
SPONSOR WYDANIA

NEWS.PRESSPEKT.PL
CZYTAJ BEZPŁATNIE BIULETYN ON-LINE: NA KOMPUTERZE, NA TABLECIE, NA KOMÓRCE. 
UDOSTĘPNIAJ ZNAJOMYM NA FACEBOOKU I INNYCH PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

OFICJALNY BEZPŁATNY BIULETYN,  NR 2 (18) / 2017
GALA KSW 41, 23 GRudNiA 2017 R., Spodek, kAtowice

n e w s

http://kswnews.presspekt.pl


2n e w s

GALA KSW  41
Sobota, 23 grudnia 2017r.

Spodek, kAtowice
www.kswmma.com

KSW WRACA DO KATOWIC
kSw wRAcA po SiedMiu LAtAcH do kAtowickieGo SpodkA Z GALĄ kSw 41. w kARcie wALk ZoBAcZYMY dwA poJedYNki MiStRZowSkie w wAdZe 
pÓŁŚRedNieJ oRAZ piÓRkoweJ, w ktÓRYcH MiStRZAMi SĄ BoRYS MAŃkowSki i kLeBeR koike eRBSt. NApRZeciw SieBie w wYcZekiwANYM StARciu 
StANĄ tAkŻe popek MoNSteR oRAZ deBiutuJĄcYw MMA toMASZ oŚwieciŃSki

WWW.KSWNEWS.PRESSPEKT.PL

Biuletyn wydaje

WYDAWNICTWO PRESSPEKT
41-908 Bytom, ul. Reptowska 53A, 
tel.: 32 720-97-07
www.presspekt.pl , 
kontakt@kswnews.presspekt.pl

DZIAŁ GRAFICZNY
LESZEK WALIGÓRA, TEL. 530-57-97-57

DZIAŁ DYSTRYBUCJI
KLAUDIUSZ ŚWIERKOT, TEL. 536-999-465

WYDANO NA ZLECENIE

FEDERACJA KSW
ul. Marszałkowska 56 lok. 14, 

Warszawa, 00-545
www.kswmma.com

Głównym daniem 
grudniowej gali 
KSW będzie starcie 

nazywanego „Nowym Mir-
ko CroCopem” Chorwata, 
Roberto Soldicia i mistrza 
KSW w wadze półśredniej, 
Borysa Mańkowskiego. Dla 
„Diabła Tasmańskiego” wy-
stęp w Katowicach to po-
wrót po niezwykle wyrów-
nanej walce z Mamedem 
Khalidovem na KSW 39: 
Colosseum. Dzień przed 
wigilią poznaniak będzie po 
raz czwarty bronił swojego 
pasa w kategorii półśred-
niej. Tym razem skrzyżuje 
rękawice z najmocniej bi-
jącym rywalem, z jakim do 
tej pory się mierzył – chor-
wackim „RoboCopem”. 

PoPEK VS StraCH
Kibice w Spodku zobaczą 
też niezwykle elektryzu-
jące starcie rapera Popka 
Monstera z byłym judoką 
i jednym z najbardziej po-
pularnych polskich akto-
rów Tomaszem „Strachem” 
Oświecińskim. Między 
oboma panami iskrzy przy 
każdej możliwej okazji, 
więc można spodziewać się 
sporych emocji. 

JaPonia VS ŚLĄSK
W kolejnej z głównych walk 
KSW 41 Japończyk o bra-
zylijskich korzeniach, Kle-
ber Koike Erbst będzie po 
raz pierwszy bronił tytułu 
KSW w wadze piórkowej 
w rewanżowym pojedynku 
z zawodnikiem ze Śląska, 
Arturem „Kornikiem” So-
wińskim. Lokalny Boha-
ter już raz pokonał Erbsta 
w walce mistrzowskiej na 
KSW 33 dwa lata temu, ale 
w międzyczasie stracił pas 
na rzecz Marcina Wrzo-
ska, którego następnie Ja-

pończyk pokonał podczas 
KSW 39.

WrZoSEK VS SZYMaŃSKi
Do innego ekscytującego 
pojedynku dojdzie w ka-
tegorii piórkowej. Do klat-
ki wejdą Marcin Wrzosek 
i Romanem Szymańskim. 
„Polski Zombie” powróci do 
walki po przegranym poje-
dynku z Erbstem i utracie 
tytułu na majowej gali KSW 
39: Colosseum. Szymań-
ski zadebiutował w KSW 
w grudniu ubiegłego roku 
i od tamtje pory wygrał w 

bardzo widowiskowym sty-
lu oba pojedynki stoczone 
w KSW.

andrYSZaK VS rodriguES
W królewskiej kategorii wa-
gowej naprzeciw siebie sta-
ną dwaj zawodnicy, którzy 
uwielbiają kończyć walki w 
pierwszej rundzie. Michał 
Andryszak spróbuje poko-
nać byłego mistrza Fernan-
do Rodriguesa Jr. Polak i 
Brazylijczyk łącznie stoczyli 
do tej pory 40 pojedynków i 
aż 33 z nich zakończyło się 
w pierwszej rundzie. 

JaniKoWSKi VS CHMiELEWSKi
Damian Janikowski w 
drugiej walce dla KSW wej-
dzie do okrągłej klatki, by 
zmierzyć się z najbardziej 
doświadczonym zawodni-
kiem w historii polskiego 
MMA, Antonim Chmie-
lewskim. Popularny An-
tek to zwyzięzca drugiego 
i trzeciego turnieju KSW. 
Janikowski zadebiutował 
w klatce podczas KSW 39: 
Colosseum i wygrał przez 
spektakularny nokaut już 
w połowie pierwszej odsło-
ny.

SZuLaKoWSKi 
VS SZYMuSZKoWSKi
Na KSW 41 w Katowicach 
spotkają się również nie-
pokonani w KSW Grze-
gorz Szulakowski i Kamil 
Szymuszowski. „Szuli” w 
klatce KSW wygrał do tej 
pory trzy walki, każdą w 
inny sposób, co pokazuje 
jego dużą wszechstron-
ność. Szymuszowski zdo-
minował wszystkich czte-
rech dotychczasowych 
przeciników w KSW, w 
tym byłego mistrza wagi 
lekkiej, Macieja Jewtusz-
kę.

WSCHodZĄCE gWiaZdY MMa
W dwóch walkach otwie-
rających kartę KSW 41 
zobaczymy bardzo per-
spektywicznych zawod-
ników. 20-letni Francuz, 
Salahdine Parnasse bę-
dzie przeciwnikiem tre-
nującego w Poznaniu 
Łukasza Rajewskiego, a 
wschodząca gwiazda ka-
tegorii lekkiej, Maciej Ka-
zieczko stanie przed naj-
trudniejszym zadaniem w 
karierze w osobie niebez-
piecznego Gracjana Sza-
dzińskiego.

tranSMiSJa tV

NIEZBĘDNE VADEMECUM DOTYCZĄCE TRANSMISJI PAY - PER - VIEW
CYFroWY PoLSat 
Zamów dostęp do kSw 41 w  usłudze 
pay-per-View i oglądaj na żywo na kana-
le 222 w jakości Hd lub na kanale 222!
 
iPLa 
kSw 41 będzie dostępne na ksw.ipla.tv, 
w aplikacji dla pc, Samsung SmarttV 

(2012-17), Android, ioS, windows pho-
ne, Netia player. obejrzysz wyłącznie 
na pierwszym urządzeniu, na którym 
uruchomisz kSw 41. ograniczenie wie-
kowe: 16+. 

