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Komunikat o zagłębiowskich mistrzach sztuk walki 
wyróżnionych nagrodami sportowymi miasta Sosnowca -  na 
przełomie XX i XXI wieku (w świetle „Rocznika 
Sosnowieckiego” 1996-2004) / Report about the Martial Arts 
champions from Sosnowiec -  at the turn of 20th & 21st century

Słowa kluczowe: sporty walki, mistrzowie sportu, Zagłębie

Autor przedstawia nagrodzonych w latach 1996-2004 mistrzów sportów walki i sztuk walki z Sosnowca. Laureaci 
Sportowej Nagrody Miasta Sosnowca reprezentują karate, szermierkę i jüjutsu sportowe.

I

Sosnowiec -  największe po Katowicach -  miasto w woj. śląskim w 2002 r. obchodziło swoje 
stulecie. Jest obecnie w Polsce liczącym się ośrodkiem rozwoju karate.

Sosnowiecki Klub K arate powstał w 1991 r. w oparciu o działające od 1978 r. Ogniska Spe
cjalistyczne Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz sekcję karate (założoną w 1988 r.) 
przy K.S. „Victoria” Sosnowiec1. W klubie tym pracował z młodzieżą trener sensei -  Eugeniusz 
Dadzibung Zanim został on czołowym zawodnikiem Europy, był m.in. mistrzem Polski oraz 
zdobywcą ósmego miejsca mistrzostw świata (rozgrywanych w Japonii w 1994 r.). W roku 1995 
Dadzibung zdobył wicemistrzostwo Europy, a wiosną 1996 r. (w greckim mieście Valos) sięgnął 
m.in. po upragniony tytuł mistrza Europy3.

„Rocznik Sosnowiecki” -  periodyk (najpierw miejscowego Urzędu Miejskiego, a następnie 
Muzeum Miejskiego) publicystyczno-społeczny, a później naukowy Zagłębia Dąbrowskiego -  
kontynuuje od 1992 z powodzeniem tradycje tego typu. Sięgają one początków stolicy tego re
gionu -  na przełomie XIX i XX stuleciu („Rocznik Sosnowiecki” -  kalendarz na rok zwyczajny 
1900; „Kalendarz Zagłębia” na rok przestępny 1912; Rocznik Wydziału Statystycznego Miasta 
Sosnowca 19204).

Eugeniusz Dadzibung -  znany w Polsce i Europie karateka z Sosnowca -otrzymał w roku 
1996 prestiżową Nagrodę Sportową M iasta Sosnowca. Jej laureatem został wtedy również 
Cezary Podraża, inny sosnowiecki reprezentant sportów walki, a mianowicie kick-boksingu. 
Podraża był mistrzem świata (federacji WKO). Przegrał on w 1996 r. kolejny pojedynek o tytuł 
mistrza świata z Markiem Wattersem5.

Kolejną Nagrodę Sportową Miasta Sosnowca otrzymał (w 1998 r.) Dariusz Zimoląg, przed
stawiciel innej sztuki walki, jujutsu. Związany przez studia z AWF Katowice, D. Zimoląg stawiał 
pierwsze kroki w zapasach, w klubie „Siła” Mysłowice (w jüdö, w K.S „Budowlani” Sosnowiec).

1 Zob. Kyokushin Karate, III Mistrzostwa Polski Wszech Wag Karate Kyokushin, Sosnowiec 2002, s. 40-41. Por. 
J. Mośny, Rozwój karate Kyokushin w Sosnowcu z  perspektywy polskiej i światowej [w:] Z tradycji i współczesności kultury 
fizycznej w stuletnim mieście Sosnowcu i regionach ościennych, pod redakcją Mirosława Ponczka, .Zeszyty Metodyczno- 
Naukowe” 14, AWF, Katowice 2003, s. 106-107. Szkoda, że faktu powstania sosnowieckiego klubu karate na progu lat 90. 
XX stulecia nie odnotowano w historycznym kompedium wiedzy o Sosnowu z 2005 r. Por.: I. Łęczek, Sosnowiec. Historia, 
daty -jakty-ludzie-ftrmy, Wydawnictwo (Druk-Reklama), PROGRES, Sosnowiec 2005, s. 131-131 i 142-144.

2 J. Mośny, op. cit., s. 107. Zob. dodatkowo: M. Ponczek, Nagrody sportowe miasta Sosnowca, „Rocznik 
Sosnowiecki” 1996, tom V, pod red. Jana Przemszy-Zielińskiego. Wydanie Jubileuszowe. Urząd Miejski w Sosnowcu, 
Sosnowiec 1997, s. 210-212. Wśród ludzi Sosnowca (w książce Sosnowiec. Historia daty-fakty-ludzie-firmy) nie ma 
w treści -  nawet w indeksie nazwisk -  zagłębiowskich mistrzów sztuk walki.

3 M. Ponczek, Nagrody sportowe..., s. 210-211.
4 Por.: M. Ponczek, Rozwój kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864-1939, AWF, Katowice 1992, 

s. 119-120.
5 Zob. „Kurier Miejski”, Sosnowiec 11-17 z października 1996, s. 12. .



