
Lothar Sieber, Wojciech J. Cynarski

Peter K. Jahnke i zendō karate
tai-te-tao
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu,
kultura, zdrowie, edukacja] 3, 257-264

2002



Shihan Lothar Sieber 10 dan, söke -  światowy lider stylu zendö karate tai-te-tao, prezentuje wraz z dr. Woj-
ciechem J. Cynarskim (4 dan, uchi-deshi mistrza Siebera) ten oryginalny styl i kierunek karatedó oraz postać jego 
twórcy. Obydwaj Autorzy od 10 lat blisko współpracują na gruncie studiów sztuk i sportów walki.

Autorzy opisują znane im bezpośrednio fakty, ukazując sylwetkę mistrza Jahnke (16.12.1936-23.08.1995) 
i historię stworzonego przez niego stylu zendö karate tai-te-tao (droga ręki pokoju). Przedstawiają specyfikę tego stylu- 
kierunku drogi karate, a także jego rozwój i wyodrębnienie się szkól. W szczególności przedstawiona została szkicowo 
dziesięcioletnia historia tego stylu w Polsce. Artykuł daje przegląd literatury tematu, także publikacji popularnych 
poświęconych tej odmianie karate -  dotyczących omawianego stylu i jego ideowej, humanistycznej podbudowy. Styl 
powstał w Monachium w 1975 roku. Co rzadko się zdarza w przypadku szkół sztuk walki powstałych poza Japonią, 
zyskał w tym kraju duże uznanie. Od roku 1978 rozwijany jest dalej przez söke Lothara Siebera, który prowadzi 
w Monachium centralne döjö (tzw. Hombu). Zendö karate tai-te-tao uprawiane jest w kilku krajach europejskich.

Artykuł recenzował prof. Mirosław Ponczek (Katedra Nauk Humanistycznych AWF w Katowicach) oceniając 
bardzo pozytywnie.

L o t h a r  S i e b e r *, W o j c i e c h  J . C y n a r s k i **
*DDBV Monachium i SIP, **IWFiZ UR i SIP Rzeszów (*Germany/Niemcy, **Poland/Polska)

Peter K. Jahnke i zendö karate tai-te-tao
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Jest swoistym fenom enem  z zakresu socjologii kultury fizycznej, że współcześnie 
(koniec XX i początek XX] wieku) w zachodnich krajach pow stają nowe style i szkoły 
dalekow schodnich sztuk walki. W łaśnie jeden  z tego rodzaju syntetycznych stylów karate, 
sylwetkę jego  twórcy i dokonania następców starają się opisać autorzy niniejszego artykułu.

B iogram  m onach ijsk iego  budöka

Twórcą idei i stylu zendö karate tai-te-tao (chiń./jap. ‘droga ręki pokoju’ lub chiń. ‘moc 
Wielkiej Drogi’) był P eter K nud  Ja h n k e  (16.12.1936 -  23.08.1995), niemiecki budöka i pań-
stwowy urzędnik z Monachium. Byt posiadaczem stopni mistrzowskich w kilku japońskich 
i chińskich sztukach walki, znakomitym instruktorem karate i nauczycielem budo. N a stopień 
mistrzowski w wing chun kungfu promował go czarnoskóry sensei Flowers z USA (3 dan 
taekwondo, 3 st. wing chun kungfu). Jahnke uzyskał także techniczne stopnie: 1 toan tai quan dao 
kungfu (kenpö), 1 dan jüdö, 3 dan jüjutsu, 6 dan karatedö shötökan, 4  dan kobudö; honorowe: 6 
dan jüjutsu-karate yôshin-ryü  i 2 dan tai-te-jutsu (goshin-jutsu); uczył się iaidö i kendö (1 kyü), 
taekwondo (1 kup), amerykańskiego kempo TAI-karate (1 dan) i karate wadö-ryü. Wyszkolił 
m.in. W ernera Frötschla (3 dan zendö karate tai-te-tao, ekspert kobudö, znakomity' fajter zawo-
dów kontaktowego karate) i Lothara Siebera, który został później jego oficjalnym sukcesorem 
w zakresie stylu zendö karate tai-te-tao. W raz z  Frötschlem Jahnke założył stowarzyszenie „Dan 
Federation o f  Zen Do Karate Tai Te Tao and Budo” z siedzibą w Monachium.