 KSWtV 
Nie ma lepszego prezentu na święta 

niż kSw! Nie przegap kolejnej gali naj-
większej federacji MMA w europie. Jeśli 
chcesz zobaczyć walki Mańkowskiego, 
popka, Stracha, kornika, Janikowskie-
go, wrzoska, koniecznie kup dostęp do 
legalnej transmisji na www.kSwtV.
coM kSw 41 - 23 grudnia 2017, start 
19:00 czasu polskiego.

uSŁuga doStĘPna JESt 
W WYbranYCH SiECiaCH :
m. in. w: iNeA, NetiA, toYA, VectRA, 
ALFANet, AVioS, e-cHo, eLARt, eL-
SAt, JAMBoX, MuLtiMediA poLSkA, 
MuLtipLAY, petRuS, SAt FiLM, 
StANSAt, SupeRMediA, teLpoL, 
tk cHopiN, tkk, toMkÓw, VoLtA

pocZĄtek GALi i StARt tRANSMiSJi w cYFRowYM 
poLSAcie i SieciAcH kABLowYcH

 SOBOTA,19.00
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklamn e w s

REDAKCJA / FOTO: FEDERACJA KSW 
DTP: LESZEK WALIGÓRA / PRESSPEKT 

PRESSPEKT
W Y D A W N I C T W O

MiEJSCE

SPodEK
tErMin, otWarCiE braM

23.12 (Sobota), 18.00
otWarta CErEMonia WaŻEnia:
MiĘdZYNARodowe ceNtRuM koNGReSowe, 
kAtowice, PiĄtEK, 22 GRudNiA, godZ. 18:00

StrEFa Fana KSW 41:
MiĘdZYNARodowe ceNtRuM koNGReSowe, 
SoBotA 23 GRudNiA, GodZ. 15:00-18:00

tranSMiSJa KSW tV SOBOTA,19.00

UWAŻAM, ŻE POPEK JEST SŁABY
 PSYCHICZNIE, ŻE ZABIERALI MU KANAPKI 

W SZKOLE JAK BYŁ MAŁYM CZŁOWIEKIEM. 
TOMASZ OŚWIECIŃSKI
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WOJOWNIK ZE ŚLĄSKA
[LEGENDY MMA] NA codZieŃ ARtuR SowiŃSki tReNuJe w RAdZioNkowie. w NAJBLiŻSZĄ SoBotĘ podcZAS GALi kSw 41, „koRNik” BĘdZie MiAŁ okAZJĘ 
ZApeZeNtowAĆ Sie pRZed SwoJĄ puBLicZNoŚciĄ

Mimo młodego wie-
ku, Artur Sowiń-
ski ma już na 

swoim koncie blisko trzy-
dzieści stoczonych walk. 
Co jednak ciekawe, w dzie-
ciństwie nic nie wskazywa-
ło na to, żeby popularny 
dziś „Kornik” miał kiedyś 
zostać zawodowym spor-
towcem. 

PiŁKarZ, tEniSiSta
– Nie byłem typem spor-
towca. Przez całe liceum 
i  gimnazjum poświęca-
łem się muzyce. Miałem 
długie włosy, potem dre-
dy. Prowadziłem bardziej 
rockandrollowy styl życia. 
Dopiero po liceum wszyst-
ko co robiłem wiązało się 
ze sportem, mimo że całe 
moje wcześniejsze życie 
za bardzo na to nie wska-
zywało. Gdy byłem dziec-
kiem grałem w  piłkę, jak 
zresztą każdy chłopak. Nie 
wychodziło mi to jednak za 
bardzo. Ojciec natomiast 
chciał zrobić ze mnie te-
nisistę. Nie było w  tym 
nic zaskakującego, bo on 
nie tylko kocha ten sport, 
ale sam jest bardzo dobry 
na korcie. Chciał więc to 
zamiłowanie przelać na 
mnie, ale też się nie udało. 
Do dziś jednak lubię grać 
w tenisa i muszę przyznać, 
że jestem całkiem niezły, 
ale mimo to, mój ojciec 
i  tak mnie zawsze ogrywa 
(śmiech). 

FaSCYnaCJa MMa
Sporty walki pojawiły się 
na drodze Artura dość 
przypadkowo i  dopiero 
kiedy rozpoczął studia 
na Akademii Wychowa-
nia Fizycznego, jego życie 
zmieniło się całkowicie. 
– W  wieku licealnym na-
trafiłem przez przypadek 
w internecie na walki z gal 
japońskiej organizacji Pri-
de. Wówczas zakochałem 
się w  tym sporcie. Byłem 
wielkim fanem Mirko „Cro 
Copa”. W  Radzionkowie, 
z  którego pochodzę, nie 
było jednak za bardzo gdzie 
trenować sportów walki. 
Mieliśmy małą sekcję ka-
rate, na którą oczywiście 
uczęszczałem. Za poważ-

niejsze działania w tym za-
kresie wziąłem się jednak 
dopiero kiedy poszedłem 
na studia do Katowic. Za-
liczyłem pierwsze treningi 
jiu-jitsu i  okazało się, że 
mam do tego smykałkę. 
Mimo, że zacząłem późno, 
bardzo szybko wszystko 
przyswajałem. Szybko za-
cząłem też rywalizować 
z  zawodnikami, którzy na 
swoim koncie mieli już kil-
ka lat doświadczenia. Kie-
dy Tomasz Bronder otwo-
rzył klub Silesian Cage 
Club, który był ukierunko-
wany na mieszane sztuki 
walki, zacząłem tam tre-
nować i  do dziś działamy 
wspólnie z  Tomkiem. Na 
początku zupełnie nie my-
ślałem jednak o  karierze 
zawodniczej. 

aMator bEZ SuKCESÓW
Z  czasem Artur zdecydo-
wał się jednak na spróbo-
wanie swoich sił w  ama-
torskim MMA, a  potem 
wypłynął na szerokie 
wody tego sportu.  – Wal-
czyłem amatorsko, ale 
bez większych sukcesów. 
Sukcesy amatorskie przy-
szły dopiero po pierwszej 
walce zawodowej. Mimo, 
że była to porażka, bardzo 
dużo dała mi psychicznie, 
poczułem więcej pewno-
ści siebie. To były czasy, 
kiedy gal w Polsce organi-
zowano bardzo mało. Ta 
konkretna, podczas 
której zadebiuto-
wałem, odbyła 
się w Czechach, 
a  przeciwni-
kiem był Duń-
czyk, z  któ-
rym nikt nie 
chciał walczyć. 
On wówczas był 
piątym zawodni-
kiem w  rankingu 
europejskim. To 
miała być jego 
pożegnalna wal-
ka, a  ja przyjąłem 
wyzwanie. Mimo, 
że przegrałem na-
wiązałem wyrównaną 
rywalizację i  pokaza-
łem się z dobrej strony. 
Potem czułem, że skoro 
dałem tak dobrą walkę 
z  tak mocnym przeciw-

nikiem, to na zawodach 
amatorskich musi mi 
pójść zdecydowanie ła-
twiej i  rzeczywiście tak 
było. Podchodziłem do 
kolejnych walk ze znacz-
nie mniejszym stresem, 
mniejszym ładunkiem 
emocjonalnym. 

WaLKi Co tYdZiEŃ
„Kornik”, w czasach swo-
ich początków w  MMA, 
dużo jeździł po świecie 
i  walczył bardzo często. 
– Brałem każdą walkę, 
nie odmawiałem żadnej 
propozycji. Raz nawet 
walczyłem tydzień po ty-
godniu. Dziś prawie co 
weekend jest jakaś gala 
w  Polsce, a  kiedyś 
tak nie było. 
P i e n i ą d z e 
wówczas 
z a r a -
b i a -
ło się 
śmiesz-
ne, ale 
z a l e ż a -
ło mi na 
tym, żeby 
zdobywać do-
świadczenie. 
Byłem wtedy 
dużo młodszy, 
więc ciało szyb-
ciej się re-
gene-

rowało. Wtedy też nie 
zbijałem tak dużo wagi. 
Dziś wiem, że nie mogę 
tego robić częściej niż 
dwa razy do roku. Kiedyś 
walczyłem w swojej natu-
ralnej wadze, a  zbijanie 
polegało na odpuszczeniu 
sobie kolacji. Dziś jest to 
zdecydowanie trudniejszy 
i bardziej wymagający pro-
ces. 

