
(160 cm - 91 kg)

Coleman Abe - właśc. Abe Kelmer (ur. 20 września 1905 w 

Żychlinie, zm. 28 marca 2007 w Queens, Nowy Jork), 

amerykański zapaśnik zawodowy (wrestler), pochodzenia 

żydowskiego. 

Był niewysoki, ale silnie zbudowany - pozwalało mu to wygrywać 

z przeciwnikami przerastającymi go o głowę. Stoczył łącznie 

przeszło dwa tysiące walk. Zszedł z zawodowego ringu w wieku 

50 lat.  W 2005 ukończył 100 lat i cieszył się sławą najstarszego 

zapaśnika na świecie. Zmarł w 2007 roku.

Coleman Abe 
ur. 20 września 1905 w Żychlinie, 

zm. 28 marca 2007 w Queens, Nowy 

Jork.



W 1923 roku emigruje do Kanady 

Abe Kelmer urodzony  w Żychlinie w 1905 r.

Miał wtedy 18 lat. 



Coleman Abe - właśc. Abe Kelmer (ur. 20 
września 1905 w Żychlinie, zm. 28 marca 
2007 w Queens, Nowy Jork), amerykaoski 
zapaśnik zawodowy (wrestler), pochodzenia 
żydowskiego. Uważany jest za twórcę chwytu 
dropkick, do którego miały go zainspirowad 
widziane na antypodach kangury. Był 
niewysoki, ale silnie zbudowany - pozwalało 
mu to wygrywad z przeciwnikami 
przerastającymi go o głowę. Stoczył łącznie 
przeszło dwa tysiące walk. Zszedł z 
zawodowego ringu w wieku 50 lat, by 
niebawem powrócid tam jako sędzia. 
W 2005 ukooczył 100 lat i cieszył się sławą 
najstarszego zapaśnika na świecie. 
Zmarł niespełna dwa lata później. Był żonaty 
od 1939 z June Miller (zm. 1987); jak 
opowiadał Coleman, poznał żonę w czasie 
jednej ze swoich walk w Madison Square 
Garden, kiedy wyrzucony z ringu, wpadł 
w ramiona siedzącej na trybunach kobiety.

Abe Coleman w młodości, dzięki uprzejmości 
Miriam Bly i Arlene Bly Ross.



Coleman dorastał z 16 rodzeostwa 
w  Żychlinie,  z których częśd 
zginęła w Holokauście. Jego ojciec 
pracował jako sprzedawca węgla. 
Po emigracji w 1923 roku do 
Kanady, zamieszkał w Winnipeg, 
gdzie pracował dorywczo kilka lat, 
zanim przeniósł się do Nowego 
Jorku.
Ostatecznie osiadł w Nowym 
Yorku, w dzielnicy Queens przy 
Forest Hills Traymore  110-34 przy 
73 ulicy.

The T-Bone Diner. Ulubione miejsce 
gdzie spożywał regularne posiłki.

Forest Hills to nazwa części nowojorskiej dzielnicy Queens

Traymore  110-34 73 ulica



Kilka dekad temu, gdy wrestling nie był jeszcze 
domeną napakowanych aktorów, a walki nie były 
reżyserowane, na zapaśniczych arenach Ameryki 
błyszczała gwiazda pochodzącego z Polski 
wojownika – Abe Colemana.

Przydomki tego urodzonego 102 lata temu w 
Żychlinie jako Abbe Kelmer zawodnika -
"Żydowski Tarzan" i "Hebrajski Herkules" 
weszły do annałów wrestlingu. Żeby jednak 
dostad się do zapaśniczego panteonu, 
Coleman dostad się musiał najpierw na 
kontynent północnoamerykaoski, co też 
uczynił w 1923 roku. Jego droga do kariery 
rozpoczęła się jak w typowym amerykaoskim 
filmie.  Dzięki temu, że wyglądał jak kaloryfer 
w gumowych majtach żywcem wyjęty z 
innego typowego amerykaoskiego filmu, 
został zauważony w 1929 w jednej z 
nowojorskich siłowni. Dostał wtedy od 
lokalnego promotora propozycję walki na 
zawodowym ringu. Jego pierwsza gaża 
wyniosła 25 dolarów.

