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Skrótowy przegląd wydarzeń naukowych i wydawnictw -  w kręgu 
problemów człowieka i kultury, oraz dyskursu sztuk walki

Wyróżnione publikacje zostały podane w kolejności tematycznej, natomiast imprezy naukowe (lub inne znaczące spotkania) 
-  w kolejności chronologicznej.

Nowe wydawnictwa

Oryginalne prace badawcze

Pańczyszyn B arbara, Cynarski Wojciech J. (2001) Zainteresowania dzieci i młodzieży 
(różnych grup wiekowych) dalekowschodnimi sztukami walki i możliwości realizacyjne 
w szkołach „Przegląd Naukowy IWFiZ UR”, nr 2 (t. V, zeszyt 2), s. 145-154.

Para autorów z UR przeprowadziła badania empiryczne i opublikowała ich wyniki, które są 
znaczące dla edukacji fizycznej i sugerują wprowadzenie sztuk walki do programów 
szkolnego wychowania fizycznego.

Litwiniuk A rtur, Cynarski Wojciech J. (2001) Próba stworzenia wzoru osobowego 
szkoleniowca sportów walki w opinii uczestników „Rocznik Naukowy Zamiejscowego Wydziału 
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej”, t. VIII, s. 281-292.

Także te badania empiryczne wnoszą uzasadnienia lub weryfikują niektóre koncepcje i poglądy 
funkcjonujące w teorii treningu, teorii sportów walki i w humanistycznej teorii sztuk walki.

Sztuki walki

Bachm eier Josef, Uebriick Frank  (1999) Zen-Do-Karate Tai-Te-Tao Kata Sanjuro 
Selbstverlag, Regensburg.

Ukazała się pierwsza książka na temat zendó karate, napisana przez uczniów aktualnego 
soke (głównego mistrza stylu) Lothara Siebera, opatrzona słowem wstępnym tegoż mistrza 
a poświęcona twórcy stylu -  Peterowi Jahnke. Zawiera opisy pięciu form technicznych (kata) 
oraz teksty Siebera i Jahnke, dotyczące powstania i podstaw filozoficznych tej oryginalnej 
szkoły karate.

Kemspecht Keith R. (2000) Vom Zweikampf. Strategie, Taktik, Physiologie, Psychologie, 
Philosophie und Geschichte der waffenlosen Selbstverteidigung Wu Shu -  Verlag Kemspecht 
(IX wyd.), Burg/Fehmam.

To kolejne już wydanie książki prof. Kemspechta nie odbiega znacząco od poprzednich. 
Jest pozycją popularnonaukową bez odniesień do literatury. Zawiera zdawkowe informacje 
o konfucjanizmie, taoizmie i buddyzmie ch‘an (zen), które niewiele wnoszą do sformułowania 
filozofii chińskich sztuk walki (s. 258-259), i nieudokumentowane hipotezy dotyczące historii 
sztuk walki. Jest zasadniczo pozycją promującą styl wing tsun kungfu. Autor nawiązuje do 
von Clausewitza nie tylko tytułem książki; podobnie stara się przedstawić swe przemyślenia 
poparte długoletnią praktyką. Obok interesujących konstatacji, niektóre uogólnienia wydają 
się być nieprzekonujące lub nieuzasadnione.

Oyata Taika Seiyu (2001) Ryu-Te ® No Michi. Klasyczna sztuka walki z Okinawy 
Warszawa, s. 204.

Mistrz Oyata (10 dan) pisze o tradycji pierwowzoru karate w miejscu jego narodzin: 
„Droga Ryu-Te wywodzi się z ducha i wierzeń kultywowanych przez wojowników od zarania 
historii Ryukyu. Dla nich ludzkie życie było czymś najpiękniejszym i stanowiło najwyższą 
wartość. Ochrona ludzkiego życia zyskała rangę sztuki i powinna być traktowana z odpowiednim



szacunkiem i respektem. W tym też duchu podstawowe zasady Ryu-Te w ciągu wieków były 
przekazywane następnym pokoleniom.”

Miyamoto M usashi (2001) Gorin-no Sho. Księga pięciu kręgów  (przeł. A. Żuławska- 
Umeda) Diamond Books, Bydgoszcz, s. 112.