Jahnke zm ienił sens walki (kum ite) w treningu karate. W alka nie m iała już  prow adzić do 
wykazania przewagi (punkty) i zwycięstwa, lecz należało j ą  prow adzić dla duchowego 
i technicznego doskonalenia osób ćwiczących. Toteż rozgryw ana je s t bezkontaktow o, bez 
agresji, ze 100-procentowo kontrolow aną techniką. Przeciw nika zastąpił partner, a kon-
frontację -  w spółpraca w imię wzajemnej pomocy na drodze psychofizycznej sam orealizacji 
[Cynarski 2000 a]. O drzucono więc w szelką sportow ą rywalizację.
Sensei Jahnke był filozofem  i religioznaw cą nie w sensie w ykształcenia (był sam oukiem), 
lecz poprzez pasję dążenia do absolutnej Prawdy. Znalazł j ą  w zasadzie M iłości, którą 
utożsam iał z Bogiem [Jahnke 1983]'. Stworzył now ą jakość  karate, nadając drodze sztuk

1 Lolhar Sieber, bezpośredni uczeń Petera Jahnke i następca w zendö karate, spędził z nim wiele godzin na dysku-
sjach religijno-filozoficznych w centralnym döjö w Monachium, niezupełnie zgadzając się z tezami mistrza. 
Autorzy nie znają nikogo, kto byłby obecnie wyznawcą powoanej przez Jahnke religii Jahavo-Nova [Cynarski 
2000 c]. Sam Jahnke reprezentowa wczeiej wyznanie ewangelickie.



Rye. 1-2. Test shiwarl w wykonaniu Petera Jahnke. Źródło: ze zbiorów L. Siebera.

walki głębszy, humanistyczny sens. Styl ten stanowi przeciwieństwo bezideow ego free-styde 
karate, systemów com bat i kick-boxingu, służąc kreacji pozytywnej osobow ości, nie zaś 
destrukcji [Cynarski 1999 a]. Nazwy ‘zendö karate’ nie powinno się jednak  kojarzyć z 
buddyzm em  zen, gdyż bardziej chodzi tutaj o pewną ogólną całość, „pełnię drogi” karate. W 
takim znaczeniu W. J. Cynarski wyjaśniał nazwę stylu na łam ach „Biuletynu Söbudö” już  
przed siedmiu laty, pisząc o sensie zendö , jako drogi budö  [SIP 1995]. Pełnia ta  obejm uje 
doskonalenie techniczne, fizyczne, ale także em ocjonalne, umysłowe, m oralne i duchowe.

Twórca „Drogi ręki pokoju” przyjaźnił się i współpracował z mistrzami wadö-ryü  i kendö 
(jak Kenzo Umeda 7 dan), a także z japońskimi i niemieckimi uczonymi -  humanistami. Był 
filozofem -  praktykiem, wrażliwym na ludzką krzywdę poszukiwaczem prawdy. Jego życiowym 
mottem było „pomagać ludziom”, zwłaszcza tym najsłabszym, i walczyć ze złem tego świata. 
Walczył więc o wolność dla więźniów politycznych i podejmował działania we współpracy 
z organizacjami praw człowieka i „Amnesty International” . To była jego moralna droga w alki-  
duchowe zendö karate. Sformułował system ninjutsu („tai ninjutsu-ryü katana-kata”), łączący 
zendö karate tai-te-tao z kobudö (szermierka japońskim mieczem, nunchaku, sai i böjutsu), 
którego naczelną ideą było przeciwstawienie się aparatowi przemocy służb specjalnych 
poszczególnych państw -  zwłaszcza głównych mocarstw -  w imię wartości humanistycznych 
i praw człowieka2.

Jahnke doprowadził do oficjalnego uznania stylu zendö karate tai-te-tao przez japońskie 
autorytety nauki i sztuk walki. Toshio Iritani (Katedra Filozofii Uniwersytetu Tokai) ‘tai-te-tao’ 
nazwał „heiwa kenpö” -  pokojową sztuką walki i zaproponowaną przez Jahnke drogę karate 
porównał do najlepszych tradycji japońskich ‘dö’ w sztukach walki -  duchowe zendö karate 
[Bachmeier, Uebriick 1999, s. 20-21], Ten elastyczny styl karate, pokrewny kenpô i jûjutsu, 
rozwija od 1977 roku Lothar Sieber, prowadząc Centralne Döjö w Monachium. Od śmierci 
mistrza Jahnke, shihan Sieber jest oficjalnym söke, światowym liderem tego stylu. Idee Petera 
Jahnke zapłodniły także umysły dwóch innych jego i Siebera uczniów -  S. R. Hooge (twórca „te- 
katana-dö”) i D. Schmidta [2002],

