ZAWODNICY PROMMAC
TOMASZ “GORILLA” DRWAL

Rekord

MMA: 21-4-1
Żywa legenda polskiego MMA. Pierwszy Polak, który walczył w UFC – największej i najbardziej
renomowanej organizacji MMA na świecie. Zjednał sobie rzesze fanów efektownym, agresywnym i
bezkompromisowym stylem przez co każda jego walka staje się niezapomnianym widowiskiem. Tomek to
prawdziwy mistrz tego sportu, który doskonale czuje się we wszystkich płaszczyznach walki, co sprawia, że
przeciwnik nigdy nie wie gdzie czeka go niebezpieczeństwo. Mimo swej wszechstronności, firmowym
znakiem Tomka pozostają niszczycielskie ciosy, którymi nokautował wielu oponentów

MICHAŁ “MASAKRA” KITA

Rekord

MMA: 16-7
Jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w historii polskiego MMA, który walczył m.in. w Bellator FC,
M-1 Global oraz MMA Attack. Znakiem rozpoznawczym “Masakry” jest bezkompromisowość i chęć
pokonania przeciwnika przed czasem. Prawie wszystkie swoje dotychczasowe pojedynki kończył przez
nokaut lub poddanie, dlatego każde jego wyjście do oktagonu jest gwarancją wielkich emocji. Jak na
zawodnika wagi ciężkiej, Michał jest niesamowicie wszechstronnym fighterem, ale największą satysfakcję
dają
mu
nokauty
po
ciosach
w
stójce.

MARIUSZ CIEŚLIŃSKI

Rekord

MMA: 0-1
Najlepszy polski zawodnik Muay-Thai w historii i prawdziwa legenda kickboxingu, który mimo 20 lat kariery,
ciągle znajduje się w znakomitej formie i jest żądny nowych sportowych wyzwań. Takim jest na pewno debiut
w formule MMA. Mariusz jest pierwszym Polakiem, który wywalczył Mistrzostwo Świata w boksie tajskim, a
także wielokrotnym Mistrzem Świata różnych kategorii i federacji kickboxerskich oraz K-1. W jego stylu łączą
się perfekcja techniczna, doskonałe przygotowanie fizyczne i ogromna – jak na tę katęgorię wagową – siła
ciosu, która bardzo często pozwala mu nokautować rywali. Dodatkowym elementem jest charakter Mariusza,
który nie pozwala mu odpuścić w absolutnie żadnej sytuacji. Przez to właśnie jest tak ceniony przez fanów i
innych zawodników.

BARTOSZ FABIŃSKI

Rekord

MMA: 9-2
Bartek to ścisła czołówka wagi średniej w Polsce i jeden z najbardziej perspektywicznych zawodników w tej
kategorii w Europie. Już teraz mówi się o nim jako o kolejnym Polaku, który trafi do najlepszej ligi świata –
UFC. Poprzedni rok był dla niego znakomity, ale to w tym pokazał jaki ma charakter i serce do tego sportu,
gdy dwa tygodnie po porażce z Wendresem Carlosem, zdobył pas PLMMA w walce z Michałem Szulińskim.
Łokcie, którymi Bartek dewastuje kolejnych rywali, to już jego znak firmowy.

TOMASZ “TOMAJ” KONDRACIUK

Rekord

MMA: 11-4
“Tomaj” pozostaje niepokonany od kiedy zmienił kategorię wagową, a swoim niesamowitym występem na
PROMMAC 1 udowodnił, że należy do absolutnej czołówki wagi półciężkiej w Polsce. Każda jego walka, to
nieustanne dążenie do rozstrzygnięcia przed czasem – niezależnie od tego czy uda się to osiągnąć za
pomocą mocnych ciosów, czy poddania. Pora na wielkie wyzwania i walki wieczoru! To czego możecie być
pewni, to że emocji podczas jego występów nie zabraknie.