PoJEdYnEK Z MCgrEgorEM
W  okresie częstych walk, 
Artur miał okazję zmierzyć 
się również z  Conorem 
McGregorem, dziś najpo-
pularniejszym zawodni-
kiem MMA na świecie. – To 
była kolejna walka, którą 

wziąłem bez zastano-
wienia. Dosłownie 

trzy tygodnie 
wcześniej po-

konałem Cengiza Danę, 
podczas KSW 16. Oczywi-
ście zdecydowanie się na 
walkę z Conorem nie było 
do końca rozsądne, ponie-
waż po mocnym okresie 
przygotowawczym, nieza-
lenie od przebiegu wal-
ki, powinno się wejść na 
okres roztrenowania. Wal-
ka to ogromne obciążenie 
i fizyczne i psychiczne, po 
którym należy odpocząć. 

Ja natomiast musia-
łem wejść od razu 

w nowy okres spa-
ringowy, żeby się 

przygotować. 
Conor jest 
leworęczny, 
więc po-
t r z e b o -
w a ł e m 

o d p o -
wied-

nich 

t r e -
ningów. Pa-
trząc z  perspek-
tywy czasu widzę, że było to 
nierozsądne, ale z  drugiej 
strony nie należy żałować 
rzeczy, które w  życiu się 
robiło. Gdyby nie to, że się 

zdecydowałem, nie miał-
bym teraz w swojej historii 
walki z Conorem. 

na StaŁE 
W KSW
Dziś „Kornik” w  całości 
skupia się na organizacji 
KSW i walczy tylko dla niej.  
– KSW daje mi wystarcza-
jące dużo walk i pieniędzy. 
Dzięki temu nie muszę już 
szukać starć za granicą 
i  mogę się dalej sportowo 
rozwijać. 

uLEPSZonY „KorniK”
W organizacji Sowiński wy-
walczył tytuł mistrzowski 
w starciu z Kleberem Koike 
Erbstem. Kilka miesięcy 
później obronił go w  po-
jedynku z  Fabiano Silvą, 
a  później utracił po boju 
z  Marcinem Wrzoskiem. 
Podczas niedanej gali KSW 
38: Live in Studio, Artur 
błyskawicznie rozprawił się 
z  doświadczonym Łuka-
szem Chlewickim i w swo-
im następny pojedynku 
ponownie zawalczy o  pas 
i  ponownie spotka się 
w  klatce z  Erbstem, który 
w  międzyczasie wywalczył 
tytuł. Doświadczenie zdo-
byte w trakcie ich pierwszej 
konfrontacji może się więc 
przydać, ale to zapewne bę-
dzie zupełnie inna walka. 
– Mam świadomość tego, 
że Koike i  ja, mentalnie 
i fizycznie, jesteśmy już zu-
pełnie innymi zawodnikami 
niż dwa lata temu. Samo 
podejście do walki jest już 
zupełnie inne. Koike nabrał 
masy i nie idzie za wszelką 
cenę po skończenia przed 
czasem. Szanuje zdobytą 
pozycję, więcej myśli pod-
czas walki i  poprawił też 
swoje umiejętności stójko-
we. Ja jednak również nie 
stałem w miejscu i liczę na 
to, że zaprezentuję kibicom 
ulepszoną wersję Kornika. 
Jestem pewny, że pas mi-
strzowski wróci do Polski. 

do ZobaCZEnia W SobotĘ
Do walki Artura Sowiń-
skiego z  Kleberem Koike 
Erbstem dojdzie podczas 
zbliżającej się gali KSW 41, 
która odbędzie się 23 grud-
nia w katowickim Spodku.

KAŻDY DOBRY ZAWODNIK, A SZCZEGÓLNIE
 MISTRZ, MUSI WIERZYĆ W SIEBIE. 

WIERZĘ, NIE MA OPCJI PORAŻKI 
ARTUR SOWIŃSKI 

WYGRANE
ko/tko 6  

poddANie 7
decYZJA 4

iNNe 1  
PRZEGRANE

ko/tko 2  
poddANie 3

decYZJA 3
N/C
2  

  J cZY ARtuR odZYSkA pAS, ktÓRY utRAciŁ w poJedYN-
ku Z MARciNeM wRZoSkieM?

niE StaŁEM 
W MiEJSCu 
i LiCZĘ na to, ŻE 
ZaPrEZEntuJĘ 
KibiCoM 
uLEPSZonĄ 
WErSJĘ 
KorniKa. 
JEStEM 
PEWnY, ŻE PaS 
MiStrZoWSKi 
WrÓCi do 
PoLSKi
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TO BĘDZIE NOWA WOJNA, NOWE WYZWANIE, NOWA BITWA
 I JA BĘDĘ NA NIĄ GOTOWY. NIEWAŻNE, CZY NA TRZY

 RUNDY, CZY PIĘĆ - JA BĘDĘ GOTOWY NA WOJNĘ
KLEBER KOIKE ERBST

POGROMCA „KORNIKA”?
[DROGA MISTRZA] KLEbEr KoiKE ErbSt JuŻ RAZ ZMieRZYŁ SiĘ Z ARtuReM SowiŃSkiM. i pRZeGRAŁ. tYM RAZeM do poJedYNku podcHodZi  
Z MiStRZowSkiM pASeM, ktÓRY odeBRAŁ MARciNowi wRZoSkowi, ktÓRY to pokoNAŁ „koRNikA”. SZYkuJe SiĘ BARdZo ciekAwY RewANŻ  
Z udZiAŁeM JApoŃSkieGo i ŚLĄSkieGo FiGHteRA

Niepozorny Kle-
ber Koike Erbst 
wkroczył do świa-

ta KSW w roku 2015 i od 
razu zrobił ogromne wra-
żenie na kibicach. Przed 
galą KSW 30: Genesis 
większość obserwatorów 
uważała, że młody zawod-
nik zostanie dosłownie 
zmiażdżony przez dyna-
micznego Anzora Azhieva. 
Tym czasem to Kleber roz-
prawił się w pięknym sty-
lu z Anzorem i poddał go 
już w  pierwszej rundzie 
starcia. Zwycięzca został 
uwieczniony na wspania-
łym zdjęciu zrobionym 
przez Piotra Pędziszew-
skiego, które zostało wy-
różnione w  prestiżowym 
konkursie Grand Press 
Foto. W tak piękny sposób 
pochodzący z Brazylii, ale 
mieszkający w  Japonii 
zawodnik rozpoczął swo-
ją przygodę z  KSW. Przy-
godę, która trwa do dziś 
i ma przed sobą zapewne 
jeszcze wiele ciekawych 
rozdziałów do przedsta-
wienia. 

MiStrZ rEbEL FC
Po tryumfalnym debiucie 
w KSW, Erbst powrócił do 
Japonii, gdzie wziął udział 
w turnieju organizacji Re-
bel FC. W  finale pokonał 
Miguela Torresa i  zdobył 
upragniony pas mistrzow-

ski. Po zwywalczeniu tego 
trofeum ponownie wyru-
szył do Polski, gdzie rów-
nież zawalczył o  mistrzo-
stwo. Podczas gali KSW 
33 zmierzył się z Arturem 
Sowińskim. Musiał jednak 
uznać wyższość polskie-
go zawodnika i  wrócić do 
Japonii na tarczy. Co jed-
nak ważne, mimo porażki 
Erbst został wyróżniony 
przez organizację bonu-
sem za występ wieczoru. 
Zanim jednak dostał kolej-
ną szansę od KSW, stoczył 
jeszcze dwie walki, które 
wygrał, a w  jednej z  nich 
obronił również swój pas 
organizacji Rebel FC.  