Z endö  k a ra te  ta i-te -tao  -  styl, form y, szkoły

Styl oficjalnie zaistniał w 1975 roku, a już  w latach 1977/78 uzyskał wysokie oceny 
japońskich m istrzów budö i ludzi nauki. G łówne döjö  w M onachium, tzw. Mombu, przejął

2 Według materiałów archiwalnych Petera Jahnke (zapiski, szkice, dokumenty) przekazanych L. Sieberowi. 
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wówczas Lothar Sieber i to on je s t odpow iedzialny (upow ażniony, lub w ręcz zobow iązany 
testamentem Petera Jahnke) za dalszy rozwój tej sztuki walki i je j techniczne dopełnienie. 
O becnie styl ten zawiera elementy karate shötökan  i w adö-ryü , am erykańskiego TA l-karate 
m istrza D. G erm ana 10 dan, wushu kungfu i taekwondo.

Z E R T I F I K A T

L au t V erfügung vo m  3. J a n u a r  1977 
w u rd e  d e r  Budo-GroBm elster

I  othar Sieber

a b  Hłmlrter N achfolger v o n  P e te r Ja h n k e  b estim m t 
Peter J a h n k e  w ar B egründer d e r  v o n  japan ischen  W issenschaftlern 

u n d  G roßm eistern  a nerkannten  K ara te tilrich tung

Zen-Do-K arate T a i T e  T ao

I n t k t r  S ieber is t som it berech tig t d e n  T itel

SOKE

Ryc. 3-4. Kopie certyfikatów söke Lothara Siebera 10 dan. Źródło: ze zbiorów W. J. Cynarskiego

Realizowane są tu zasady taktyczne: nieprzeciw staw iania się działającej sile (zasada 
wody, elastyczności, ustępowania), ‘a ik i’ i ‘yin-yang’ [Cynarski 1998]. Podstawowymi 
komponentami są: nastawienie duchowe, ruch (ruchliwość), harm onia, kata (formy 
techniczne), waza (technika), kumite (walka) i sam oobrona [Sieber 1992], Stosowane są m. 
in. seryjne uderzenia (łańcuchowe techniki specjalne), ale także -  spraw dzane w shiw ari 
(testach łam ania) i na twardych deskach m akiw ara -  m ocne, rozstrzygające atem i, czyli 
precyzyjne uderzenia i kopnięcia. Shihan Sieber w prow adza m etodę treningu na przy-
rządach; oprócz w orków i wspomnianych (drewniano-stalowych) m akiwar, są to stalowe 
ramki, manekin (także w części z elem entów stalowych), kamień do „utw ardzania” 
powierzchni uderzających i sprzęt do ćwiczeń siłowych. Zendö karate tai-te-tao  nazywane 
jes t od kilku lat „idókan karate” , przez nawiązanie do koncepcji m istrza W. Straussa 10 dan 
z Australii [Sieber 2001; Cynarski 1998], Integralną częścią tego stylu karate jest 
sam oobrona, bazująca na technice szkoły yöshin-ryii jü ju tsn-kara te  L. Siebera. Zresztą 
zarówno w Niem czech, jak  i w Polsce karate i jûjutsu nauczane są rów nolegle, właściwie 
łącznie [Cynarski 1999 b], w ramach systemu nauczania walki w tęcz i japońskiej szermierki 
(iaidö, kobudö), w którym styl ten znakom icie się uzupełnia z  wym ienionymi metodami 
komplementarnych (i „kom patybilnych”) sztuk walki.

W  listopadzie 1996 roku shihan Sieber został oficjalnie prom ow any na 10 dan w tym 
stylu karate, wchodząc w ten sposób do nielicznego grona najwyżej utytułowanych m istrzów 
sztuk walki [Cynarski 1997 c, d], W 1999 roku w Leksykonie sztuk walki W. Linda wśród



głównych kierunków karate pojaw ia się zendö karate tai-te-tao  [Lind 1999, s. 294]3. N ie ma 
natom iast idokan karate. Posiadając czarny pas zendö karate tai-te-tao  nie trzeba zdawać 
egzam inu technicznego na ten sam stopień w idokan karate. W ystarczy być członkiem 
właściw ego krajow ego stow arzyszenia Idökanu (np. SIP), realizow ać w swej drodze karate 
idö4, a także wskazane je s t ćwiczyć równolegle jüjutsu lub sztukę pokrew ną (jüdö-dö, jüdö, 
aikijutsu, aikibudo).

