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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.



Juniorzy z  sekcji jüjutsu Humniska / Brzozów  
tym razem jeszcze byli tylko obserwatorami na 
turnieju w  Strzyżowie, ale może następnym 
razem ...? Fot. z XI turnieju

W turnieju jüjutsu OTK w Jaworznie G. Śliż (3 kyü) zdobył srebmy medal w kat -  62 kg, 
zaś P. Krupa (4 kyü) brązowy w kat. -  69 kg

W Pucharze Polski seniorów w Sosnowcu W. Kłak (3 kyü) wywalczył II m. w kat -  69

Początek pokazu strzyżowskiej grupy 
podczas międzynarodowego meczu 
siatkówki juniorów, Strzyżów 2003 
(archiwum SIP)

Po jedenastu latach funkcjonowania „Döjö Budökan” w Strzyżowie od stycznia 2003 SIP 
został pozbawiony döjö -  specjalistycznej sali, miejsca ćwiczeń. Od tego czasu treningi 
realizowane są w MZS -  SP nr 2. Ponieważ w artykule na ten temat [W.J. Cynarski, 
O przyszłość jü ju tsu  w Strzyżowie, „WiM”, 2003, nr 2, s. 18] nie zostały opublikowane 
wszystkie zdjęcia, prezentujemy je poniżej.

Shihan L. Sieber oficjalnie otwiera nowe döjö w  Strzyżowie (lipiec 1997). Fot. po prawej: grupa 
średniozaawansowana Rz. O. „Döjö Budökan”, listopad 2002. Fot. W. J. Cynarski



Ostatnie ćwiczenia w  dojö w  budynku OSiR Gablota z  trofeami sportowymi.
Fot. W. J. Cynarski

Sensei W. J. Cynarski i sempai Paweł Szlachta reprezentowali SIP na opisanym wyżej II 
Forum Kultury Fizycznej w Strzyżowie, „walcząc” o bazę treningową dla działającej tu od 
wielu lat sekcji. Uczestnicy Forum nie sformułowali jednak wniosku o odbudowie bazy 
sportowej dla SIP.

Pod okiem sensei Cynarskiego ćw iczą Iga Giergiel (5 kyü) i Arex, jej brat. Na tym samym obozie -  
nauka podstaw klasycznej szermierki. Chlapowo 2003. Fot. M. Jakubiec

XI Obóz Letni SIP odbył się w Chlapowie k. Władysławowa w dniach 3.-10.08.2003. 
Kolejny, XII OL zaplanowany jest na 1.-8.08.2004, także w Chlapowie. Wojownicy SIP 
będą ćwiczyć nad morzem idökan yöshin-ryü budö (jüjutsu, karate, kobudo i'iaidö).

Do oceny aktywności brane są pod uwagę: zdobyte stopnie i licencje, udział w obozie 
szkoleniowym, zawodach, pokazach i innych działaniach SIP oraz systematyczny trening 
w sekcji. Najaktywniejszymi budöka SIP (wg Rankingu Dyrektora Technicznego) w 2003 r. 
okazali się: 1. Adam H ajduk (9,5 pkt.), 2. Magdalena Cyran (8), 3. Artur Wilk, Grzegorz 
Sliż i Wojciech Kłak (po 6 ), 4. Wojciech Ziobro, Grzegorz Dec, Paweł Krupa, Piotr 
Jaskólski i Łukasz Cynarski (po 5 punktów).

W inlernetcie -  informacje o SIP i „IRK-MC” znaleźć można na stronach: 
www.oyamaportal.ltd.pl
www.univ.rzeszow.pl -  strony IWFiZ UR, Pracownia Sztuk i Sportów Walki 
www.strzyzow.pl/sport i turystyka -  strony UGiM, SIP

http://www.oyamaportal.ltd.pl
http://www.univ.rzeszow.pl
http://www.strzyzow.pl/sport


Międzynarodowy wymiar sportów walki. 10. ME IMAF, Kaiserslautern, 12-13.04.2003. 
Szkoła Budokan Marcusa Gutzmera zorganizowała kolejny europejski turniej. Rywalizacja 
prowadzona była w konkurencjach: karate (kata i walki), combat amis (formy i walki), iaidö,
Okinawa böjutsu, kobudö, nihon jüjutsu i jüjutsu. Dominowali Niemcy. (Polacy nie wzięli
udziału.)