PoKonaĆ PogroMCĘ  
rYWaLa
Pod koniec roku 2016 
Erbst ponownie przyle-
ciał do Polski, by podczas 
gali KSW 36 zmierzyć się 
z  Leszkiem Krakowskim, 
który do tej pory nie zna-
lazł przeciwnika mogącego 
mu sprostać. Kleber poka-
zał jednak, że każdy kie-
dy musi przegrać i poddał 
Krakowskiego już w pierw-
szej rundzie starcia. Zwy-
cięstwo to okazało się 
ostatnim krokiem fightera 
na drodze prowadzącej do 
kolejnej walki o mistrzow-
ski pas. Tym razem jed-
nak w boju o tytuł, Kleber 
wszedł do okrągłej klat-

ki z  mistrzem lubiącym 
mocne wymiany stójko-
we, Marcinem Wrzoskiem, 
który kilka miesięcy wcze-
śniej odebrał pas Arturowi 
Sowińskiemu. Pojedynek 
Klebera z  Marcinem od-
był się podczas historycz-
nej gali Colosseum i  był 
prawdziwą konfrontacją 
zawodnika preferującego 
starcia w parterze, z moc-
nym stójkowiczem. Lepszy 
w  tej konfrontacji okazał 
się jednak Erbst, który po-
trafił skutecznie wyelimi-
nować bokserskie zapędy 
Wrzoska i  zdecydowanie 
wygrywał z nim na ma-
cie. Tym samy Erbst, 
po ciężkim, trzyrun-
dowym boju zdo-
był tytuł mi-
strzowski 
organi-
z a c j i 
KSW. 

MiStrZ W JaPonii i CHinaCH
Aktualny mistrz wagi 
piórkowej swoją przygo-
dę z  zawodowym MMA 
rozpoczął osiem lat temu 
i  bardzo szybko zapisał 
w  swoim rekordzie trzy 
piękne zwycięstwa przez 
dźwignie na łokieć. Nie-
stety później przyszedł 
czas na zapłacenie fry-
cowego w  MMA. Koike 
w swoich następnych pię-
ciu walkach wygrał tylko 
raz i raz zremisował. Trzy 
porażki nie zraziły jednak 
młodego zawodnika, któ-

ry pod koniec roku 
2010 powrócił 

na drogę zwy-
cięstwa i stał 
się prawdzi-
wą lokomo-
tywą, której 

nikt nie 
m ó g ł 

z a -

trzymać. Kolejne wygrane 
w  rekordzie pojawiały się 
bardzo szybko, a po czter-
nastu walkach, które 
Kleber stoczył w  Japonii 
przyszedł czas na debiut 
w  Chinach. Tam również 
młody zawodnik nie zna-
lazł godnego siebie ry-
wala, a  kolejne poddania 
w  pierwszych rundach 
pokazywały tylko jaki 
potencjał drzemie w  tym 
młody zawodniku. Po 
stoczeniu dziewiętnastu 
zawodowych walk, oczy 
włodarzy KSW zwrócił się 
w stronę fightera z Japo-
nii, a  reszta historii jest 
już znana. 

WYJĄtKoWY rEWanŻ
Dziś Erbst, już jako 
mistrz, będzie musiał po-
nownie zmierzyć się z Ar-
turem Sowińskim, który 
wygrał z  nim pierwszą 
konfrontację. Od tego mo-
mentu minęło już jednak 
sporo czasu, więc obaj 
zawodnicy weszli przy-
najmniej poziom wyżej 
na polu swoich spor-
towych umiejętności. 
Bardzo ciekawie zatem 
zapowiada się rewanż, 
do którego dojdzie pod-

czas gali KSW 41. Czy 
23 grudnia mistrz pozo-
stanie na tronie? Przeko-
namy się już podczas gali 
w katowickim Spodku.  

KLEbEr WSZEdŁ 
do oKrĄgŁEJ 
KLatKi Z 
MiStrZEM 
LubiĄCYM 
MoCnE WYMianY 
StÓJKoWE, 
MarCinEM 
WrZoSKiEM, 
KtÓrY KiLKa 
MiESiĘCY 
WCZEŚniEJ 
odEbraŁ PaS 
arturoWi 
SoWiŃSKiEMu
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borYS MaŃKoWSKi robErto SoLdiC

POJEDYNKI GALI KSW 41
kARtY NAJwiĘkSZYcH wALk NAJBLiŻSZeJ GALi kSw. NA NAStĘpNYcH StRoNAcH pReZeNtuJeMY kARtY koLeJNYcH wALk

WALKA WIECZORU / WALKA O PAS (-77Kg, 5X5Min): BoRYS MAŃkowSki VS RoBeRto SoLdic

vs
WZroSt: 170 cM
Waga: 77 kG
WiEK: 28 LAt, MiaSto: poZNAŃ

KLub: cZeRwoNY SMok
rEKord KSW: 8-3
rEKord MMa: 19-6-1 (3ko, 7SuB)

WZroSt: 180 cM, Waga: 77 kG
WiEK: 22 LAt
KraJ: BoŚNiA i HeRceGowiNA 

KLub: uFd GYM
rEKord KSW: 0-0
rEKord MMa: 12-2 (10ko, 1SuB)

Chorwacki „Robo-
Cop”, Roberto Sol-
dić będzie rywalem 

Borysa w  walce wieczoru 
KSW 41 w  Katowicach. 
22-letni Chorwat, mogący 
pochwalić się aż dziesię-
cioma nokautami w  za-
wodowym rekordzie, po 
ostatniej wygranej w Cage 
Warriors z  Lewisem Lon-
giem został przez media 
ochrzczony następcą le-
gendarnego rodaka Mir-
ko „CroCopa” Filipovicia. 
Mistrz dwóch cenionych 
europejskich organizacji 
słynie z  piekielnie moc-
nych kopnięć, a do Polski 
przyjedzie z passą sześciu 
wygranych z  rzędu przez 
nokaut, z czego pięć z tych 
pojedynków zakończył 

już w  pierwszej rundzie. 
Będzie to bez wątpienia 
najmocniej bijący fighter, 
z jakim kiedykolwiek mie-
rzył się Borys Mańkowski. 
Dla Mańkowskiego występ 
w  Katowicach to powrót 
po niezwykle wyrówna-
nej walce z  Mamedem 
Khalidovem na KSW 39: 
Colosseum. Dzień przed 
wigilią „Diabeł Tasmań-
ski” będzie po raz czwarty 
bronił swojego pasa w ka-
tegorii półśredniej. Przed 
starciem z  Khalidovem, 
28-latek mógł się pochwa-
lić serią sześciu kolej-
nych zwycięstw m.in. nad 
Aslambekiem Saidovem, 
Davidem Zawadą, Jessem 
Taylorem i  Johnen Magu-
ire’em.

WALCZYŁEM Z WIELOMA PRZECIWNIKAMI 
PODOBNYMI DO ROMANA, JEDYNA RÓŻNICA BYŁA TAKA, 

ŻE ONI BYLI LEPSI. 
MARCIN WRZOSEK

PoPEK MonStEr toMaSZ oŚWiECiŃSKi

WALKA WIECZORU (-120Kg, 3X5Min): popek MoNSteR VS toMASZ oŚwieciŃSki

vs
WZroSt: 183 cM, wAGA: 120 kG
WiEK: 39 LAt
MiaSto: wARSZAwA

KLub: popek teAM
rEKord KSW: 1-1
rEKord MMa: 3-2 (2 ko, 1 SuB)

WZroSt: 183 cM, Waga: 105 kG
WiEK: 44 LAtA
MiaSto: BiAŁYStok

KLub: kSw cRoSS FiGHt GYM
rEKord KSW: 0-0
rEKord MMa: 0-0

Kibice w  Spodku zo-
baczą też niezwykle 
elektryzujące star-

cie rapera Popka Monstera 
z  byłym judoką i  jednym 
z  najbardziej popularnych 
polskich aktorów Toma-
szem „Strachem” Oświe-
cińskim. Popek rozpoczął 
karierę w  MMA w  2008 
roku. Po trzech starciach, 
z których dwa wygrał przez 
nokaut w  pierwszej run-
dzie, musiał odwiesić rę-
kawice na kołek i  skupił 
się na muzyce. Powrócił do 
walki w  2016 roku, kiedy 
to stanął naprzeciwko Ma-

riusza Pudzianowskiego 
na gali KSW 37: Circus of 
Pain. Na KSW 39: Colos-
seum skrzyżował rękawice 
z niepokonanym wcześniej 
Robertem Burneiką i  wy-
grał w zaledwie 45 sekund 
przez nokaut. Dla Toma-
sza Oświecińskiego bój 
z  Popkiem będzie debiu-
tem w  zawodowym MMA. 
Aktor ma jednak zaplecze 
w judo, które trenował wie-
le lat, a  od roku przekro-
jowo szkoli się pod okiem 
najlepszych warszawskich 
trenerów MMA. Zapowiada 
się świetne widowisko!