W leksykonie L inda nie ma też wymienionych wśród nazw ‘kata karate’ form tego stylu 
[Lind 1999, s. 305-306], Tym bardziej potrzebna była książka nt. kata zendö karate tai-te- 
tao, k tó rą  przygotow ali B achm eier i U ebrück [1999], Książka ta, opatrzona słow em  wstęp-
nym L. Siebera, zaw iera treści materiałów inform acyjnych szkoły „Jiu-Jitsu u. Karate Schule 
L. S ieber” w M onachium  i DDBV e. V., a więc m. in. dokum enty i teksty autorstwa 
P. Jahnke i L. Siebera, oraz rekom endacje japońskich ekspertów  (w raz z  kopią tekstów  w  ję -
zyku japońskim ). W ymienieni uczniowie m onachijskiego Hombu dokonali pierwszego opisu 
kata tego stylu. Po raz pierwszy pojaw iły się też  nazwy form  uczniowskich: ,jindö -te” -  
droga ręki człow ieczeństw a i ,jin -te” -  ręka człowieczeństwa. A utorzy pouczają (praw -
dopodobnie słowami Jahnke): „Kto rozwinął zdolność do praw dziw ej miłości, zwycięża 
osobisty egoizm  i staje się skromnym oraz pokornym ” [Bachm eier, U ebrück 1999, s. 32], 

Form y stylu (kata) zaw ierają esencję jeg o  specyfiki -  zapis technik, bojow e doś-
w iadczenia dawnych m istrzów, ukryte dla zewnętrznego obserw atora sym bole (znaczenia 
gestów, nazw etc.). W szystkie pięć form zendö karate tai-te-tao  (w przekazie söke Siebera) 
zaw iera stare techniki japońskie , koreański i chińskie. Kolejne kata to:
1. kyü kata jindö-te (Jap. kyü -  poziom  uczniowski, jindó -  hum anizm , hum anitaryzm , te -  

ręka, ręce) -  twórca P. Jahnke;
2. kyü kata jin -te  (jin -  człowiek, w konfucjanizm ie zasada „żen” dotyczy także 

hum anitaryzm u, życzliwości do drugiego człowieka) -  twórca L. Sieber;
3. dan kata tai-te-tao (pierwsza form a m istrzow ska „drogi ręki pokoju”) -  tw órca P. Jahnke;
4. dan kata tao-te („moc T ao”) -  twórca P. Jahnke;
5. sandan kata tai-te-jutsu (forma na trzeci dan, technika ręki pokoju) -  tw órca L. Sieber. 

Dwie pierwsze formy wym agane są na stopnie uczniowskie kyü, trzy kolejne na stopnie
dan. O graniczenie liczby kata do pięciu wynika z dość pow szechnego poglądu wyrażanego 
przez m istrzów karate, że karateka poznać może w życiu najwyżej 5 kata, w tym w jednym  
lub w dwóch powinien się specjalizować.

Szkoła w ram ach danego stylu powinna się charakteryzow ać specyfiką niektórych metod 
treningowych, doskonałością określonych technik, rozłożeniem  akcentów  na cele, jak ie  mają 
być osiągane i sposoby ich realizacji, co wynika z preferencji głównych trenerów . W  Hombu  
doskonalone je s t zw łaszcza zastosowanie technik w realnej sytuacji obrony koniecznej 
i perfekcyjnie dopracow yw ane techniki ręczne. N atom iast centralny ośrodek SIP (Döjö 
Budökan) kładzie większy nacisk na sprawność użycia technik nożnych i w olną walkę. 
Jeszcze inaczej wygląda szkolenie w greckiej szkole D. S chm idtą który do programu 
treningow ego włącza m edytację zen.

D ietm ar Schmidt, który wcześniej prow adził szkołę zendö karate tai-te-tao  w Penzbergu 
(Baw aria), założył szkołę ‘zendö-ryü karate-dö’5. Przedstawiony w jeg o  książce wykres 
zaw iera pewne nieścisłości -  patrz poniżej.