Wrestling (ang. professional wrestling, pro wrestling; pl. 
zawodowe zapasy) – rodzaj rozrywki sportowej, która łączy 
sporty walki i teatr. Styl walki prezentowany przez zawodników 
bazuje na klasycznych zapasach, wolnoamerykance, MMA, a 
także na ruchach unikalnych dla wrestlingu, takich jak dźwignie, 
rzuty czy liczne akcje powietrzne



.
Abe Colemanowi przypisuje się jeden z najważniejszych 
manewrów używanych na ringu – dropkick, czyli 
kopnięcie z wyskoku obiema nogami.

Jim Londos pokonuje Abe Colemana w St. Nicholas Arena 
w Nowym Jorku w 1933 r.

Abe Coleman w  wyskoku.

Abe Coleman i Lou Plummer lata 30

Z biegiem lat zarobki Colemana wzrosły nawet 480 razy -
12,000 dolarów za walkę, jednak nigdy w ciągu swojej 
trzydziestoletniej kariery nigdy nie udało się wejśd na 
zapaśniczy szczyt. Abe'owe przeżycia ze szczytami 
dostarczały jednak publiczności wiele rozrywki. 
Zwłaszcza gdy mierzący zaledwie 1.63 metra "Żydowski 
Tarzan" rzucał 200- kilową legendą zapasów Mountain 
Man Deanem.

Mountain Man Dean



Jak inni żydowscy sportowcy tamtych czasów zmagad musiał się nie 
tylko z ringowymi rywalami, ale też z antysemityzmem. Warto jednak 
było, jako że oprócz tysięcy dolarów i siniaków, Coleman na 
zapaśniczych arenach zgarnął też żonę, której wpadł w ramiona 
wylatując na nią z ringu w Madison Square Garden.

Największym wkładem Colemana w dzisiejszy 
wrestling jest szczękołamacz o nazwie dropkick, czyli 
obunożne kopnięcie przeciwnika w locie, którego Abe 
wymyślił podobno podglądając kangury w czasie 
swojego tournee po Australii. "Hebrajski Herkules" 
dropkickowy cios opanował znakomicie, dzięki czemu 
nie tylko przeżył 2000 swoich walk na zawodowym 
ringu, ale też i sporo ich wygrał. Pewnie też kilku 
swoich przeciwników wpędziłby w alkoholizm, gdyby 
nie to, że sporo swoich potyczek stoczył w 
niechlubnych czasach prohibicji.

W 1930 roku Coleman pokonał Jima Londosa
w meczu na Arena Mexico przed 60.000 widzów

Abe Coleman, 
właśc. Abe Kelmer



Karierę zakooczył w wieku 50 lat i został sędzią ringowym. Pracował również w 
departamencie motoryzacyjnym władz stanowych Nowego Jorku jako urzędnik 
ds. tablic rejestracyjnych. Podobno Abe przez całe życie był prywatnie niezwykle 
życzliwy i nigdy nie szukał zwady. Czasem jednak zwada szukała jego. Tak jak 
wtedy, gdy 80-letniego już ex-zapaśnika zaatakowała para nastolatków, którą 
Coleman sprawnie i zawodowo unieruchomił aż do przyjazdu policji. Świadczyło 
to też o tym, że do kooca życia utrzymywał się w wyśmienitej formie. Niestety 
rzeczony koniec jego  żywota nastąpił 28 marca 2007 roku. Mamy jednak 
nadzieję, że Abe Coleman, największa z najmniejszych legend zapasów nigdy nie 
zostanie do kooca zapomniany i swój dropkick jak za najlepszych czasów pokazuje 
po tamtej stronie lustra.



Posted: Thursday, April 5, 2007 12:00 am

Czwartek 5 kwietnia 2007 

28 marca 2008 roku zmarł Abe Coleman.

Abe Coleman, Zapaśnik Znany jako hebrajski Hercules, 
zmarł mając 102 lata.

102

He was born Abe Kelmer on Sept. 20 1905, 

in Zychlin, Poland.



Abe Coleman w MacDonald Park i przed bankiem  
w dzielnicy Queens

Spotkanie w gronie przyjaciół 

1995 rok.



Pogrzeb:
Wellwood Cmentarz
East Farmingdale
Suffolk County
Nowy Jork, USA

Kiedy zmarł mając 102 lata, w 2007 roku został uznany za najstarszego 
profesjonalnego zapaśnika w świecie

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=cr&GRid=18941415&CRid=66677&