DELSON “PE DE CHUMBO” HELENO

Rekord

MMA: 25-8
Wielokrotny mistrz świata BJJ oraz były mistrz organizacji IFL i zawodnik UFC. Heleno to jedna z legend

brazylijskiego jiu jitsu i utytułowany zawodnik MMA, który w swojej karierze miał okazję mierzyć się z
najlepszymi zawodnikami na świecie w obu tych dziedzinach. W formule MMA zwyciężył m.in. z jednym z
najlepszych zawodników wagi półciężkiej na świecie – Jake’m Ellenbergerem.“Pe de Chumbo” to nie tylko
parterowy wirtuoz, ale przede wszystkim fenomenalny atleta, którego właśnie siła fizyczna i niezwykła
dynamika były zawsze największą bronią. Mimo iż jego główną bronią jest grappling na najwyższym
poziomie, zawodnik z Rio de Janeiro potrafi również wykorzystać swoją siłę i szybkość w stójce – groźnie
kopiąc i kontrując ciosami. Drugim stylem źródłowym Brazylijczyka jest bowiem capoeira.

MIKE “THE JUGGERNAUT” WESSEL

Rekord

MMA: 13-7
Mike Wessel to zawodnik, który nie tylko posmakował oktagonu UFC, ale przede wszystkim ma za sobą
udane występy w drugiej największej organizacji na świecie – w Bellatorze. To właśnie w okrągłej klatce
Bellatora, Mike odnosił swoje najcenniejsze zwycięstwa z Ryanem Martinezem, czy znakomitym białoruskim
uderzaczem, Alexeiem Kudinem. Największe atuty Amerykanina to szybkie i ciężkie ręce oraz bardzo mocne
zapasy. To właśnie połączenie tych elementów – kombinacje ciosów i efektowne obalenia – przynosi mu
zwycięstwa. Jak na wagę ciężką, Wessel jest też zawsze dobrze przygotowany kondycyjnie, co pozwala mu
nieustannie przeć do przodu i wywierać presję na przeciwniku. Wszystkie walki, które toczył na pełnym
dystansie kończyły się jego zwycięstwami.

WENDRES CARLOS “GODZILLA” DA SILVA

Rekord

MMA: 11-6
Brazylijczyk to nietuzinkowy zawodnik, który pokonał już dwie wschodzące gwiazdy wagi średniej w Polsce.
To kompletny zawodnik MMA, tak samo dobry w każdej płaszczyźnie. Nie sprawia mu różnicy, czy walka
toczy się w stójce, w klinczu, czy w parterze. Wszędzie jest w stanie skończyć ją przed czasem. Jego
dodatkowym atutem są znakomite warunki fizyczne – wzrost i ogromny zasięg ramion, z którego potrafi
znakomicie korzystać. Każdy kto widział walki Brazylijczyka wie, jak nieszablonowy to zawodnik, który w
każdym momencie jest w stanie wyczarować coś efektownego.

JACEK “GODZILLA” CZAJCZYŃSKI

Rekord

MMA: 7-6-1
Fanom MMA tej postaci przedstawiać nie trzeba. Jacek to jeden z tych wojowników, który nie boi się
żadnego wyzwania. Im lepszy przeciwnik, im większa arena, tym lepszego występu „Godzilli” możecie się
spodziewać. Już wielokrotnie był stawiany na przegranej pozycji, a wychodził z oktagonu jako zwycięzca.
Tytanowa szczęką, ogromne serce do walki i ciągła presja na przeciwniku – to najbardziej charakterystyczne
elementy stylu Jacka i gwarancja emocjonujących walk.

SZYMON BAJOR

Rekord

MMA: 13-5
Szymon Bajor jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników wagi ciężkiej w Polsce.
Bezkompromisowość jaką zawodnik z Rzeszowa prezentuje w klatce daje gwarancje niesamowitych emocji.
Chociaż Szymon wywodzi się z sambo i jego główną bronią jest parter, to po prostu lubi bić się w stójce,Nie
ma tam miejsca na kalkulacje, jest ciągła chęć zakończenia walki przed czasem. Z pewnością kolejny taki
występ zobaczymy 1 marca we Wrocławiu.

MARTIN FOUDA

Rekord

MMA: 4-2
Reprezentujący Szwecję fighter pokazał podczas PROMMAC 1 swoją niesamowitą siłę i efektowny styl.
Martin wywodzi się ze sportów uderzanych, w których odnosił wiele sukcesów. Od kilku lat trenuje już jednak
głównie MMA i stał się bardzo wszechstronnym zawodnikiem ze świetnymi zapasami oraz mocnym
ground&pound. Poza tym Martin to niesamowita osobowość, dzięki czemu bardzo szybko zdobył sobie
sympatię fanów w Polsce.

