masek szermierczych to są maski za około 450 zł (100 euro ) +/- 100zł. Są to maski 

znanych producentów, którzy produkują sprzęt sportowy atestowany przez FIE. W tym temacie znane są 

firmy PBT Fencing, Allstar, Leon Paul, ale również maski trenerskie z Chin. 

 

Źródło: https://www.allstarpolska.pl/strona-glowna.html 

 

Źródło: https://www.leonpaulpoland.com/f100-mask.html 

https://www.allstarpolska.pl/strona-glowna.html
https://www.leonpaulpoland.com/f100-mask.html


 

Źródło: http://pbthistoricalfencing.com/products/hema-masks/ 

O ile w przypadku masek PBT, Allstara i LP za maski 350N trzeba dać około 400 zł to w przypadku 

„chińczyków” za tę cenę można dostać sprzęt o wytrzymałości kołnierza 1600N. Czy się opłaca? Przyznam 

szczerze że nie wiem, bo nigdy takiego chińczyka nie miałem w ręce i raczej nie zamierzałem w przyszłości 

kupować. Maski powyższych producentów o wytrzymałości 1600N można dostać w górnych widełkach 

podanej ceny. Za około 550 zł można sprowadzić 1600N od PBT Historical, (bezpośrednio od producenta 

np. zamawiając we 2 osoby, przez co przesyłka z Węgier dzielona jest na 2). Oprócz wymienionych (i 

szczerze polecanych przeze mnie masek) można znaleźć producentów: Uhlmann (nie jestem pewny ale to 

chyba jest to samo co Allstar), Absolute Fencing, Blue Gauntlet. Nicol również produkuje maski w tej 

granicy cenowej. Ale tak jak wspomniałem wyżej - jeśli chodzi o maski tej firmy słyszałem negatywne 

opinie, a ponieważ nie miałem do czynienia bezpośrednio ani nie widziałem na oczy oficjalne materiały 

potępiające Nicol, nie mogę jednoznacznie stwierdzić w tej sprawie niczego. Z kolei słyszałem, że FIE nie 

dopuściło masek Allstara (był wypadek z nią związany, i w związku z tym nie przeszły testów 

wytrzymałościowych), ale na to potrzebuję źródła informacji. 

Trzecia półka to produkty "deluxe", czyli najwyższa, najdroższa i najbardziej wypaśna. Maski tego 

segmentu to produkty najwyższej jakości, ale też największej ceny. Ich koszt to od 600 zł w górę (ok. 250 

euro najdroższe). Ale dzięki temu są w nich technologie najwyższej półki. W zasadzie znam 3 firmy 

produkujące maski z tego segmentu - Leon Paul, Gajardoni i PBT Historical. Praktycznie wszystkie firmy 

oferują maski o zwiększonej wytrzymałości kołnierza (1600N) i zwiększonej wytrzymałości kraty (ok 

1000N). Maski tego segmentu są zaprojektowane z najwyższą dokładnością i generalnie naprawdę dostaje 

się to, za co się zapłaciło.  

Gajardoni - włoska firma, niedawno wprowadzili maski tzw. Air - mask. Są to maski, które oprócz 

unikatowego designu mają na języku na potylicy przycisk, który powoduje nadmuchanie wewnątrz maski 

poduszek powietrznych, które zmniejszają możliwość wystąpienia mikro-wstrząśnienia mózgu przy 

uderzeniu. Bardzo ciekawy bajer i przy walkach na ciężką broń (miecz długi, szabla ciężka), taki element 

naprawdę się przydaje. Dodatkowo ponoć poduszki powietrzne w tych maskach wypełniają puste 

przestrzenie w masce, przez to osoby z małymi głowami (lub nietypowym kształtem) mogą w nich chodzić. 