W tym roku z II Pucharem Świata ITKF zbiegły się 75 
urodziny mistrza Hidetaka Nishiyama 9 dan, lidera tej 
organizacji. Nishiyama był uczniem patrona stylu shötökan 
karate -  sensei G. Funakoshi.

Na zdjęciu -  mistrz Nishiyama (z broszury klubu AKK Łódź)

W pucharowych zmaganiach 1 1.10.2003 rywalizowało 8 wyznaczonych karateka 
i 7 kobiet z kilku krajów, w tym 4 osoby z Polski. Wśród mężczyzn puchar wywalczył (jak 
poprzednio) K. Neugebauer (4 dan), zaś wśród walczących pań -  Marta Niewczas (2 dan) 
reprezentująca AZS UR, której na hali warszawskiego Torwaru kibicowało m.in. trzech 
profesorów: J. Rosiewicz, K. Obodyński, J. Przybyłowski, a także Prezydent M. Rzeszowa -  
T. Ferenc.

Przyznano czarny pas karate ITKF dla sponsora turnieju (?) (jak wcześniej dla prezydenta 
i premiera RP).



Düsseldorf (Niemcy), 24-26 października 2003. Budo 
W orldsem inar IMAF. Autentyczną drogę japońskiego 
budo wskazywali: prof. Shizuya Sato 10 dan hanshi (nihon 
jüjutsu) & 9 dan hanshi (jüdö), Keiji Tôse 9 dan hanshi 
(iaidö), Ikuo Higuchi 9 dan hanshi (karatedö shötökan) & 7 
dan kyöshi (kobudö), Shinji Tsutsui 8 dan kyöshi (aikidö) 
& 6 dan kyöshi (iaidö), Ryosaku Yoshida 7 dan kyöshi 
(iaidö). Program przewidywał studiowanie siedmiu sztuk 
walki wchodzącyh w zakres japońskiego budö.

Sensei dr W. J. Cynarski był zaproszony przez orga
nizatorów jako reprezentant IMAF w Polsce i planował 
wziąć udział wraz z grupą studentów SIP. Niestety, UM 
Rzeszowa nie udzielił ekipie SIP obiecanych wcześniej 
środków na wyjazd.

Europejski przedstawiciel mistrza T. Obaty Brent Hire 
zaprasza reprezentację SIP na międzynarodowy staż 
International Shinkendo -  Aikibuken Federation do Ams
terdamu. Sensei Hire jest kyöshi w shinkendo i renshi 
(4 dan) w aikibujulsu. Dokładne informacje znajdują się na 
stronach internetowych.

19.04.2004 w Neuffen odbędzie się krajowe Seminarium (Landeslehrgang) Iaidö 
i Jüjutsu, organizowane przez DJJR LV Süd. Prowadzącymi będą söke L. Siebr 10 dan 
i H. Sieber 8 dan.

W terminie 30.08.-4.09.2004 w Denia (Hiszpania) shihan L. Sieber poprowadzi staż 
szkoleniowy jüjutsu i karate.

Miały miejsce prom ocje na stopnie mistrzowskie w sztukach walki:
- w IMAF (m.in.)
Katsuo Yamaguchi (Japonia) 10 dan meijin iaidö
Hirokazu Kanazawa (Japonia) - 1 0  dan hanshi karate-dö (shötökan)
Ikuo Higuchi (Japonia) -  9 dan hanshi karate-dö (shötökan), także 7 dan kobudö kyöshi 
Dan Ivan (USA) -  8 dan karate-dö hanshi (shitö-ryü)
Brett Mayfield (USA) -  7 dan kyöshi karate-dö (göjü-ryü)
Mitsuhiro Kondo (Szwajcaria) -  9 dan hanshi jüdö (sensei Kondo posiada także 7 dan 