TYAGO “BUDA” MOREIRA

Rekord

MMA: 7-3
Tyago znajduje się życiowej formie i w tym momencie ma cztery zwycięstwa z rzędu. Brazylijczyk to bardzo
efektowny zawodnik, który cały czas stara się iść do przodu. Przez to właśnie w jego walkach nigdy nie
brakuje emocji.

DAMIAN “MILANO” MILEWSKI

Rekord

MMA: 3-2
Jedno z największych odkryć ubiegłego roku na polskiej scenie MMA. Przebojem wdarł się do zestawień
najlepszych zawodników wagi półśredniej po widowiskowych i zwycięskich walkach na MMA Attack i Fighters
Arenie. Na PROMMAC 1 Damian stoczył znakomitą i bardzo wyrównaną walkę z Tyago Moreirą. Mimo
nieznacznej porażki, Damian znajduje się w życiowej dyspozycji i z każdą walką chce podnosić poprzeczkę.

ŁUKASZ “HITMAN” KLINGER

Rekord

MMA: 6-1
Łukasz przebojem wdarł się do czołowej dziesiątki najlepszych zawodników wagi półciężkiej w Polsce.
Mieszkający i trenujący na co dzień w angielskim Northampton zawodnik dochodzi do zdrowia po kontuzji
odniesionej w starciu z Tomaszem Kondraciukiem. Łukasz pragnie szybko wrócić do oktagonu i
dalej mierzyć się tylko z najlepszymi w Polsce. Jest pewny swojego potencjału, a styl w jakim rozstrzygał
swoje poprzednie walki upoważnia go do takich podejścia.

TOMASZ KOWALKOWSKI

Rekord

MMA: 3-0
Posiadający fenomenalne warunki fizyczne, podopieczny Grzegorza Jakubowskiego, pozostaje niepokonany
w zawodowym oktagonie. “Kredka” lubi mocno i wysoko kopnąć, ale nie boi się też walki w innych
płaszczyznach.

GRZEGORZ JANUS

Rekord

MMA: 4-2
Grzegorz Janus to młody i perspektywiczny zawodnik z Nowego Sącza, który dysponuje dodatkowo
znakomitymi warunkami fizycznymi. Najlepiej czuje w stójkowych wymianach.

MICHAŁ MICHALSKI

Rekord

MMA: 2-1
Trenujący we wrocławskim klubie Rio Grappling, Michał jest finalistą programu MMaster i jednym z
najbardziej perspektywicznych zawodników wagi średniej w Polsce. Dynamiczny i zawsze świetnie
przygotowany kondycyjnie, jest w stanie zdominować rywali zarówno w stójce, jak i w parterze.

PAWEŁ OBRZUT

Rekord

MMA: 3-2
Bardzo utalentowany zawodnik, którego główne atuty to wszechstronność i opanowanie w oktagonie, które
pozwalają mu radzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Te cechy, a dodatkowo spryt i twardy
charakter sprawiają, że jego walki ogląda się z ogromną przyjemnością.

ROKSANA PRUCNAL

Rekord

MMA: 0-0
Młoda i bardzo utalentowana Roksana Prucnal to zawodniczka MKS Sambo Chełm, która ze sportem
związana jest od dziecka, a mieszane sztuki walki zaczęła trenować cztery lata temu. W regionie Roksana
jest już znana i wiele osób kibicuje rozwojowi jej talentu. Stara się godzić przygotowania do walk z nauką i
podobnie jak jej przeciwniczka jest przykładem na to, że MMA może być sportem dla wszystkich – również

dla pięknych i inteligentnych kobiet. O sportowym potencjale i już teraz dużych umiejętnościach Roksany
przekonacie się 27 czerwca w Lublinie.

KATARZYNA LUBOŃSKA

Rekord

MMA: 0-0
Walka w Lublinie będzie debiutem Kasi, ale o jej talencie mówi się już od pewnego czasu. Chociaż
zawodniczka z Piły przygodę z MMA rozpoczęła stosunkowo niedawno, to ma na swoim koncie już sporo
amatorskich sukcesów. Wcześniej przez wiele lat trenowała judo i dzięki temu to właśnie partner wydaje się
być jej najmocniejszą stroną. Nie jest jednak zawodniczką ednopłaszczyznową i oglądając jej amatorskie
starcie można zauważyć, jak duży potencjał ma także w technikach stójkowych. Dodatkowo Kasia jest
przykładem na to, że piękno, inteligencja i MMA moga iść w parze.