Wreszcie ukazała się ta klasyczna dla teorii sztuk walki książka w języku polskim, będąc 
-  co jest istotne -  przełożeniem ze starojapońskiego oryginału. Opatrzona jest życiorysem 
Musashiego (autorstwa A. Izdebskiego i W. Nowakowskiego) -  s. 11-17 i zawiera ostatni tekst 
napisany przez japońskiego mistrza szermierki pt. Samotna droga (w przekładzie Izdebskiego, 
s. 110-111).

Wolters Jörg-M. (2002) „Budo-Lehrer“ -  was (wer) ist das? „Kampfkunst International“, 
nr 2, s. 88-89.

Artykuł poświęcony jest różnorodnym aspektom przekazu budö jako drogi i kwalifikacji 
nauczycielskich w sztuce walki. Wolters informuje o powołaniu w roku 1999 w Monachium 
dwuletnich studiów w zakresie pedagogiki budö.

Sztuki walki/sporty walki

Aledo Bańuls Enrique (1998) Karate didâctico progresivo de alevin a jun ior  autoedycja, 
Dénia (Alicante), s. 142.

E. Aledo Bańuls jest posiadaczem 6 dan w karatedö (także 5 dan zendö karate i 1 dan 
jüjutsu), uczniem i przyjacielem soke Lothara Siebera. Książka zawiera podstawy karate shötökan, 
a także prezentuje wybrane herby szlachetnych japońskich rodów i starojapońskie ryciny.

Leończyk W aldem ar (2000) Oyama karate -  styl stulecia Gravipol, Słupsk, s. 143.
Autor, który w szkole karate mistrza Shigeru Oyamy posiada stopień 2 dan i uprawnienia 

instruktorskie, nie podejmuje w sposób bardziej pogłębiony problematyki karate. Treść książki 
ogranicza się do zaprezentowania elementarnych technik i form ćwiczebnych.

Lind W erner (2001) Das Lexikon der Kampf künste Sportverlag Berlin.
Nowy leksykon niewiele różni się od poprzedniego, wydanego w roku 1999. Co wydaje się 

być interesujące z uwagi na niezależne prowadzenie badań w zakresie filozofii sztuk walki, 
Lind zamieszcza notę o E. Frommie i pisze m. in.: „Jego dzieła są bliskie zen i dla studiów 
sztuk walki szczególnie godne polecenia“ (s. 164). Ta lapidarna wypowiedź współbrzmi 
z treścią tekstów publikowanych w naszym roczniku.

Sporty walki

K alina Roman Maciej (2000) Teoria sportów walki COS, Warszawa, s. 110.
Autor ukazuje swą propozycję teoretycznego sformułowania nauki o sportach walki, 

bazując głównie na teoriach sportu i prakseologii. Praca ta jest szczególnie bliska redakcji 
z uwagi na jej tematyczne pokrewieństwo do humanistycznej teorii sztuk walki.

Nastula Paweł (2000) Moje judo  Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 128.
Ten bogato ilustrowany album stanowi dobry przewodnik po technikach walki sportowej 

jüdö, co może być przydatne także w szkoleniu sportowym w jüjutsu, sambo itp. Swe ulubione 
kombinacje demonstruje autor, będący posiadaczem 5 dan, złota MŚ (dwukrotnie) i IO w tej 
dyscyplinie sportu, co gwarantuje wysoki poziom prezentowanych treści.

Czajkowski Zbigniew (2001) Teoria, praktyka i metodyka szermierki: wybrane zagad
nienia (Theory, practice and methodology o f  fencing: chosen aspects) Wyd. AWF Katowice, 
s. 243.

Autor jest nie tylko znakomitym trenerem szermierki, ale też wybitnym przedstawicielem 
teorii sportu -  zwłaszcza teorii treningu i psychologii sportu. W swej nowej książce zamieszcza on 
własne opracowania z zakresu teorii i praktyki szermierczej, przy czym poszczególne 
fragmenty zostały wydrukowane w językach angielskim, francuskim, niemieckim albo



polskim, co niektórym czytelnikom utrudni zapewne bliższe zapoznanie się z ich treścią. 
Książkę kończy przedstawiona przez M. Łuczaka sylwetka prof. Czajkowskiego -  w związku z 
Jego jubileuszem 80-lecia. Szanownemu Jubilatowi Redakcja życzy dalszych aktywnych i 
owocnych -  na polach nauki i sportu -  stu lat.