Trzykrotnie zdobył on w jüjutsu Puchar Polski juniorów, pięć razy był mistrzem Polski seniorów 
i pięciokrotnie zdobywcą Pucharu Polski seniorów. W 1997 r. zdobył wicemistrzostwo Europy 
w Sztokholmie, a w roku 1998 mistrzostwo świata w Berlinie6.

W 1999 r. Nagrodę Sportową Miasta Sosnowca otrzymał, b. mistrz Europy i czołowy szabli
sta świata Rafał Sznajder7. Nie zrezygnował on z ambicji osiągania najwyższych sukcesów 
szermierczych (mistrzostwa świata i medali igrzysk olimpijskich)8.

Małżonka Eugeniusza Dadzibunga -  Małgorzata Dadzibung -  została kolejną laureatką na
grody za osiągnięcia sportowe Sosnowca w jubileuszowym 2000 r. Zdobyła wicemistrzostwo 
Europy w konkurencji kata wszechkategorii kyokushin karate (Katowice 2000). Była też m.in. 
siedmiokrotną mistrzynią Polski w formach kata i zdobywczynią piątego miejsca w konkurencji 
kata w Mistrzostwach Świata Kobiet w Nowym Yorku (1996)9.

Za srebrny medal mistrzostw świata w szabli (Seul 1999), Nagrodę Sportową Miasta So
snowca otrzymał kolejny raz (w 2001 r.) Rafał Sznajder. W sezonie sportowym 2000-2001 był 
w finałach Pucharu Świata w szabli (sklasyfikowany został w ramach tej kategorii na czwartym 
miejscu -  w 2001 r). W 2004 r. w Atenach po raz trzeci wystąpił na planszach Letnich Igrzy
skach Olimpijskich (pierwszy raz w Atenach 1996, drugi w Sydney 2000)10.

Nagrodę Sportową Miasta Sosnowca otrzymał Grzegorz Zimoląg (2002). Laureat uprawia 
jüjutsu. Zdobył trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy w 1997 r. (miał wtedy osiemnaście lat). 
W 1998 r. był siódmy w jüdö w Mistrzostwach Świata w Kolumbii, w roku 1999 piąty), w 
2001 r. trzeci i w 2002 r. drugi. Był też zdobywcą Pucharu Polski (reprezentował wtedy K.S. 
„Budowlani” Sosnowiec11).

Młody szermierz MOSiR-u Sosnowiec -  Marcin Koniusz -  był następnym laureatem Na
grody Sportowej Miasta Sosnowca w roku 200312. Koniusz zdobył tytuł wicemistrza Polski 
seniorów w szabli13. Godzi się w tym miejscu podkreślić, że w roku 2003 r. -  podczas 
Mistrzostw Europy (do lat 20) -  zajął on trzecie miejsce, zaś drużyna, w której występował, 
drugie14.

Listę laureatów Nagrody Sportowej Miasta Sosnowca (do 2004 r.) zamknęła Małgorzata
Dadzibung (przypomnijmy, że wyróżnienie to zdobyła ona po raz drugi)15. Ta zawodniczka 
i trenerka karate odniosła w 2003 r. zwycięstwo (w kategorii kata) w XXII Mistrzostwach Śląska 
Karate Kyokushin Seniorów w Gliwicach. Zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy Karate 
Kyokushin (Baja -  na Węgrzech)16 oraz trzecie miejsce w IV Mistrzostwach Europy Karate 
Kyokushin Wszechwag (kategoria kata) w Warszawie17.

Karatecy z Sosnowca byli sześciokrotnie zdobywcami nagrody sportowej miasta. Od 1996 r. 
do 2004 r. nagrodę tę otrzymali kolejno -  Eugeniusz Dadzibung, Małgorzata Dadzibung, Dariusz 
Zimoląg -  Małgorzata Dadzibung, Grzegorz Zimoląg i Małgorzata Dadzibung. Kick-bokser

6 A. Równicki, Dariusz Zimoląg nagroda za osiągnięcia sportowe w 1998 r., „Rocznik Sosnowiecki” 1998, tom 
VII. Samorządowe społeczeństwo, pod redakcją Kazimierza Gołosza. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 1999, s. 209.

7 Por. K. Witkowski, Rafał Sznajder. Nagroda dla najlepszego sportowca, „Rocznik Sosnowiecki” 1999, tom III, 
pod red. Kazimierza Gotosza. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2000, s. 165-167.

8 Ibidem, s. 166.
9 A. Salamon, Małgorzata Dadzibung -  nagroda za osiągnięcia sportowe, „Rocznik Sosnowiecki” 2000, tom IX. 

Miasto na koniec wieku, pod red. Kazimierza Golosza. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2001, s. 179-180.
10 A. Równicki, Rafa! Sznajder -  nagroda Sportowa, „Rocznik Sosnowiecki” 2001, tom X. Ludzie, pod red. 