Bardzo chciałbym wypróbować i sprawdzić wspomniane parametry. 

http://pbthistoricalfencing.com/products/hema-masks/


 

Źródło: https://www.gajardoni.com/shopping/masks/kombat-air-mask/ 

Leon Paul - ta firma wprowadziła linię "X - Change", której cechą charakterystyczną było to, że można 

odpiąć kołnierz a także wyjąć praktycznie całą wyściółkę (i wszystko to dać do prania!). Maska ta ma 

świetną kratę, która praktycznie się nie gniecie pod wpływem uderzeń. Widziałem ją w akcji u znajomych 

szermierzy. Nie narzekali na nią a wręcz chwalili ;) 

 

Źródło: https://www.leonpaulpoland.com/titan-x-change-hema-mask.html 

PBT Historical - niedawno stworzyli maskę przeznaczoną specjalnie do miecza - model warrior 1600N. 

charakteryzuje się tym, że ma przedłużoną kratę za potylicę, przez to osłania całą głowę. Dodatkowo 

posiada specjalnie uformowaną wewnątrz maski wyściółkę, która jest wygodna i lekko tłumi przed 

mocnymi uderzeniami. Minusem maski jest to, że wyściółka jest na stałe wszyta w maskę i nie da rady jej 

wyprać z osobna.  

https://www.gajardoni.com/shopping/masks/kombat-air-mask/
https://www.leonpaulpoland.com/titan-x-change-hema-mask.html


 

Źródło: http://pbthistoricalfencing.com/products/hema-masks/#hema-warrior-reinforced-mask-1600n-

full-black 

- No Ok, fajnie, że są takie rodzaje masek, ale na co głównie należy zwracać uwagę przy wyborze? 

Wiem, że to jest oczywiste, ale na rozmiar. Niby wszyscy wiedzą o tym i wydaje się być logiczne, ale 

widziałem już przypadki, kiedy maska była niedopasowana i spadała z głowy w trakcie walki. Rozmiar 

rozumiemy przez dwa wymiary: obwód naszej głowy w poziomie (nad linią wzroku i tuż nad uszami) oraz 

obwód pionowy twarzy, czyli łapiemy centymetrem pod brodą i przeciągamy aż do ucha, przez czubek 

głowy i wracamy pod brodę (większość producentów preferuje ten drugi sposób podawania wymiarów). 

Powinno się mierzyć się tylko wedle takiego rodzaju wymiaru, jaki określa producent. Po zmierzeniu 

centymetrem, wyniki należy porównać do tabelek z rozmiarami i wybrać, który rozmiar pasuje. Najczęściej 

firmy podają widełki w których mieszczą się wymiary głowy przyporządkowane do konkretnych rozmiarów 

(Np PBT: do 58cm = Size0; 58-65 = Size1; 65-72 Size2).  Maski szermiercze można lekko rozszerzyć na boki 

albo zwęzić, ale nie zwiększy to drastycznie dopasowania. Rozmiarówkę należy sprawdzać na stronie u 

producentów. 

 

http://pbthistoricalfencing.com/products/hema-masks/#hema-warrior-reinforced-mask-1600n-full-black
http://pbthistoricalfencing.com/products/hema-masks/#hema-warrior-reinforced-mask-1600n-full-black


 

Przykładowa rozmiarówka PBT historical 

 

Przykładowa rozmiarówka Gajardoni 

Link od Leon Paul: Jak mierzyć obwód głowy do maski? 

 

-Jak zakładać maskę? 

Najpierw należy rozpiąć rzepy z tyłu maski. Następnie nałożyć maskę tak, jakby nakładało się ją na czoło. 

Na końcu zapiąć rzepy dopasowując ciasno do głowy i docisnąć język. Głowę należy wcisnąć tak, by brodę 

oprzeć o materiał dolnej wyściółki z przodu maski a czoło docisnąć do wyściółki od góry. Przy zakładaniu 

maski starać się nie odginać za mocno  języka "napotylicznego", gdyż jest on skonstruowany tak, że 

wielokrotne odginanie i zaginanie go może spowodować wyrobienie się materiału, z którego jest 

skonstruowany, co może doprowadzić do pęknięcia. Wtedy nie nadaje się już do niczego i maska ma 

poważną wadę, uniemożliwiającą używanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=VwQun1Co9WI&t=22s


 

     

Źródło: obrazki stockowe 

-Jak sprawdzić czy maska pasuje? 