Sam oobrona/ rekreacja

Ambroży Tadeusz (2001) Samoobrona. Podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji 
ZG TKKF, Warszawa, s. 140.

Pojawił się podręcznik metodyczny dla osób prowadzących zajęcia rekreacyjne w zakresie 
różnych form samoobrony na bazie sztuk i sportów walki. Zawiera on podstawową wiedzę 
popartą krajową literaturą przedmiotu i stanowi dobre wprowadzenie do problematyki 
zagadnień, dotyczących tego rodzaju treningu. Autor jest kompetentnym trenerem jüdö, 
a także zaawansowanym praktykiem jüjutsu  oraz karate.

Socjologia sportu

H uber W. (Hrsg.) (2000) Zwischen Kirchturm und Arena. Ewangelische Kirche und  
Sport Kreuz, Stuttgart.

W nurcie postweberowskich rozważań nad wpływem czynników religijnych na życie 
społeczne pojawiła się praca zbiorowa, w której uwzględnione zostały obustronne relacje 
i wpływy kościoła ewangelickiego i sportu. Tego rodzaju analizy są istotne jako porównawcze 
odniesienie dla badań tego rodzaju dotyczących azjatyckich sztuk walki.

Cachay Klaus, Thiel Ansgar (2000) Soziologie des Sports. Zur Ausdiefferenzierung und  
Entwicklungsdynamik des Sports der modernen Gesselschaft Juventa Verlag, Weinheim -  
München.

Niestety, wbrew rysunkowi walczących adeptów dalekowschodnich sztuk walki na okładce 
książki, brak odniesienia do problematyki sztuk walki w tekście. Autorzy nie uwzględnili 
społecznego fenomenu sztuk walki, koncentrując się na tematyce sportowej w europocen- 
trycznym rozumieniu tego pojęcia.

K ultu ra  fizyczna/turystyka

Durićek Milan, Ćernak Robert, Obodyński Kazimierz (2001) Riadenie animócie v turizme 
ATA, Presov. s. 183.

Autorzy (nb. współpracujący z redakcją naszego rocznika) podejmują w swej nowej 
książce problematykę rekreacji i turystyki w powiązaniu z uwarunkowaniami gospodarki 
rynkowej. Omawiają pojęcia atrakcyjności i promocji, aktywności i oferty w zakresie kultury 
fizycznej. Książka służyć może jako podręcznik przedmiotu turystyki lub poradnik dla 
pracujących w tej branży.

K ultura/tradycje W schodu

Benedict Ruth (1999), Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej [oryg. 1946], 
(przeł. E. Klekot) PIW. s. 295.

W serii Biblioteka Myśli Współczesnej ukazała się wreszcie ta klasyczna pozycja w dziedzinie 
antropologii kulturowej. Tłumaczenia dokonała Ewa Klekot, która także opatrzyła książkę 
przedmową. Książka dość dobrze oddaje japońską mentalność lat 40., lecz odczuwa się, że 
opisy dotyczą kultury, której autorka bezpośrednio nie poznała (co sama przyznaje). 
W dołączonym krótkim słowniczku (s. 292-294) prawdopodobnie błędnie podano termin 
‘shuyo’ zamiast ‘shügyô’, co oznacza samodyscyplinę i praktykę „wewnętrzną”.

Jo rd a n  Michael (2000) Tajemnice kultur i religii Wschodu. Hinduizm, buddyzm, 
diinizm, taoizm, konfucjanizm, shinto, zen Bertelsmann, Warszawa, s. 223.

Jest to wydanie albumowe, pozycja wydana estetycznie, bogato ilustrowana. Przekładu 
[w oryginale pt. Eastern Wisdom, 1997] z j. ang. dokonał R. Gałędowski, a konsultację naukową



wykonali: W. Kowalewicz, M. Künstler, J. Tubielewicz. Sztukom walki poświęconych jest 
jedynie kilka akapitów: o taiji quart -  przy okazji opisu tradycji taoistycznych (s. 160) i nt. 
japońskich dróg walki przy okazji tradycji zen (s. 219).