Kazimierza Golosza. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2002, s. 212 i M. Ponczek, Ludzie sportu. Sosnowiec 1902— 
2002 z (zarys problematyki), „Rocznik Sosnowiecki” 2001..., s. 187-188. Por. K. Polaczkiewicz, Zaglębiowski ślad 
w letnich igrzyskach, „Wiadomości Zagłębia”, nr 26(2391). 29 czerwca -  5 lipca 2004, s. 7.

11 Por. U. Piszczek, Grzegorz Zimoląg -  nagroda sportowa, „Rocznik Sosnowiecki” 2002, tom XI, Sto lat, pod red. 
Kazimierza Gołosza, Sosnowiec 2003, s. 161.

12 Zob. K. Witkowski, Marcin Koniusz -  nagroda osiągnięcia sportowe, „Rocznik Sosnowiecki” 2003, tom XII. 
Skrótowy obraz miasta pod red. Jacka Wodza, Muzeum Miejskie, Sosnowiec 2004, s. 138-139.

13 Ibidem, s. 138. .
14 Ibidem.
15 A. Nęcka, Małgorzata Dadzibung -  Laureatka nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia sportowe, „Rocznik 

Sosniowiecki 2004, tom XIII. Pamięć miejsca, pod red. Mariana Kisiela. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2005, 
s. 188-189. Por. Nagrody Miasta Sosnowca za rok 2004, „Kurier Miejski nr 4 (291), Sosnowiec -  kwiecień 2004, s. 3.

16 Ibidem.
17 Ibidem.



Cezary Podraża otrzymał to wyróżnienie w roku 1996. Sosnowieccy szermierze-szabliści -  
sięgali trzykrotnie po to trofeum. Była to wielka satysfakcja, jednocześnie też niemała nagroda 
pieniężna. Uwaga ta dotyczyła zarówno Rafała Sznajdera (1999, 2001) jak i Mariana Koniusza 
(2003).

Nagrody Sportowe M iasta Sosnowca pozostają nadal niezwykle pożyteczną formą selekcji 
najlepszych sportowców stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Świadczą o ich wyczynie, realizo
wanym w trudnych sportach walki (tak w skali regionalnej, krajowej -  jak i europejskiej -  czy 
częściowo światowej).

ANEKS

K arate po w akacjach

1 września br. w Sosnowieckim Klubie Karate odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkole
niowego 2005/2006. Po wakacjach adepci karate pełni nowych sił witalnych powrócili na zajęcia 
tej sztuki walki. Na spotkaniu została podsumowana Letnia Akademia Kyokushin Karate, w ra
mach której Klub prowadził treningi w SP nr 20, a także wiele zajęć rekreacyjno-sportowych 
w terenie. Ćwiczący mogli uczestniczyć w obozach sportowych na terenie kraju i za granicą. 
Pierwszy z nich odbył się dzięki przychylności Urzędu Miasta Sosnowca w malowniczych 
Gilowicach. Podczas trwania wypoczynku jego uczestnicy korzystali z siłowni oraz basenu, 
a także poznawali kulturę górnośląską poprzez naukę piosenek i tańca. Drugi obóz odbył się 
w nadmorskich okolicach Ustki. Wzięło w nim udział około osób z klubów całej Polski. Oprócz 
karate zaznajamiali się z podstawami yogi, i-ken oraz tae-bo. Organizatorzy zadbali również 
o mnogość atrakcji, w tym m.in. pobyt w Aqua Parku w Darłówku, rejs statkiem, spacer po naj
większych w Europie wydmach. Niektórzy z sosnowieckich karateków mieli przyjemność wziąć 
udział w międzynarodowych obozach w Austrii oraz Krakowie, gdzie gościem był mistrz świata 
Francisco Fihlo.

Podczas inauguracyjnego spotkania omówiony został aktualny plan treningowy. Główny cel 
Klubu to nauczanie karate jako sztuki dla wszystkich. Jednakże w tym roku Klub stanął przed 
dużym wyzwaniem, jakim jest organizacja XVI Mistrzostw Polski Juniorów, które odbędą się 
w dniach 8-9 października br. w Hali Sportowej, przy ul. Żeromskiego. Sosnowieccy karatecy 
będą bronić zdobytego w ubiegłym roku b tytułu Drużynowego Mistrza Polski. Wynik ten jest 
owocem pracy trenerskiej wykwalifikowanej kadry instruktorów pod przewodnictwem sensei 
Eugeniusza Dadzibunga 4 dan, prowadzących zajęcia w poszczególnych przedziałach wieko
wych: 5-7 lat, 8-13 lat, powyżej 14 lat oraz powyżej 35 lat (seniorzy). Klub oferuje także zajęcia 
aerobiku, tae-bo, yogi, samoobrony, możliwość skorzystania z profesjonalnej, klimatyzowanej 
siłowni.

czaj
Źródło: „Kurier Miejski” , nr 8 (295). Sosnowiec, wrzesień 2005, s. 12.
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SUMMARY

The Autor presents the champions of combat sports and martial arts from Sosnowiec, Who 
hare been prized in years 1996-2004. The Winners o f Sosnowiec City Sport Prize represent 
karate, fencing and sport jujutsu.