Założoną na głowę maskę należy gwałtownie poruszać na prawo i lewo (kręcenie głową na "nie"), to samo 

przy pochyleniu. Jeśli się rusza to znaczy że jest zbyt luźna. Wówczas należy ściągnąć maskę i dogiąć kratę 



(np. poprzez lekkie ściśnięcie boków maski rękami/nogami) , pamiętając by nie było zbyt ciasno. Jeśli maskę 

założymy i nie jesteśmy w stanie otworzyć ust, to znaczy że maska jest za ciasno, w masce powinna być 

możliwość poruszania żuchwą i mówienia, jeśli jest utrudniona to znaczy że jest za ciasna. Jest mała 

możliwość rozszerzenia kraty na boki, ale maksymalnie daje nam ona ok. 1 cm więcej.  

Źródło: Sposób doginania lub rozszerzania maski. 

- Co to oznacza "350N", "1600N"? 

Istnieje europejski standard dotyczący masek szermierczych. Jest to norma EN 13567. Standard ten 

wyznacza m.in. wymagania siły i wytrzymałości metalowej kratkę, kątów między drutami kratki, wielkości 

przerwy między krzyżującymi się tymi drutami, a także wymagania dot. budowy kołnierza (m.in. składu 

chemicznego materiałów, z których maska jest skonstruowana). W oparciu o to wprowadzono dwa 

standardy dotyczące jakości wykonania maski: CEN level 1 i CEN level2.  

CEN level 1 oznacza, że maska zbudowana jest kratki, która wytrzymuje nacisk 600 +/-10 N i wytrzymuje 

5,5 J siły uderzeniowej oraz kołnierza którego wytrzymałość na nacisk wynosi 350 +/- 10 N.  

CEN level 2 oznacza, że kołnierz wytrzyma nacisk siły penetrującej 1600 +/-10 N a kratka 1000 +/-10 N, 

dodatkowo, żeby przebić kratkę trzeba użyć energii uderzeniowej większej niż 8,5 J. 

Większość producentów ujednoliciło maski wg tych dwóch standardów, niemniej można trafić na maski 

np. 800N lub maski, które mają wytrzymałość kołnierza 350N (CEN level 1) i wytrzymałość kratki jak przy 

CEN level 2 (1000 +/- 10)N. Wedle tych wytycznych FIE (naczelny organ szermierki sportowej - 

międzynarodowa federacja szermierki) wyznacza i dopuszcza sprzęt sportowy na zawody i turnieje 

szermierki sportowej. Jest jeszcze jedna grupa masek – poza standardami. Są to maski, które są 

wyprodukowane w zasadzie bez kontroli jakości, co nie oznacza, że się nie nadają. Po prostu nie wiadomo, 

czy jakość podczas i produkcji jest zachowana (np. chińczyki). 

Co te dane oznaczają w praktyce? Maski 350N mają mniejszą wytrzymałość kraty - nadają się na lekkie 

bronie (szabla sportowa, szpada, go-now), maski 1600N nadają się na bronie cięższe (szabla 

cięższa/pojedynkowa, rapier, miecz). Jeśli chodzi o "chińczyki", o ile nie są opisane wedle tych norm, trzeba 

założyć, że maski są wykonane w standardzie CEN level1. No i końcowo - CEN level 1 są znacznie tańsze od 

CEN level 2 (lvl 1 ok 80 euro, lvl 2 - ok 110 euro) 

- Są różne kształty profilu kratki na przedzie maski, który jest najlepszy? 

Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym typem kraty jest taki, który ma wyraźny „grzebień” przez 

sam środek przodu maski. Można tu użyć do XVII wiecznego sposobu budowania fortyfikacji – wszelkie 

baszty i wieże były budowane na planie gwiazdy, przez co pociski wystrzeliwane w wieże często odbijały 

się od powierzchni znajdującej się pod kątem w stosunku do trajektorii wystrzału pocisku. 

https://www.youtube.com/watch?v=jbSn22CEfhk


 

Źródło: http://www.fortified-places.com/givet/ 

 Tak samo jest w maskach – przód maski jest ustawiony pod kątem, przez co sztychy nie wbijają się 

bezpośrednio w maskę, tylko ześlizgują się po powierzchni. Przez to tylko ułamek siły nacisku sztychu broni 

jest przekazywany na kratę. Maski, które nie mają takiego profilu „z kantem” lub z „ością” szybciej ulegają 

punkowym wgnieceniom, przez to że broń przekazuje sztychem blisko 100% siły nacisku na powierzchnie 

kraty. Dlatego też maski takie niszczą się szybciej i jest trochę większe ryzyko przebicia kraty. Dodatkowo 

bardzo istotne jest, by sprawdzić odległość maski od nosa/czoła/szczęki. Bardzo często widziałem w 

niektórych (zwłaszcza tych tańszych) maskach, jak po mocnym uderzeniu np. mieczem lub szablą krata 

maski się odbijała na skórze i zostawały ślady. Raz widziałem przypadek (w internecie) złamanego nosa – 

maska miała prawie płaski przód i osobnik dostał bardzo mocny sztych twardym mieczem. Tak jak 

wspomniałem na samym początku – maska z wyraźnym „grzebieniem” nie dość, że powoduje zmniejszenie 

siły trafienia, to dodatkowo powoduje, że jest pod maską wystarczająco dużo miejsca na to, że krata nie 

zmiażdży skóry na twarzy przy mocnym uderzeniu. 

http://www.fortified-places.com/givet/


 

Żródła: taka fajna grupa na facebooku „spoils of war”, 

https://glookie.tumblr.com/post/156806642136/reminder-check-your-gear-regurlarly 

 

- Widziałem takie maski z szybką zamiast kratki, nadają się? 

Nie. Obecnie zostały oficjalnie wycofane z użytku, ze względu na to, że często pękały i się psuły. Zostały 

wprowadzone jedynie po to, by publiczność i widzowie mogli widzieć emocje na twarzy zawodnika podczas 

zawodów i/lub olimpiady. Po paru wypadkach (z pęknięciem szybki i zranieniem) FIE szybko wycofało te 

maski. I ponoć wentylacja w nich była okropna – szybki parowały (<suchar_mode=on>w sensie, że woda 

się skraplała na szybce, a nie, że brały zasłony <suchar_mode=off>) 

https://glookie.tumblr.com/post/156806642136/reminder-check-your-gear-regurlarly


 

Źródło: http://www.mybluegauntlet.com/Uhlmann-FIE-Elec-sabre-fencing-MASK-w-clear-

Visor_p_3677.html 

- Co to jest ta taśma wokół maski? Czemu niektóre mają materiałowe a niektóre są gumowane, metalowe 

lub z innych materiałów? Które są lepsze? 

Taśma ta oznacza miejsce łączenia przodu maski z kratą poczną. Jest to miejsce narażone na odkształcenia 

zwłaszcza przy broni sieczno - kolnej (miecz, szabla, rapier s-k). Jest kilka strategii producentów, odnośnie 

zakrywania tego miejsca: gumowana taśma (lub z tworzywa sztucznego), metalowa taśma lub materiał. 