K ultura

Wojciechowski Michał (2001) Wiara -  cywilizacja -  polityka Wyd. AS, Dextra, Rzeszów- 
-Rybnik. s. 335.

Autor prezentuje zestaw swoich licznych wypowiedzi opublikowanych wcześniej w popular
nych czasopismach. Wielka szkoda, że podejmując tematy interesujące i kontrowersyjne nie 
odnosi się w przypisach do literatury przedmiotu i wypowiedzi innych badaczy. Sam zamysł 
łączenia analiz z gruntu nauk społecznych i teologii wydaje się interesujący, także z punktu 
widzenia humanistycznej teorii sztuk walki. Poza tym książka wnosi i popularyzuje cenne 
i uniwersalne wartości etyczne.

Fizyka/ tradycje W schodu

C apra F ritjo f (2001) Tao fizyki (przeł. P. Macura) Rebis, Poznań 2001.
Książka ta wydana w 1975 roku stanowiła przełom w zakresie budowania nowego naukowego 

paradygmatu, a więc nowej, holistycznej percepcji, systemowego myślenia i epistemologii, 
w której ścisła nauka i religia lub mistycyzm jawią się jako komplementarne sposoby 
poznawania świata. Capra wychodząc z teorii cząstek elementarnych i hipotezy bootstrapu 
w przystępny sposób wyjaśnia wzajemne związki współczesnej nauki i taoistycznej myśli.

Tempczyk Michał (2002) Fizyka i mistyka -  razem cęy osobno? Co łączy religie 
Wschodu z nowoczesną, wyrafinowaną nauką „Świat Nauki. Scientific American”, nr 2 
(126), s. 80-82.

Zamieszczenie recenzji Tempczyka, dotyczącej nowego wydania Tao fizyki, w tym populamo- 
-naukowym piśmie jest działaniem cennym, przyczyniającym się do upowszechniania nowej 
wizji nauki, kultury i człowieka, co także nasza redakcja stara się realizować. Tempczyk pisze 
m. in., że „Na pewno warto odejść od przestarzałej wizji nauki jako drogi dochodzenia do 
absolutnej prawdy o świecie, a na religię także warto spojrzeć jako na wiedzę o świecie, 
zdobywaną przez człowieka w najgłębszych warstwach jego świadomości. Dzięki temu nauka 
i religia przestają być sobie wrogie, a nasz obraz świata integruje się”.

Filozofia

Lenk Hans (1999) Praxisnahes Philosophieren -  eine Einführung Kohlhammer, Stuttgart, 
s. 217.

Książka znakomitego socjologa i filozofa sportu poświęcona jest filozofii bliskiej praktyce, 
co także bliskie jest teorii sztuk walki. Jak wiadomo, filozofia sztuk walki jest właśnie prawie 
tożsama z praktyką.

Filozofia/ psychologia

Lenk Hans (2000) K reative Aufstiege. Zur Philosophie und Psychologie der Kreativität 
Suhrkamp, Frankfurt/Main. s. 349.

Także ta praca niemieckiego humanisty bliska jest teorii sztuk walki, jako podejmująca 
problematykę teorii twórczości od strony filozofii i psychologii.

Szyszko-Bohusz Andrzej (2000) Świadomość światła FWIR, Świdnica, s. 57.
Jest to wywiad z prof. Szyszko-Bohuszem przeprowadzony przez A. Matuszewicza, poetę 

i dramaturga. Wrażliwość artystyczna pomogła Matuszewiczowi przybliżyć Czytelnikowi 
w dialogu istotę poglądów profesora. Z drugiej strony A. Szyszko-Bohusz nie unikał odpowiedzi 
na żadne z postawionych pytań, popularyzując w ten sposób swe interesujące i oryginalne 
hipotezy.



Edukacja

Bronikowski Michał, Muszkieta Radosław [red.) (2001) Dylematy wychowania fizycznego 
w edukacji dzieci i młodzieży (Dilemas o f  modern Physical Education in teaching children and 
youth) AWF Poznań, s. 343.