KLEbEr KoiKE ErbSt artur SoWiŃSKi

WALKA O PAS (-66Kg, 5X5Min): kLeBeR koike eRBSt VS ARtuR SowiŃSki

vsWZroSt: 177 cM, Waga: 66 kG
WiEK: 28 LAt
KraJ: JApoNiA

KLub: BoNSAi Jiu-JitSu
rEKord KSW: 3-1
rEKord MMa: 22-4-1(2ko, 18SuB)

WZroSt: 178 cM, Waga: 66 kG
WiEK: 30 LAt
MiaSto: RAdZioNkÓw

KLub: SiLeSiAN cAGe cLuB
rEKord KSW: 8-4
rEKord MMa: 18-8 (6 ko, 7 SuB)

W  kolejnej z  głów-
nych walk KSW 41 
Japończyk o  bra-

zylijskich korzeniach Kleber 
Koike Erbst będzie po raz 
pierwszy bronił tytułu KSW 
w wadze piórkowej w rewan-
żowym pojedynku z Arturem 
„Kornikiem” Sowińskim. 
Bohater śląskich fanów już 
raz pokonał Erbsta w walce 
mistrzowskiej na KSW 33 
dwa lata temu. Następnie 
obronił pas z Fabiano Silvą 
da Conceicao, ale w drugiej 
obronie tytułu musiał uznać 
wyższość Marcina Wrzoska. 

Na KSW 38: Live in Studio 
„Kornik” zadusił trójkątem 
nogami Łukasza Chlewic-
kiego i wywalczył sobie pra-
wo do pojedynku o utracony 
w zeszłym roku pas. Z kolei 
28-latek z Iwaty po porażce 
z  zawodnikiem z  Radzion-
kowa pokonał Leszka Kra-
kowskiego przez poddanie 
i  na KSW 39: Colosseum 
pewnie wypunktował Mar-
cina Wrzoska, dzięki czemu 
został mistrzem dywizji piór-
kowej. Teraz przyszedł czas 
na rewanż z Sowińskim na 
jego ziemi.
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MarCin WrZoSEK

EXTRAFIGHT (-66kG, 3X5MiN): RoMAN SZYMAŃSki VS MARciN wRZoSek

roMan SZYMaŃSKi vsWZroSt: 173 cM, Waga: 66 kG
WiEK: 24 LAtA
MiaSto: poZNAŃ

KLub: LiNke GoLd teAM
rEKord KSW: 2-0
rEKord MMa: 10-3 (1 ko, 3 SuB)

WZroSt: 175 cM, Waga: 66 kG
WiEK: 30 LAt 
MiaSto: ŁÓdŹ

KLub: SHARk top teAM
rEKord KSW: 2-1
rEKord MMa: 12-4 (5 ko, 3 SuB)

Do ekscytującego 
pojedynku dojdzie 
w  kategorii piór-

kowej. Do klatki wejdą 
Marcin Wrzosek i  Roma-
nem Szymańskim. „Polski 
Zombie” powróci do walki 
po przegranym pojedynku 
z  Erbstem i  utracie tytu-
łu na majowej gali KSW 
39: Colosseum. Wcześniej 
znokautował Artura So-
wińskiego i  wypunktował 
po fenomenalnym boju Fi-

lipa Wolańskiego. Szymań-
ski zadebiutował w  KSW 
w grudniu ubiegłego roku, 
kiedy to na KSW 37 pod-
dał w  trzeciej rundzie Se-
bastiana Romanowskiego, 
a  następnie na KSW 38: 
Live in Studio pokonał 
Brazylijczyka Denilsona 
Nevesa. Ten pojedynek 
prawdopodobnie wyło-
ni najbardziej efektownie 
walczącego zawodnika 
w całym KSW.

FErnando rodriguES Jr

EXTRAFIGHT (-120kG, 3X5MiN): MicHAŁ ANdRYSZAk VS FeRNANdo RodRiGueS JR

MiCHaŁ andrYSZaK vsWZroSt: 200 cM, Waga: 110 kG
WiEK: 25 LAt
MiaSto: BYdGoSZcZ

KLub: ANkoS MMA poZNAŃ
rEKord KSW: 2-1
rEKord MMa: 19-6 (12 ko, 6 SuB)

WZroSt: 190 cM, Waga: 108 kG
WiEK: 30 LAt 
KraJ: BRAZYLiA

KLub: teAM NoGueiRA
rEKord KSW: 1-1
rEKord MMa: 11-3 (8 ko, 2 SuB)

W królewskiej ka-
tegorii wagowej 
dojdzie do poje-

dynku dwóch zawodników, 
którzy uwielbiają kończyć 
walki w  pierwszej run-
dzie. Michał Andryszak 
stanie naprzeciw byłego 
mistrza Fernando Rodri-
guesa Jr. „Longer” na KSW 
39: Colosseum zastąpił 
kontuzjowanego Karola 

Bedorfa i  wszedł do walki 
z  Michałem Kitą, którego 
poddał już po niecałych 
80 sekundach anakondą. 
„Santo Forte” już w pierw-
szej walce dla KSW zdemo-
lował ówczesnego mistrza 
Karola Bedorfa i wrócił do 
Kraju Kawy z pasem wagi 
ciężkiej. Utracił trofeum na 
wspomnianym KSW 39 na 
rzecz Marcina Różalskiego.

daMian JaniKoWSKi

EXTRAFIGHT (-84kG, 3X5MiN): ANtoNi cHMieLewSki VS dAMiAN JANikowSki

antoni CHMiELEWSKi vs
WZroSt: 183 cM, Waga: 84 kG
WiEK: 35 LAt
MiaSto: wARSZAwA

KLub: okNiŃSki teAM / S4 FiGHt teAM
rEKord KSW: 13-6
rEKord MMa: 32-16 (5ko, 18SuB)

WZroSt: 181 cM, Waga: 84 kG
WiEK: 28 LAt 
MiaSto: wRocŁAw

KLub: wcA FiGHt teAM
rEKord KSW: 1-0
rEKord MMa: 1-0 (1 ko)

Damian Janikowski 
będzie kolejnym 
zawodnikiem, któ-

ry zawalczy 23 grudnia 
na KSW 41 w  katowickim 
Spodku. Brązowy meda-
lista igrzysk olimpijskich 
w  zapasach w  stylu kla-
sycznym z  Londynu zade-
biutował w  MMA na KSW 
39: Colosseum na PGE 
Narodowym i  skrzyżował 
rękawice z  dużo bardziej 
doświadczonym Gerardo 
Julio Gallegosem. 28-latek 
z  Wrocławia widowiskowo 
znokautował Amerykanina 
kolanem już w drugiej mi-

nucie starcia. Naprzeciw 
niego stanie najbardziej do-
świadczony zawodnik w hi-
storii polskiego MMA, Anto-
ni Chmielewski. Popularny 
Antek to zwyzięzca drugie-
go i trzeciego turnieju KSW. 
Na białym ringu i w klatce 
KSW stoczył 19 pojedyn-
ków. 35-latek z  Warszawy 
pokonywał między innymi 
Łukasza Jurkowskiego, Vi-
tora Nobregę, Jamesa Zi-
kicia i  Svetlozara Savova. 
W  dwudziestym boju dla 
KSW zmierzy się z  jednym 
z najtrudniejszych przeciw-
ników w karierze.

grZEgorZ SZuLaKoWSKi

EXTRAFIGHT (-70kG, 3X5MiN): kAMiL SZYMuSZowSki VS GRZeGoRZ SZuLAkowSki

KaMiL SZYMuSZoWSKi vsWZroSt: 187 cM, Waga: 70 kG
WiEK: 28 LAt
MiaSto: ŁÓdŹ

KLub: SHARk top teAM
rEKord KSW: 4-0
rEKord MMa: 16-4 (2 ko, 4 SuB)