Moim skromnym zdaniem najlepiej sprawdza się gumowana taśma. Absorbuje większość energii impaktu 

broni, nie niszczy się bardzo i ze względu na sprężystość nie odkształca się za bardzo od pierwotnego 

kształtu. Z czasem może parcieć. Drugi typ to metalowa osłona. Obecnie coraz rzadziej stosowana, z tego 

względu, że się mocno odkształca w wyniku uderzeń, może się wgniatać i powodować ostre zadziory. Nie 

jest tak sprężysta jak gumowana taśma. Trzeci typ – materiałowa, to moim zdaniem najgorszy typ. Często 

spotykana w tańszych maskach z Chin. O ile na początku wygląda estetycznie, o tyle z czasem w wyniku 

sparringów i ćwiczeń zadziory z broni powodują rozszarpanie materiału. Poza tym materiał ten nie chroni 

miejsca łączenia części przedniej z boczną kraty tak dobrze jak gumowana taśma.  

 

Źródła: http://knightfencinggear.com/shop/sabre/sabre-masks/350nw-sabre-mask-with-washable-bib/ 

http://mindhost.tumblr.com/post/143376035552/fencing-masks-for-hema 

https://www.gettyimages.com/photos/fencing-

mask?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=fencing%20mask 

- Czy maska to jednorazowy wydatek? 

http://www.mybluegauntlet.com/Uhlmann-FIE-Elec-sabre-fencing-MASK-w-clear-Visor_p_3677.html
http://www.mybluegauntlet.com/Uhlmann-FIE-Elec-sabre-fencing-MASK-w-clear-Visor_p_3677.html
http://knightfencinggear.com/shop/sabre/sabre-masks/350nw-sabre-mask-with-washable-bib/
http://mindhost.tumblr.com/post/143376035552/fencing-masks-for-hema
https://www.gettyimages.com/photos/fencing-mask?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=fencing%20mask
https://www.gettyimages.com/photos/fencing-mask?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=fencing%20mask


Nie. Jak każdy sprzęt należy go z czasem wymieniać. Kwestia jest po prostu po jakim czasie. Generalnie 

najtańsze maski powinno się wymieniać średnio po max. 2 latach przeciętnego użytku. Można to ocenić 

po stanie kraty i kołnierza. O ile kołnierz nie jest tak narażony na przebijanie, o tyle na powierzchni kraty 

widać zazwyczaj sporo wgnieceń i zadziorów. Jeśli ich nie masz po takim czasie, to albo jesteś tak genialnym 

szermierzem, że nikt nie jest Ciebie trafić, drogi czytelniku, albo po prostu maskę trzymasz w szafie i się 

zjawiasz raz na miesiąc ;) Jest jeszcze opcja, że przez ten cały czas trenowałeś jedynie technikę na lekką 

broń piankową, ale jest to równie niedorzeczne jak powyższe usprawiedliwienia. Generalnie przyjęte jest, 

że im droższa maska tym na dłużej starczy. Choć nie łudźcie się, że maski z półki „deluxe” wystarczą Wam 

dłużej niż na 5 lat. Maski są metalowe i mogą korodować – przez wilgotność w powietrzu (a chociażby 

dojeżdżając autobusem albo autem jesteście narażeni przez chwilę na wilgoć) rdza wchodzi w zadziory i 

rysy, które powstają w wyniku trafień bronią. Skorodowana krata jest słabsza od normalnej, a chyba nie 

chcielibyście powierzać własnych oczu przypuszczeniu, że to wgniecenie na zardzewiałej kracie na masce 

tym razem wytrzyma... Wracając do żywotności i czasu „życia” maski należy przyjąć, że trzeba wydać 

średnio 100-150 zł/ rok.  

- jak czyścić maski? 