Na stronach 3-57 znajduje się wprowadzenie, napisane przez redaktorów książki w j. angiel
skim. Pozostała część pracy zawiera materiały przygotowane na międzynarodową konferencję 
naukową, która odbyła się pod takim właśnie tytułem (Poznań, 12-13 października 2001), 
celem promocji nowych koncepcji metodyki wf. Organizatorzy dosłali następnie uczestnikom 
konferencji tekst wystąpienia prof. R. Trześniowskiego, który to referat uzupełnia treść 
książki. Praca Bronikowskiego i Muszkiety jest istotna zwłaszcza dla powstającej pedagogiki 
(drogi) sztuk walki.

Zdrowie/ medycyna

Ż ak Andrzej (1999) Zdrowie bez leków Videograf H, Katowice, s. 61.
W przystępnej formie przedstawia Autor podstawowe zasady teorii i praktyki bioterapii 

i popularyzuje metody niefarmakologicznego leczenia wielu dolegliwości.

Burat Jens (2001) Iformationen zu Atemi Punkte und ihre Wirkung „Budo -  Info. Berichte, 
Meinungen, Informationen”, 2001/02, s. 11-14.

Burat przedstawia i opisuje punkty wrażliwe, stanowiące cel ataków w sztukach walki. Tekst 
ten koresponduje w pewnym sensie z artykułem prof. Kogela zamieszczonym wTiiniejszym tomie.

Ujęcia inter- i multidyscypłinarne

C ourt J . (2000) Interdisziplinäre Sportwissenschaft. Historische und systematische 
Studien zur Eigenweltthese des Sport P. Lang, Frankfurt/Main -  Berlin -  Bem -  Bruxelles -  
New York -  Oxford -  Wien.

Autor wprawdzie nawiązuje do jednej z prac Spencera K. Wertza, lecz pozostaje w kręgu 
europocentrycznego kanonu nauk społecznych i nie podejmuje refleksji w zakresie humani
stycznych ujęć „kultury fizycznej“ Orientu.

Rocznik Naukowy Ido -  Ruch dla K ultury 2000,1.1. s. 288.
W połowie roku 2001 ukazał się pierwszy tom naszego rocznika. Bez fałszywej skromności 

odnotowujemy niniejszym pojawienie się tego bezprecedensowego pisma naukowego, poświę
conego humanistycznej teorii sztuk walki. I tom zawiera obszerne studia poświęcone 
epistemologii, filozofii dalekowschodnich sztuk walki, szerszej problematyce nauk humani
stycznych i społecznych. Czytelnik znajdzie tutaj opracowania dotyczące zdrowia, edukacji, 
kultury, recenzje wydawnictw, sylwetki wybitnych postaci etc.

Dziubiński Zbigniew [red.] (2001) Aksjologia sportu SALOS RP, Warszawa, s. 370.
W tej pracy zbiorowej zamieszczone zostały teksty, będące efektem namysłu nad sportem 

reprezentantów różnych dziedzin nauki. Wśród wielu artykułów znajdują się także dwa 
poświęcone dalekowschodnim sztukom walki: W. J. Cynarskiego Aksjologia drogi powstrzy
mywania przemocy -  japońskiego budö (s. 270-280) i Norberta Wojtowicza „Sztuka 
człowieczeństwa" w myśli Grandmaster Young Ku Yun'a (s. 281-285). Książka ta jest 
szczególnie cenna dla badaczy ujmujących sport i kulturę fizyczną w sposób multi- lub 
interdyscyplinarny.

Im prezy

K ultura, nauki społeczne

Strzyżów, 13 stycznia 2001. Teolog i biblista M. Wojciechowski przeprowadził wykład pt. 
Chrześcijaństwo a polityka. Prof. Wojciechowski mówił nt. prawa moralnego, etyki czynu 
i zasad życia społecznego -  w tym aktywności gospodarczej i politycznej katolików.



Socjologia sportu

W arszawa, 26 m arca 2001. W Klubie Olimpijskim PKOl odbyło się spotkanie z liderami 
SALOSu Z. Dziubińskim i ks. E. Pieniem (SDB) oraz dyskusja nt. Salezjańskie oblicze sportu, 
którą poprowadził prof. A. Pawłucki (AWF Gdańsk).