WZroSt: 180 cM, Waga: 70 kG
WiEK: 30 LAt, MiaSto: NAMYSŁÓw
KLub: SoLo teAM NAMYSŁÓw / 

BeRkut ARRAcHioN oLSZtYN
rEKord KSW: 3-0
rEKord MMa: 8-1 (2 ko, 4 SuB)

Na KSW 41 w  Ka-
towicach spotkają 
się również niepo-

konani w  KSW Grzegorz 
Szulakowski i  Kamil Szy-
muszowski. „Szuli” w klat-
ce KSW poddał  Patryka 
Grudniewskiego, znokau-
tował Renato Gomesa 
Gabriela i  wypunktował 
kolegę klubowego „Szym-

ka” Bartłomieja Kurczew-
skiego. Szymuszowski 
rozpoczął zwycięski marsz 
w  okrągłej klatce od wy-
granej z  byłym mistrzem 
wagi lekkiej Maciejem Jew-
tuszką. Następnie dołożył 
wygrane z Davidem Zawa-
dą, Mindaugasem Verzbic-
kasem i Gracjana Szadziń-
skiego.

KONTYNUACJA, STRONA 10 angle-double-right 

JEŚLI MARCIN UWAŻA, ŻE NIKOGO MOCNO 
NIE TRAFIŁEM, NIE ZNOCKOUTOWAŁEM, 

NIECH POCZEKA DO 23 GRUDNIA. 
ROMAN SZYMAŃSKI
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SaLaHdinE ParnaSSE

EXTRAFIGHT (-66kG, 3X5MiN): ŁukASZ RAJewSki VS SALAHdiNe pARNASSe

ŁuKaSZ raJEWSKi vsWZroSt: 177 cM, Waga: 66 kG
WiEK: 28 LAt, MiaSto: poZNAŃ
KLub: RAJewSki teAM / cZeR-

woNY SMok
rEKord KSW:1-2
rEKord MMa: 7-2

WZroSt: 173 cM, Waga: 66 kG
WiEK: 20 LAt 
KraJ: FRANcJA

KLub: AtcH AcAdeMY
rEKord KSW: 0-0
rEKord MMa: 9-0-1 (1 ko, 4 SuB)

Zaledwie 20-letni 
Salahdine Par-
nasse będzie prze-

ciwnikiem Łukasza Ra-
jewskiego. Utytułowany 
w  sportach uderzanych 
Łukasz Rajewski zade-
biutował w  KSW w  mo-
mencie, kiedy miał na 
koncie tylko dwie walki. 
W okrągłej klatce pokonał 
do tej pory Sebastiana 

Romanowskiego na KSW 
38. Salahdine Parnasse 
mimo młodego wieku ma 
na koncie już 10 zawodo-
wych starć. Choć znany 
jest ze swoich umiejęt-
ności stójkowych, odkle-
pał aż 4 rywali. 19-latek 
z  Aubervilliers jest już 
mistrzem największej 
francuskiej organizacji 
100% Fight. 

graCJan SZadZiŃSKi

EXTRAFIGHT (-70kG, 3X5MiN): MAcieJ kAZiecZko VS GRAcJAN SZAdZiŃSki

MaCiEJ KaZiECZKo vsWZroSt: 182 cM, Waga: 70 kG
WiEK: 24 LAtA
MiaSto: poZNAŃ

KLub: ANkoS MMA
rEKord KSW: 2-0
rEKord MMa: 3-0 (2 ko)

WZroSt: 175 cM, Waga: 70 kG
WiEK: 28 LAt 
KraJ: StARGARd

KLub: BeRSeRkeRS teAM
rEKord KSW: 0-1
rEKord MMa: 6-2 (4 ko)

Ws c h o d z ą c a 
gwiazda katego-
rii lekkiej, Ma-

ciej Kazieczko stanie przed 
najtrudniejszym zadaniem 
w karierze na KSW 41. W 
katowickim Spodku na-
przeciw trenującego w Po-
znaniu zawodnika stanie 
zawsze niebezpieczny Gra-
cjan Szadziński. Kaziecz-
ko zadebiutował w KSW w 
momencie, w którym miał 

na koncie zaledwie jedną 
zawodową walkę, ale już 
dwukrotnie udowodnił, że 
zakontraktowanie go, to 
świetna decyzja ze strony 
organizacji KSW.  Gracjan 
Szadziński w ostatniej 
chwili pojawił się na kar-
cie gali KSW 38. Fighter ze 
Stargardu zaprezentował 
się świetnie na tle niepo-
konanego w KSW Szymu-
szowskiego.

Ponad siedem lat mi-
nęło od pierwszej 
wizyty organizacji 

KSW w Katowicach. W 
końcu jednak, 23 grudnia, 
polska marka powróci do 
hali katowickiego Spodka 
i przygotuje wydarzenie 
kończące rok 2017. Pod-
czas gali KSW 41 kibice 
ponownie będą mogli cie-
szyć się świetnymi zmaga-
niami sportowymi i wspa-
niałą atmosferą w trakcie 
eventu, a w okrągłej klatce 
zobaczą takie gwiazdy jak: 
Borys Mańkowski, Da-
mian Janikowski, Marcin 
Wrzosek, Artur Sowiński 
czy Kleber Koike Erbst. 
Całości dopełni natomiast 
starcie pomiędzy Popkiem 
Monsterem i Tomaszem 
Oświecińskim. Szykuje się 
więc wyśmienity powrót do 
Katowic i otwartym pozo-
staje jedynie pytanie o to, 
czy gala z numerem 41. 
zrobi jeszcze większe wra-
żenie jak ta sprzed sied-
miu lat? 

KHaLidoV VS SaKurai
Podobnie jak w 2010 roku, 
podczas KSW 13: Kumite, 
kibice zgromadzeni pod ko-
niec grudnia w katowickim 
Spodku będą mieli okazję 
zobaczyć dwa starcia o mi-
strzowskie pasy. Do walki o 
najwyższe laury stanie bro-
niący tytułu Borys Mań-
kowski, który zmierzy się 
z Dricusem Du Plessisem 
oraz Artur Sowiński, który 
po raz drugi spróbuje swo-
ich sił w starciu z mistrzem, 
Kleberem Koike Erbstem. 
Siedem lat temu w pierw-
szym starciu mistrzowskim 

publiczność mogła podzi-
wiać Mameda Khalidova, 
który bronił mistrzostwa 
KSW w wadze półciężkiej. 
Jego przeciwnikiem był 
wówczas Ryuta Sakurai. 
Po niezwykle zaciętej i wy-
równanej walce sędziowie 
orzekli remis. Mamed pozo-
stał więc na tronie. W dru-
gim starciu o pas wystąpił 
natomiast Krzysztof Kułak, 
który w niezwykle efektow-
ny sposób wjechał na halę 
pojazdem opancerzonym, 
by zmierzyć się w ringu z 
Vitorem Nobregą. Polak po-
konał Brazylijczyka i zdobył 

tym samym tytuł mistrzow-
ski w wadze średniej. 
druga WaLKa PudZiana
Podczas gali KSW 13: Ku-
mite, publiczność zgro-
madzona w Spodku mia-
ła okazję również ujrzeć 
w akcji, po raz drugi w 
karierze MMA, Mariusza 
Pudzianowskiego, który 
po błyskawicznym debiu-
cie i starciu z Marcinem 
Najmanem, tym razem 
musiał przewalczyć w rin-
gu całe dziesięć minut. 
Jego przeciwnikiem zo-
stał doświadczony Yusu-
ke Kawaguchi, ale i z nim 

ostatecznie „Pudzian” dał 
sobie radę. 

rEKordY W SPodKu
Całość wydarzenia w Ka-
towicach w roku 2010 była 
dla organizacji KSW niezwy-
kle ważnym punktem na 
mapie rozwoju marki. Po raz 
pierwszy bowiem właściciele 
zdecydowali się na przygo-
towanie gali w tak dużym 
obiekcie jakim jest Spodek 
i po raz pierwszy na żywo 
galę KSW obejrzało około 
jedenastu tysięcy kibiców. 
Był to absolutny rekord w 
historii marki. Dzięki gali 
KSW 13: Kumite najważniej-
sza polska organizacja MMA 
wypłynęło na szerokie wody 
swojego rozwoju i zaczęła 
systematycznie wypełniać 
największe obiekty sporto-
we w całym kraju.  Powrót 
do Katowic z kolejną galą 
będzie zatem dla organiza-
cji KSW nie tylko ważnym 
wydarzeniem, ale również 
sentymentalną podróżą do 
niezwykle ważnej gali.