3 Pojawienie się w tymże popularnym leksykonie haseł: ‘zendö karate tai-te-tao’, ‘Peter Jahnke'. i ‘Lothar Sieber’ 
jest zasługą tego ostatniego, podobnie, jak promocja w ogólnoniemieckich stowarzyszeniach DDBV, DJJR „Erich 
Rahn”, w międzynarodowym Idokan Europe International i w specjalistycznych magazynach sztuk walki.
4 Chodzi o przestrzeganie zasad honoru i braterstwa, współpracy, synergii, ciągłego ruchu w technikach walki, 
nieagresji, uczciwości i ciągłej pracy dła samodoskonalenia.
s Patrz: artykuł D. Schmidta na ten lemat w niniejszym tomie (red.).



Rye. 5. Wykres rozwoju i ewolucji karate wg Schmidta. Żródlo: Schmidt 2002, s. 28.

Otóż np. nie tyle H. Ochi 8 dan jest światowym liderem shötökan  karate, co H. Kanazawa 9 
dan, hanshi. L. Sieber sięgnął do US TAI-karate, modyfikując przekazaną mu przez Jahnke 
technikę stylu, a także do koncepcji idö W. Straussa (idokan karate), ale pozostaje jedynym 
oficjalnym spadkobiercą zendo karate tai-te-tao w prostej linii przekazu [por.: Cynarski 2002], 

Bardziej adekwatny wykres zawierać powinien następujący fragm ent końcowy:

z e n d ö  k a r a t e  t a i - te - ta o
Peter K. Jahnke

1. söke

Lothar Sieber 10 dan 
. 2. söke

sensei Dietm ar Schmidt 
5 dan, Grecja 
zendö-ryü kcirate-dö

 sensei Hannelore
Sieber 6 dan, Niemcy

--------------- sensei Ulf
Martens 6 dan, Niemcy 

sensei Enrique Aledo 
Bańuls 5 dan, Hiszpania 
— sensei Wojciech J. 

Cynarski 4 dan, Polska

Rye. 6. „Drzewko genealogiczne” zendö karate lai-te-tao. Źródło: opracowanie własne.



Zendö-ryü karate-dö  je s t, ja k  m ożna sądzić, now ą szkołą w ram ach tego sam ego stylu -  
przy założeniu, że ‘sty l’ określa techniczną charakterystykę, natom iast ‘szkoła’ odnosi się do 
celów  i sposobów  ich realizacji.

Z endö  k a ra te  ta i-te -tao  w  Polsce

W 1992 roku W. J. Cynarski nawiązał kontakt szkoleniowy z shihanem Sieberem, aod 
stycznia 1993 został jego „wewnętrznym uczniem” (uchi-deshi). Także wówczas zdał 
w monachijskim Hombu egzamin na 1 dan w tym stylu, uzyskując pierwszy taki stopień w  tej 
części Europy (na wschód od Odry i Nysy). Powołane zostało Stowarzyszenie Idökan Polska i w 
ramach tej organizacji prowadzone było nauczanie zendö karate tai-te-tao w Rzeszowie, Mrozach 
k. Warszawy, Krakowie i Przemyślu. Już w lipcu 1993 na Obozie Letnim PUKiA i S1P w
Wetlinie M. Mroszczyk z  M rozów zdał egzamin na 5kyü, najniższy stopień techniczny tego 
stylu. Stopnie kyü uzyskali kolejno instruktorzy Stowaizyszenia: R. Wyskiel (Przemyśl), A. 
Mroszczyk i J. Murasicki (Mrozy), A. Marchewka (Kraków), oraz liczne grono uczniów.

Ryc. 7. Yoko-tobi-geń
(podczas pokazu w Rzeszowie, wrzesień 1996 r.) 
Źródło: ze zbiorów W. J. Cynarskiego.

Ryc. 8. Imienne przedstawicielstwo stylowe.