kyöshi w aikijutsu i 6 dan w karate-dö)
André Fredrix (Belgia) -  8 dan kyöshi aikidö
Dr Kurt Schöffmann (Austria) -  8 dan kyöshi nihon jujutsu
John B. Gage (Japonia) -  6 dan kyöshi nihon jüjutsu
Hans-D. Rauscher (Niemcy) -  6  dan kyöshi iaidö (sensei Rauscher jest posiadaczem 

m.in. 8 dan hanshi w karate-dö i 6 dan w kobudö)
- wWTMF
Ahmed Hank (Francja) -  6  dan aikijutsu (takeda-ryü), shihan
Abderrahim Mazouzi (Maroko) -  6 dan aikijutsu, shihan
Mamy Rastefano (Madagascar) -  5 dan aikijutsu, renshi
Eric Van Antwerpen (Belgia) -  5 dan aikijutsu, renshi, 1 dan jü-kenpö
Cristian Laiber (Rumunia) -  5 dan aikijutsu, renshi, 1 dan jödö
Nadine Durot (Francja) -  5 dan aikijutsu
Myriam Desveaud (Francja) -  2 dan h.c.
Mounir Ghrawi (Emiraty Arabskie) -  5 dan iaidö 
Manuel Ianni-Palarchio (Francja) -  1 dan jödö



Noël Plisson (Francja) -  1 dan jôdô 
Serge Robert (Belgia) -  1 dan jôdô 
Dominique Ferre (Francja) 1 dan jü-kenpö 
Olivier Gustin (Francja) 1 dan jü-kenpö 
Piere Megale (Francja) 1 dan jü-kenpö 
Christian Renotte (Francja) 1 dan jü-kenpö 
Arnaud Vangheluve (Francja) 1 dan jü-kenpö 
-w D JJR /D D B V  e.V. /  SEP
Dr Dr Sven R. Hooge (Niemcy) -  tytuł söke systemu ‘te-katana-dö’, wcześniej 6 dan 
Norbert W. Punzet (Niemcy) -  6  dan iaidö, söke (posiada także 8 dan, shihan kuntaiko  

budö)
Günter Ritzinger (Niemcy) -  7 dan jüdö-dö idö (32 lata treningu pod kier. L. Siebera) 
Jürgen Mildes (Niemcy) -  7 dan jüdö
Lothar Sieber (Niemcy) -  5 dan iaidö, renshi (shihan Sieber posiada najwyższe stopnie 

10 dan w karate, jüjutsu i idö) -  promowany przez World Nibuikai Budo Federation 
Petra Hielscher (Niemcy) -  4 dan jüjutsu 
Markus Widmann (Niemcy) -  3 dan jüjutsu 
Heiko Hofmann (Niemcy) -  3 dan karate, 2 st. m. w kick-boxingu 
Thomas Wolfer (Niemcy) -  3 dan karate
Dr Wojciech J. Cynarski (Polska) -  3 dan iaidö (spec, katori shimö-ryü)
Josef Bachmeier (Niemcy) -  2 dan iaidö

- inne, w Polsce

Trener mgr Ryszard Zieniawa (na zdjęciu) -  
8 dan jüdö PZJ

Dr Zbigniew Bujak -  6 dan taekwondo ITF 
Waldemar Nogalski -  6 dan karate shötökan 

PZK
Stanisław Cynarski -  5 dan aiki-jüjutsu PCJJ 
Jarosław Wolny — 4 dan kendö PZ Kendo 
Piotr Majcher -  3 dan jüdö PZJ 
Mariusz Wywrocki -  2 kyü zendö karate,

3 kyü kobudö SIP

Srebrne odznaki honorowe DDBV uzyskali:
Benito Debole (6  dan), Wolfgang Dörflinger 
(7 dan), Willi Heuvens (5 dan) i Gerhard Steffan (3 
dan) z Niemiec (wg „Budo-Info. Berichte, Meinun
gen, Informationen”, 2003, nr 1). W DDBV 
zarejestrowanych jest aktualnie 101 osób -  
posiadaczy czarnych pasów (stan z 16.11.2003,
„Verzeihnis der Mitglider im DDBV e.V.”).

Wszystkim wymienionym osobom serdecznie gratulujemy. Redakcja.

Podczas konferencji na AW F w Warszawie 
(październik 2000). Fot. W. J. Cynarski