Biologia

Strzyżów, 21 września 2001. Tym razem w mieście siedziby redakcji naszego rocznika 
miały miejsce wykłady Franciszka Chrapkiewicza (biochemik, profesor Sorbony i członek zagra
niczny PAN) i Włodzimierza Ostrowskiego (biochemik, wiceprezes PAN) dotyczące aktualnych 
problemów i osiągnięć z zakresu biologii molekularnej, genetyki, bioinformatyki i biochemii 
oraz możliwości i praktycznego wykorzystania w medycynie i gospodarce.

Medycyna

Rzeszów -  Boguchwała, 28 września 2001. Odbyło się ogólnopolskie Sympozjum 
Naukowe Rehabilitacja w urazach układu nerwowego -  w ramach obchodów X-lecia IWFiZ 
UR. Materiały i sprawozdanie z sympozjum ukazały się w numerze 1/2001 „Przeglądu 
Naukowego IWFiZ UR”. Głównym organizatorem tej cyklicznej już konferencji byli prof. 
A. Kwolek i dr J. Cwanek (IWFiZ UR).

Sztuki walki

W arszawa, 14 października 2001. W Klubie Olimpijskim PKOl z okazji II Zjazdu 
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich odbył się pokaz szermierki dawnej połączony z promocją 
książki prof. W. Zabłockiego pt. Polskie sztuki walki.

Edukacja

Rzeszów -  Iwonicz Zdrój, 19-21 października 2001. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
nt. Perspektywy rozwoju wychowania fizycznego i akademickiej kultury fizycznej została 
zorganizowana przez IWFiZ UR, IWF PWSZ w Krośnie, PTNKF w Rzeszowie i pod 
patronatem ZG AZS z okazji 50-lecia funkcjonowania instytucji studium wychowania 
fizycznego przy uczelniach wyższych. W zastępstwie nieobecnego z powodu choroby prof. 
K. Obodyńskiego (UR), trzy kolejne sesje poprowadzili W. J. Cynarski i B. Berdel.

Antropologia integralna

Olsztyn, 12-14 listopada 2001. II Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt. Gwałt niech się gwałtem odciska? Agresja, przemoc 
i użycie siły w świetle nauk empirycznych i humanistycznych.

Pierwszego dnia dyskutowano problemy agresji i przemocy na gruncie biologii i psycho
logii, drugiego dnia -  socjologii i polityki, trzeciego -  teologii i etyki. Moderatorami dyskusji 
panelowej drugiego dnia byli prof. UWM B. Fijałkowska (politolog) i M. Machinek (teolog 
moralności).

Filozofia

Rzeszów -  Boguchwała, 23-25 listopada 2001. Byt i możliwości jego ujęcia pojęciowego. 
Międzynarodowa konferencja filozoficzna -  zorganizowana przez IF UR i Wydział FiS UMCS 
w Lublinie. Kolejne sesje poprowadzili: Z. J. Czarnecki (UMCS), Cz. Głombik (UŚ),
A. W. Czajkowski (Uniwersytet Odessa), R. Kozłowski (UAM), K. Jodkowski (UZG) 
i J. Szmyd (AP Kraków), K. Bal (UWr), A. L. Zachariasz (UR), J. Bańka (UŚ).

Medycyna

Zakopane, 14-19 kwietnia 2002. Ma się odbyć kolejna konferencja z cyklu Medycyna 
sportowa -  od teorii do praktyki.



Socjologia sportu

Wien, 29 m aja -  2 czerwca 2002. Ist Conference EASS European Integration and Sport. 

K ultura zdrowotna

Zajączkowo k. Pniew, 6-8 czerwca 2002. HI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Żywienie -  
Ruch -  Zdrowie.

Teoria sportu

W arszawa, 6-9 czerwca 2002. Sixth International Scientific Congress M odem Olympic 
Sport and Sport fo r  Ali.

Antropologia integralna

W arszawa, 12 października 2002. SALOS RP organizuje kolejne interdyscyplinarne 
sympozjum -  tym razem pod hasłem Antropologia sportu.

(oprać, red.)