W  1994 roku pojawiły się pierwsze inform acje o stylu zendö karate tai-te-tao  w języku 
polskim. W tym samym roku sensei Cynarski uzyskał w federacji Idokan Europa 
m iędzynarodow e licencje trenerskie w zendö karate tai-te-tao  i w jü ju tsu  [SIP 1994], 
W szkoleniu i prom ocji stylu w Polsce pom agał D. Schmidt, który poprow adził pierwsze 
w Polsce sem inarium  m iędzynarodowe (polsko-niem ieckie) w Strzyżowie w 1995 roku 
[Cynarski 1995 b, 1996; SIP 1996], a następne w Krakowie. W tym czasie Stowarzyszenie 
Idokan Polska stara się prom ować szkołę m istrza Siebera w krajowym  środow isku budo [SIP 
1995, 1996, 1997 a, b; Cynarski 1995 a, 1996]. Zendö karate tai-te-tao  nauczane jest 
w Polsce w ramach dość kom pletnego systemu idokan budö  [Cynarski 1997 a, bj.

W sierpniu 1997 roku miał miejsce zorganizowany przez SIP tygodniowy międzynarodowy 
staż Idokan Europe w Rzeszowie -  wydarzenie znaczące dla polskiego, ale także europejskiego 
rozwoju zendö karate tai-te-tao, w którym udział wzięli przedstawiciele licznych ośrodków 
(klubów, sekcji) z  kraju, oraz Niemcy i Rosjanie. Staż prowadzony był pod kierunkiem söke 
Siebera6, a szkolenie obejmowało właśnie karate i jüjutsu. N a zakończenie stażu odbyły się

6 Co nieczęsto zdarza się w Polsce, a po raz pierwszy miało to miejsce w Rzeszowie, staż sztuk walki poprowadził 
posiadacz 10 dan w karate i jüjutsu [SIP 1997 b].



egzaminy i sensei Cynarski zdał wówczas na 3 dan, najwyższy stopień techniczny w tym stylu 
[SIP 1997 b], W tym samym roku Cynarski wypromował M. Mroszczyka na 1 dan.

W lutym 2002, po kolejnym stażu uchi-deshi w M onachium  söke Sieber nadał sensei 
Cynarskiemu 4 dan zendö karate tai-te-tao  i idökan karate , będący ju ż  stopniem 
honorowym. Planowany je s t też kolejny staż z  söke w Polsce. Zapew ne przyjedzie on znów 
z m ałżonką panią  H annelore (8 dan jüjutsu, 6 dan zendö karate tai-te-tao), aktualnie obok 
m istrza pierw szą osobą wśród instruktorów tego stylu [Cynarski 2000 b]. M ożna się 
spodziewać, że styl ten, godny upow szechnienia dla swoich wartości pedagogicznych, zyska 
w E uropie zwolenników od Bałtyku po Grecję na południu, a H iszpanię na zachodzie. 
W łaśnie w Hiszpanii ma się odbyć we wrześniu 2002 kolejny m iędzynarodow y staż.
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P e te r  K. J a h n k e  an d  zendo  k a ra te  ta i-te -tao

K ey w ords: k a ra te , P e te r  Ja h n k e , zendo , ta i- te -tao , sty le , school, k a ta  fo rm s

The article presents master Peter K. Jahnke (16 Dec 1936 -  23 Aug 1995) -  the founder 
o f ‘zendo karate tai-te-tao’ style. This hum anisticaly oriented style o f ‘way of hand o f peace’ 
officially cam e into being in M unich in 1975, and already in 1977/78 received high marks 
from Japanese budo masters and people o f science. Jahnke changed the sense o f  f ig h t  
(kumite) in karate training. The fight was not meant to show the dom ination (points scored) 
and victory but to im prove spiritually and technically. Thus the fight is o f  non-contact 
character, without aggression, with 100%- controlled technique. The opponent was replaced



with a partner, confrontation with a cooperation, and all this in the name of mutual help on 
the way o f psychophysical self-realization. Every kind o f sports com petitiveness was 
rejected then.

M odern developm ent o f this kind o f  karate in Europe is presented here -  modern in 
a technical and traditional form in a m ethodological sense. The authors describe facts 
personally known to them, show ing the history o f  zendo karate tai-te-tao. They present 
specificity o f this style-trend o f  way of karate as well as its developm ent and em ergence of 
schools. 10-year long history o f this style in Poland is presented sketchily. Since 1978 master 
Jahnke’s style has been developed by soke  Lothar Sieber who manages central dojo  (so 
called Hom bu) in Munich. Zendo karate tai-te-tao  has been currently practiced in several 
European countries.

The article gives a review of literature, also o f  popular publications devoted to this kind 
o f  karate -  concerning the described style and its ideological, hum anistic foundation.