Znowu napiszę, że to zależy od maski. Jeśli mamy maski z w pełni rozpinaną podszewką – problemu dużego 

nie ma – rozpinamy wszystkie elementy, wsadzamy do pralki i pierzemy. Potem suszymy, zakładamy 

ponownie i mamy umytą maskę. Sytuacja komplikuje się w przypadku masek bez odczepianych 

podszewek. Tam trzeba pracować proszkiem do prania, minimalną ilością wody i szczoteczką (może być 

nawet szczoteczka do zębów, choć wystarczy zwykła szczotka do mycia p. rąk). W przypadku zarówno 

masek z odpinaną jak i nie odpinaną kratą należy uważać na to, by nie zamoczyć kraty i nie trzymać jej w 

wilgotności, ponieważ wilgoć może bardzo szybko złapać kratę i zacząć rdzewieć, po umyciu wysuszyć np. 

w pobliżu źródła ciepła (kaloryfer, grzejnik). Można spróbować suszarką do włosów. Swoją drogą przy 

okazji malowania masek często zabezpieczałem maskę najpierw farbą a później na to bezbarwnym 

lakierem dwuskładnikowym, który był dodatkową warstwą ochronną. Jednak należy pamiętać, że 

pomalowana i naprostowana krata maski może być pod warstwą farby kompletnie pordzewiała. Swoją 

drogą słyszałem o patencie z myciem maski szermierczej w zmywarce… ale nigdy nie byłem na tyle 

odważny, żeby zaryzykować ;) 

-Tomku, to w końcu którą maskę wybrać, która maska jest najlepsza? 

Dam odpowiedź wyminięciem – Najlepszą, na jaką jesteś w stanie zainwestować trochę pieniędzy ;) 

Pamiętajcie, że maska ma Was chronić, ma sprawić byście czuli się bezpiecznie i móc użytkować z niej w 

pełni. Macie się nie bać, że w niej coś się może Wam stać. Maska to zazwyczaj pierwszy sprzęt szermierczy, 

który kupujecie, pierwszy który zakładacie na siebie. I kupcie to, na co maksymalnie możecie wydać 

pieniądze. W tych pytaniach i odpowiedziach zawarłem całą moją wiedzę na ten temat, w celu nakreślenia 

Wam tematu, byście sami mogli podjąć decyzję. 

- Gdybyś miał teraz kupować to jaką byś wybrał?  

Jeśli chodzi o mnie, to gdybym miał odpowiednio dużo funduszy kupiłbym Leon Paul Hema Titan X-Change 

lub Gajardoni Kombat Air Mask. Ale to wydatek trochę poniżej 1000zł ( z przesyłką, może LP trochę mniej 



niż Gajardoni). Z niższej półki wziąłbym PBT Historical 1600N (zwykłą, nie Warrior) za około połowę tej 

kwoty. Nie mając ok. 580 zł wziąłbym PBT 350 lub odpowiednik Leon Paula. Gdybym musiał bardzo mocno 

ciąć fundusze to zdecydowałbym się na „Red Dragona”. Dodatkowo w maskach PBT pracowałem najdłużej 

i bardzo je lubię - mają swoje wady (np. nie mają wymiennej wyściółki i/lub kołnierza) ale bardzo mocno 

się do nich przyzwyczaiłem i wiem, że mogę na nich polegać.  

Na sam koniec przy kupnie sprzętu szermierczego pamiętajcie o jednej zasadzie, która idealnie wpasowuje 

się w zasadę primum vivere: Najpierw zadbaj o ochronę, potem o sprzęt do walki. 

Jak dotrwałeś do tego miejsca, drogi czytelniku, zrób sobie 30 pompek w nagrodę ;) 

Do poczytania:  

1. https://www.fencing.net/15530/a-comprehensive-guide-to-fencing-masks/ 
2. https://www.keithfarrell.net/blog/2017/09/difference-350n-fencing-mask-1600n-fencing-mask/ 
3. http://www.academyofhistoricalarts.co.uk/files/research/keith-

farrell/Construction%20of%20a%20Fencing%20Mask.pdf 
4. https://www.leonpaul.com/wordpress/big-sword-hits-fencing-mask-in-slow-motion/ 
5. https://www.reddit.com/r/Fencing/comments/6sbnpu/quality_differences_between_masks/ 
6. https://columbiaclassicalfencing.com/2012/04/30/the-fencing-mask-trading-fencing-purity-for-

safety/ 
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