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W Polsce i na świecie

Dynamicznie rozwijają się w Polsce „nowe” sztuki walki, jak brazylijska capoeira, 
izraelska krav-maga i style filipińskie. W materiałach nadesłanych do Redakcji przez 
naszego współpracownika N. Wojtowicza czytamy m.in. o złotym medalu MS World 
Escrima Kali Arnis Federation (Londyn, 4-7.07.2002) przez Andrzeja Krawczuka (kat. Do 
70 kg seniorow). W kwietniu 2002 Jan Nycek został promowany przez mistrza doce pares -  
Ciriaco „Cacoy” Canete (12 dan) -  na 6 dan1. Gratulujemy!

Wielką popularność zdobyły turnieje zawodowców kontaktowych sportów walki -  
rozgrywane w Japonii od 1980 r. „ K - l”. Kiedyś królował w nich Andy Hug, którego 
sylwetkę przedstawiliśmy w pierwszym tomie IRK-MC. Dzisiaj startują tu z niezłym 
powodzenim bokserzy zawodowi, championi sumo (raczej bez powodzenia), kick-bokserzy. 
Zamiar udziału w tej rywalizacji wyraził polski były kick-bokser i bokserski ME 
Przemysław Saleta. Powodzenia!

Ciągle jednak największą popularnością cieszy się japońskie budo. Świetne wyniki na 
arenie międzynarodowej osiąga reprezentacja Polski w jiiju tsu  [por.: „Samuraj” 2003, nr 11, 
s. 16-17], 13. września 2003 po MP jiijutsu seniorów w Olsztynie na pierwszym miejscu
wśród klubów PZJJ znajdował się klub olsztyński, wyprzedzając „Budowlanych” Sosnowiec 
i „Shoguna” Mysłowice.

10-lecie pow stania obchodzą w łaśnie Polski Zwią
zek Ju-jitsu z  siedzibą w  K atowicach i Stowarzyszenie 
Idókan Polska w  R zeszow ie (zarejestrowane form alnie 
w  1993 r.). PZ JJ przygotow ał złote odznaki, które 
podczas M P w  O lsztynie wręczyli sobie prezes S. A.
Badeński i trener kadry M. Jasiński. Odznaczeni zostali 
także zawodnicy -  medaliści turniejów międzynarodo
wych.

40-Iecie uprawiania walki wręcz świętował w roku 
2003 trener I klasy w jujutsu Ja n  Slopecki (8 dan).
Wśród ekspertów tej sztuki walki zaproszonych na oka
zjonalne seminarium znalazł się także sensei W.J. Cy
narski.

Życzymy jubilatowi kolejnych 40 lat na tatami 
w tak dobrej formie!

18.10.2003 odbył się w Strzyżowie otwarty turniej jüjutsu o XI P u ch a r Idókan Polska 
i Mistrzostwo Podkarpacia. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

55 kg kobiet: Lyczba Klaudia -  Atemi Sosnowiec (2. m. Cyran Magdalena -  Idokan Rze
szów); 62 kg: Pundar Anna -  Shogun Mysłowice; 70 kg Nuria Albrzykowska -  Idokan Rzeszów. 
+94 kg mężczyzn: Zięba Sławomir -  Żelazny Smok Mielec; 85 kg: Leś Łukasz -  Żelazny Smok 
Mielec; 77 kg: Wesołowski Rafał -  Shogun Mysłowice; 69 kg: Kłak Wojciech -  Idokan Rzeszów 
(2. m. Czekaj Robert -  Idokan Rzeszów); 62 kg: Kluk Adam -  Atemi Sosnowiec. Duo kobiet: 
Pundor Anna, Olesińska Barbara -  Shogun Mysłowice; Duo mix: Stando Anna, Sebastian Janosz 
-  Shogun Mysłowice (2. m. Cyran Magdalena, Hajduk Adam -  Idokan Rzeszów); Duo 
mężczyzn: Skutela Dawid, Janosz Sebastian -  Shogun Mysłowice (2. m. Wilk Artur, Hajduk 
Adam -  Idokan Rzeszów). Drużynowo: „Shogun” Mysłowice (48 pkt.) i tytułowy Puchar Ido-

1 N. Wójlowicz, Sprawozdanie z działalności Polskiej Federacji Combat Kalaki za rok 2002, Oleśnica, grudzień 
2002, s. 8-9. O filipińskich stylach pisze także W. J. Cynarski w zamieszczonym w niniejszym tomie artykule 
O sztuce szermierki.
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kan Polska, 2. m. Stow. Idokan Polska -  Rzeszów (40 pkt.). Trenerem w klubie „Shogun” 
Mysłowice jest inż. Leszek Siekański 4 dan, wiceprezes Stowarzyszenia Idokan Polska. Sędzią 
głównym zawodów był sędzia międzynarodowy Wojciech J. Cynarski 5 dan renshi. Pełne wyniki 
turnieju zostały opublikowane w „Wadze i Mieczu”, 2003, nr 11, s. 24. Po zawodach 
w Strzyżowie SIP awansował w tabeli Polskiej Ligi Jujitsu PZJJ z szóstego na drugie miejsce.

Zawody uświetnili obecnością burmistrz Marek Śliwiński i starosta Jan Stodolak. 
Wręczono medale X-lecia SIP. Medal srebrny otrzymał lekarz zawodów lek. med. Bogdan 
Zabrzycki, a medal brązowy -  dziennikarz z „Nowin” (były jüdöka) red. Władysław 
Borowiec. List do Komitetu Organizacyjnego Turnieju i SIP skierował Prezydent Miasta 
Rzeszowa. Oto fragment:

„Wszystkim Organizatorom serdecznie winszuję przygotowania zawodów. Wierzę, że 
widowiskowość wschodnich sztuk walki, umiejętności Zawodników biorących udział w Tur
nieju a także jego ranga sprawią, że będzie on cieszyć się dużym zainteresowaniem wielu miło
śników sportu. Serdecznie życzę tego wszystkim Organizatorom oraz Sportowcom. Niechaj 
Turniej służy również krzewieniu najbardziej wartościowych tradycji wschodnich sztuk walki.

Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam wszystkich Sportowców, gratuluę wzięcia 
udziału w zawodach tej rangi. Szczególne powinszowania kieruję do Zdobywców Pucharu. 
Wsystkim Państwu życzę satysfakcji z osiąganych wynikó sportowych, lecz przede 
wszystkim z własnego rozwoju. Jestem przekonany, że sprzyja mu specyfika tego sportu 
oraz związana z nim filozofia.

Pozdrawiam również wszystkie osoby kibicujące występującym Zawodnikom. Wszyst
kim Państwu życzę wielu wspaniałych wrażeń sportowych.

Z  poważaniem  
Prezydent Miasta Rzeszowa 

Tadeusz Ferenc.”

Okolice sportu -  z  działalności Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP)
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Na X Pucharze IP przemawia burmistrz T. Marek Część grupy Shibu Kobudo, medale i Puchar -
Strzyżów 2002. Fot. G. Dec

Inne wyniki sportowe zawodników SIP w 2003 r.:

8.05.2003 w regionalnych Akadmickich Mistrzostwach Judo w Rzeszowie startowali 
z powodzeniem także zawodnicy SIP. W. Kłak zwyciężył w kat. 66 kg, a G. Śliż był trzeci 
w kat 60 kg.