[TAK BYŁO NA KSW 13] wÓZ opANceRZoNY i MocNe cioSY, cZYLi wSpoMNieNie kSw 13: kuMite, ktÓRe odBYŁo SiĘ w 2010 Roku w Spodku

7 LAT TEMU W KATOWICACH

CZY gaLa Z 
nuMErEM 41. 
Zrobi JESZCZE 
WiĘKSZE 
WraŻEniE JaK 
ta SPrZEd 
SiEdMiu Lat? 

TO BĘDZIE WSZECHSTRONNA WALKA, NA PEWNO BĘDĄ MOCNE 
STARCIA W STÓJCE, KTO KOGO PIERWSZY OBALI, 

TEN BĘDZIE KOŃCZYŁ POJEDYNEK 
DAMIAN JANIKOWSKI
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PREMIUM SPORTS NUTRITION
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X-TREME CREATINE 
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ZOSTAŃ POZYTYWNYM 
WOJOWNIKIEM!
pot, kRew i ŁZY MoŻNA wYLewAĆ tAkŻe w MuNduRZe, w RAMAcH peŁNioNeJ SŁuŻBY, SpeŁNiAJĄc SwoJe AMBicJe i ReALiZuJĄc kARieRĘ ZAwo-
dowĄ. tRudNo pRZecieŻ wYoBRAZiĆ SoBie NASZYcH „SpecJALSÓw” Z JedNoStek SpecJALNYcH cZY ŻoŁNieRZY NA MiSJAcH, ktÓRZY Nie wiedZĄ, 
co to ciĘŻki tReNiNG, tAkŻe NA MAcie

ZoStaŃ 
PoZYtYWnYM 
WoJoWniKiEM! 
niE trZEba 
ZaWodoWo 
trEnoWaĆ 
MiESZanE 
SZtuKi WaLKi, bY 
WYKorZYStaĆ 
nabYtE 
uMiEJĘtnoŚCi i 
doŚWiadCZEniE 

W tYM 
ZaKrESiE

Kiedyś modna była 
kulturystyka. Kil-
ka lat później „na 

topie” było karate. Obec-
nie prym wiodą mieszane 
sztuki walki. MMA wiąże 
się z codziennymi treninga-
mi, które poprzedzają decy-
dujące wyjście na ring oraz 
ciężką pracą nad 
kondycją fizycz-
ną i  psy-
ch iczną . 
Konfron-
tacje za-
wodni-

ków podczas sparingu czy 
walki mają typowo sporto-
wy charakter. Jeden z nich 
wygrywa, drugi przegrywa. 
Remisów prawdopodobnie 
nikt nie uznaje - ani sami 
zawodnicy, ani obserwato-
rzy.

Według raportu Głów-
nego Urzędu 

Statystycz-
nego pt. 

„Uczestnictwo w  sporcie 
i rekreacji w 2016 r.” wyni-
ka, że prawie 5% Polaków 
trenuje różne sztuki walki. 
Robią to nie tylko młodzi 
ludzie, na przykład ucznio-
wie czy studenci, ale coraz 
częściej menedżerowie, ce-
lebryci oraz wszystkie oso-
by stawiające na aktywne 
spędzanie wolnego czasu. 

Popularność MMA rośnie 
z  pewnością dzięki ogól-
norozwojowym treningom, 
które na co dzień, poza 
oktagonem, zapewniają 
i  podnoszą poczucie wła-
snego bezpieczeństwa. 

Mówi się, że szczęśliwi ci, 
którzy robią to, co lubią 
i  jeszcze otrzymują za to 

wynagrodzenie. Zostań 
pozytywnym wojow-

nikiem! Nie trzeba 
zawodowo treno-
wać mieszanych 
sztuk walki, by 

wykorzystać nabyte 
umiejętności i doświad-

czenie w  tym zakresie. 
Państwo jako instytucja do-

puszcza stosowanie siły 
i przemocy w różnych, 

określonych praw-
nie sytuacjach. 
Potrzebuje dzisiaj  
swych „gladiato-
rów”- żołnierzy, 
w  których zain-

westuje i  odpo-
wiednio wyszkoli.  

To oni zapewnią bez-
pieczeństwo zarówno 

państwu, jak i obywatelom. 

Służba może dać wiele ko-
rzyści. Przede wszystkim 
szerokie możliwości tre-
ningów oraz udziału w  za-
wodach. Oprócz tego, co 
równie ważne, wzajemny 
szacunek, właściwie poj-
mowaną lojalność, prawdzi-
we koleżeństwo i  przyjaźń, 
a  ostatecznie stabilizację 
życiową. Kwestia wcze-
śniejszej emerytury może 
brzmieć trochę humory-
stycznie, jednak dla niektó-
rych także jest atutem.

O  rozwoju zawodowym 
stanowią nie tylko kolejne 
sukcesy w  pracy czy zali-
czone ćwiczenia, na przy-
kład na poligonie. Rozwój 
to także studia wyższe 
związane z  bezpieczeń-
stwem, podczas których 
nabyte w pracy umiejętno-
ści można uporządkować, 
powtórzyć i skonfrontować 
z  nauką. Wszechstronna 
wiedza zaprocentuje przy 
wykonywaniu codziennych 
zawodowych obowiązków 
oraz przyczyni się do bycia 
uznanym i   rozpoznawal-
nym fachowcem w  swojej 
branży.

Wartością dodaną do 
kształcenia na studiach 
wyższych jest także możli-
wość spotkania ekspertów 
- żołnierzy, komandosów, 
policjantów czy przed-
stawicieli innych służb 
mundurowych. Zachęca-
ją studentów do dyskusji 
i wymiany doświadczeń. 

Praca nad sobą, samo-
dyscyplina, zaplanowany 
rozwój - wszystko to skła-
da się na budowanie po-
zytywnego i  wiarygodnego 
wizerunku nie tylko wła-
snego, ale także rodziny, 
przyjaciół, reprezentowa-
nej instytucji czy organi-
zacji. Ojczyzna potrzebuje 
takich ludzi!

Autorem artykułu 
jest Artur Dubiel - 
menedżer kierunku bez-
pieczeństwo narodowe w 
wyższej Szkole Bankowej 
w chorzowie i katowicach; 
weteran; resortowy instruk-
tor; koordynator europej-
skiego instytutu Bezpie-
czeństwa.

RekLAMA

WSZYSTKIE ASY W RĘKAWIE MAM JA, 
STAWIAM WSZYSTKO NA TĘ WALKĘ 

I BARDZO POWAŻNIE DO NIEJ PODCHODZĘ 
ANTONI CHMIELEWSKI
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• Bezpieczeństwo międzynarodowe 

i przeciwdziałanie terroryzmowi            

• Kryminologia z elementami kryminalistyki            

• Pracownik cywilny w służbach mundurowych            

• Służby policyjne   

DYPLOM LICENCJATA na specjalnościach:

CZESNE JUŻ OD 200 ZŁ X 12 MIESIĘCYWPISOWE 0 ZŁ 400 ZŁ DO 8 STYCZNIA:

i wiem jak działać

studiuję bezpieczeństwo narodowe

ZACZNIJ
STUDIA

W MARCU

http://www.wsb.pl
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KSW NA ARENIE W DUBLINIE
[TAK BYŁO NA KSW 40] po RAZ dRuGi kSw ZAwitAŁo NA ZAGRANicZNYcH AReNAcH. po ANGLii w pAŹdZieRNiku pRZYSZedŁ cZAS NA iRLANdiĘ

Odbyło się aż 9 po-
jedynków, przypo-
mnijmy sobie ich 

przebieg.