OSKAR PIECHOTA

Rekord

MMA: 4-0
Oskar jest uznawany za jeden z największych talentów wagi średniej – nie tylko w Polsce, ale na
świecie. Parterowych umiejętności Oskara chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Mając 24 lata jest już
wielokrotnym mistrzem Polski, mistrzem świata w grapplingu, wicemistrzem Europy ADCC i uczestnikiem
światowych finałów ADCC. W MMA takie sukcesy dopiero przed “Imadłem”, ale każdą kolejną walką
potwierdza, że jest do nich na dobrej drodze. To czego wszyscy być może o Oskarze nie wiedzą, to
charakter prawdziwego wojownika i ambicja, który nie pozwala mu nigdy odpuścić i dosłownie każdą wolną
chwilę wykorzystywać na poprawianie swoich umiejętności. Takie połączenie umiejętności i charakteru, to
gwarancja kolejnych znakomitych widowisk z jego udziałem.

GRZEGORZ LIPSKI

Rekord

MMA: 4-5
Grzegorz to legenda MMA na Lubelszczyźnie. Walka w Lublinie będzie być może ostatnim
występem doświadczonego zawodnika i trenera, który chciałby efektownym zwycięstwem pożegnać się z
własną publicznością. Styl Grzegorza po prostu musi się podobać. To bezkompromisowy i nieprzewidywalny
fighter, którego wszystkie walki – zwycięskie czy przegrane – kończyły się przed czasem i tylko jedna wyszła
poza pierwszą rundę. Sam o sobie mówi, że jest przedstawicielem starej gwardii, który nie pyta z kim
przyjdzie mu się bić, i którego nie obchodzi zwycięstwo przez decyzję

EMIL RÓŻEWSKI

Rekord

MMA: 2-0
Emil bardzo mocno rozpoczął swoje starty w zawodowym oktagonie nie dając szans obu przeciwnikom, z
którymi mierzył się do tej pory. Te występy potwierdziły opinie o nim, jako o jednym z większych talentów w
polskim MMA i zawodniku, którego po prostu trzeba obserwować. Na tę rozpoznawalność już na początku
swojej kariery, Emil zapracował wieloma sukcesami amatorskimi, w tym przede wszystkim dwoma
zwycięstwami Amatorskim Pucharze KSW. Emil to jeden z tych zawodników, który sam zgłasza swoją
gotowość i po prostu chce się bić. Nie ważne z kim i oby jak najczęściej. Ważne, żeby cały czas się rozwijać,
łapać doświadczenie i z walki na walkę podnosić swój poziom.

PIOTRZ WAWRZYNIAK

Rekord

MMA: 5-2
Nieznany jeszcze szerszej publiczności, jest naszym zdaniem jednym z największych talentów wagi średniej
w Polsce. Piotr pochodzi z Poznania, gdzie na co dzień trenuje z takimi zawodnikami jak Tomasz
Kondraciuk, Borys Mańkowski czy Mateusz Gamrot. To bardzo wszechstronny i widowiskowy zawodnik,
który systemem walki przypomina Tomasza Drwala. To właśnie Drwal widzi w nim największy potencjał
wśród młodych zawodników w tej kategorii. Piotr nie boi się walki w parterze, ale najbardziej lubi tradycyjną
wojnę na pięści. To typ zawodnika, który po prostu nie potrafi dać nudnej walki.

ALBERT „ZŁOTY” ODZIMKOWSKI

Rekord

MMA: 7-0
Jeden z największych prospektów wagi półśredniej w Europie i zwodnik z potencjałem na zawojowanie
największej ligi świata UFC. O niepokonanym w zawodowym oktagonie „Złotym” naprawdę głośno zrobiło się
w poprzednim roku, gdy w imponującym stylu odprawił przed czasem wszystkich trzech rywali i zwyciężył w
turnieju Areny Berserkerów. Żaden z jego dotychczasowych oponentów nie był w stanie obronić się przed
sprowadzeniami i wytrzymać z Albertem w walce parterowej. Najdłuższa z dotychczasowych walk
zawodnika z Radomia trwała niecałe 6 minut. Wszystkie inne kończyły się w pierwszej rundie po ciosach lub

poddaniu. To chyba wystarczająca wizytówka.