MariuSZ PudZianoWSKi Po 
CiĘŻKiM boJu PoKonaŁ JaYa 
SiLVĘ
W walce wieczoru gali KSW 
40 w  Dublinie, Mariusz 
Pudzianowski zmierzył się 
z  Jayem Silvą, który zo-
stał dobrze zapamiętany 
przez fanów z trzech emo-
cjonujących pojedynków 
z  Michałem Materlą. Tym 
razem jednak Silva zde-
cydował się na starcie 
w  wadze ciężkiej, gdzie 
zderzył się właśnie z  „Pu-
dzianem”. Początkowo nie 
mógł znaleźć sposobu na 
siłę byłego strongmana. 
Mariusz w każdej rundzie 
udanie przenosił starcie 
do parteru i tam starał się 
kontrolować swojego ry-
wala. W  trzeciej odsłonie 
starcia Silva zaatakował 
jednak mocnymi ciosami 
i był bliski skończenia Pu-
dzianowskiego. Mariusz 
przetrwał trudne chwi-
le, udanie obalił rywala 
i  ponownie kontrolował 
starcie w  parterze. Silvie 
udało się jeszcze na mo-
ment odwrócić losy walki, 
ale w  końcu to "Pudzian" 
znowu znalazł się na swo-
im rywalu. Ostatecznie 
sędziowie wskazali zwy-

cięzcą Mariusza Pudzia-
nowskiego. 

MatEuSZ gaMrot i norMan 
ParKE niE roZStrZYgnĘLi 
SWoJEgo boJu
Prawdziwie emocjonują-
cą bójkę pokazali w okrą-
głej klatce KSW Mateusz 
Gamrot i  Norman Parke. 
Obaj fighterzy podeszli do 
tego starcia niezwykle am-
bicjonalnie i widać to było 
w  każdej sekundzie poje-
dynku. Przez całą walkę 
nokaut wisiał w powietrzu, 
ale w  drugiej rundzie, po 
faulu Mateusza Gamrota, 
który trafił palcem w  oko 
Irlandczyka, lekarz nie ze-
zwolił na kontynuowanie 
pojedynku, a walka zosta-
ła uznana za nieodbytą. 

MiCHaŁ MatErLa ZnoKau-
toWaŁ PauLo tHiago
Wspaniałą walkę w  par-
terze zaprezentowali 
Michał Materla i  Pau-
lo Thiago, jednak tuż na 
początku drugiej rundy 
starcia Michał Materla, 
niesiony ogromny doping 
publiczności, znokautował 
swojego rywala i tym samy 
udanie powrócił do okrą-
głej klatki KSW. 

arianE LiPSKi bŁYSKa-
WiCZniE PoddaŁa MarianĘ 
MoraiS
W starciu o pas mistrzow-

ski wagi muszej pań, 
Ariane Lipski nie dała 
najmniejszych szans swo-
jej przeciwniczce i  już 
w  pierwszej rundzie po-
jedynku błyskawicznie 
zmusiła do poddania Ma-
rianę Morais. Tym samym 
Lipski po raz pierwszy 
obroniła swój tytuł mi-
strzowski zdobyty podczas 
historycznej gali KSW 39: 
Colosseum.

daWid ZaWada Po EMoCJo-
nuJĄCYM PoJEdYnKu PoKo-
naŁ MaCiEJa JEWtuSZKĘ
Ciężkie chwile przeżył Ma-
ciej Jewtuszko w  pierw-
szej rundzie starcia z Da-
widem Zawadą, który robił 
wszystko, żeby błyskawicz-
nie znokautować Polaka. 
„Irokez” przetrwał jednak 
brutalne ataki rywala, ale 
nie potrafił znaleźć sposo-
bu na odwrócenie losów 
pojedynku. Mimo wy-
trwania wszystkich trzech 
rund i  prób odgryzania 
się Zawadzie, ostatecznie 
Jewtuszko musiał uznać 
wyższość rywala. 

CHriS FiELdS PoKonaŁ 
MiCHaŁa FiJaŁKĘ
Jeszcze przed rozpoczę-
ciem walki Michała Fi-
jałki z  Chrisem Fieldsem 
wszystko wskazywało na 
to, że pierwszy pojedynek 
karty głównej gali KSW 40 

skończy się przed czasem. 
Obaj zawodnicy jednak na 
przestrzeni trzech rund 
zaprezentowali głównie in-
teresującą walkę na chwy-
ty, w  której to Irlandczyk 
okazał się skuteczniej-
szym zawodnikiem i to on 
został zwycięzcą na kar-
tach sędziowskich. 

PauL rEdMond Po StÓJ-
KoWEJ WoJniE PoKonaŁ 
ŁuKaSZa CHLEWiCKiEgo
Stójkową bitwę zaprezen-
towali w  okrągłej klatce 
KSW Łukasz Chlewicki 
i  Paul Redmond. Po kil-
ku mocnych wymianach, 
już w  pierwszej odsłonie 
walki na głowie Polaka 
pojawiło się rozcięcie. Nie 
wpłynęło to jednak w żad-
nym stopniu na zmniej-
szenie emocji w walce, bo 
obaj zawodnicy cały czas 
wymieniali się mocnymi 
ciosami i  kopnięciami. Po 
trzech rundach wycień-
czającego pojedynku sę-
dziowie zdecydowali, że 
zwycięzcą został Paul Red-
mond. 

PauL LaWrEnCE Po WY-
rÓWnanYM boJu PoKonaŁ 
Konrada iWanoWSKiEgo
Mocno rozpoczęli swo-
je starcie Konrad Iwa-
nowski i  Paul Lawrence. 
Obaj zarówno wymieniali 
uprzejmości w  stójce jak 

i toczyli emocjonujący bój 
w parterze. W drugiej od-
słonie starcie wyglądało 
bardzo podobnie, a  kibi-
ce mieli okazję ponownie 
oglądać mocno zadawane 
ciosy, próby poddań na 
macie i  efektowne rozbi-
cia technik kończących. 
W  trzeciej odsłonie walki 
żaden z rywali nie znalazł 
sposobu na zakończenie 
przed czasem pojedynku 
i  po wyrównanym boju 
sędziowie punktowi orze-
kli zwycięstwo Paula Law-
rence’a.  

antun raCiC WYPunKto-
WaŁ PaWŁa PoLitYŁo
W  walce otwierającej galę 
KSW 40 Paweł Polityło 
i  Antun Racic wspania-
le rozgrzali publiczność 
zgromadzoną w hali 3Are-
na w  Dublinie. Polak bez 
kompleksów podszedł do 
pierwszej zawodowej wal-
ki MMA i postawił trudne 
warunki doświadczonemu 
Chorwatowi, ale po pierw-
szej, mocnej rundzie widać 
było po nim spore zmę-
czenie. Racic nie potrafił 
jednak znaleźć sposobu 
na skończenie przed cza-
sem swojego rywala, który 
odgryzał się mu ciosami 
i  obaleniami. Ostatecznie 
starcie dotrwało do decyzji 
sędziowskiej, którzy orze-
kli zwycięstwo Racica. 

WCHODZĘ I WYCHODZĘ. 
TO BĘDZIE TRWAŁO 30 SEKUND. 

JAK Z BURNEIKĄ 
POPEK

W trZECiEJ 
odSŁoniE 
StarCia SiLVa 
ZaataKoWaŁ 
JEdnaK 
MoCnYMi 
CioSaMi 
i bYŁ bLiSKi 
SKoŃCZEnia
 PudZianoW-
SKiEgo. 
MariuSZ 
PrZEtrWaŁ 
trudnE CHWiLE, 
udaniE obaLiŁ 
rYWaLa 
i PonoWniE 
KontroLoWaŁ 
StarCiE 
W PartErZE
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