
Wojciech J. Cynarski

Sport i sztuki walki
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu,
kultura, zdrowie, edukacja] 6, 377-379

2006



Sport i sztuki walki / Sport and martial arts

5-12 listopada 2004 w Bangkoku odbyły się Mistrzostwa Świata w M uay Thai, w których 
rywalizowali zawodnicy z 70 krajów. Polacy zajęli w klasyfikacji drużynowej III miejsce. Mi
strzostwa były częścią światowej kampanii „Muay Thai przeciw narkotykom”.

11-12.12.2004 w Sportschule Yawara Kiel odbyło się „Theorie Seminar der Deutschen 
Kampfkunst Föderation“ -  seminarium szkoleniowe poświęcone teorii sztuk walki. Wykłady 
poświęcone historii sztuk walki oraz na temat relacji buddyzmu z dsw poprowadził Klaus Härtel 
(DDBV, 8 dan), natomiast uwarunkowania prawne uprawiania dsw omówił Alexander Fitza.

Terrence Wingrove (GB) jest dyrektorem technicznym Międzynarodowej Federacji Ju-Jitsu 
(IJJF) i bardzo wszechstronnym budöka (9 dan jü ju tsu  IJJF, 7 dan karate WUKO, 3 dan aikido,
1 dan jüdö, ćwiczy też böjutsu, nunchaku i pakua kung-fu). 1 maja 2005 poprowadził semina
rium na Uniwesytecie w Sussex (Anglia). Sensei Wingrove w swym programie nauczania prze
strzega następujących zasad: technik duszeń (shime-waza) naucza po 15 roku życia, medytacji 
i kontrolowania ki -  po 20, techniki z bronią zastrzeżone są dla „czarnych pasów” (yüdansha) 
a trening pakua  -  po uzyskaniu stopnia 3 dan. Ogólnie zaleca on trening różnych sztuk walki (za
sada wszechstronności wyszkolenia).

W Nottingham (Anglia, GB) odbyło się kilka seminariów karate. W dniach 30.01, 22.05 
i 17.07 poprowadził je  Terry O ’Neil (7 dan), 19.06 -  Dave Hazard (7 dan), a 6.05. i 18.12.2005 -  
Kiyoshi Yamazaki (8 dan ryobukai karate).

20-22.05.2005 w Będzinie odbyła się impreza nazwana nieco na wyrost Międzynarodowym 
Kongresem Sztuk Walki. Z zagranicy przybył tylko Lev Shklayev (3 dan aikidö, RUS?). Polskie 
środowisko dsw reprezentowli m.in. J. Wysocki, 7 dan aikido, S. Cynarski, 6 dan aiki-jüjutsu, 
T. Guja, 7 dan ,jiu-jutsu”, J. Krac, 3 dan iaidö. Atrakcją imprezy był zorganizowany na zamku 
pokazowy turniej rycerski.

1-5 czerwca 2005 w Amsterdamie sensei Gorö Hatakeyama, 9 dan poprowadził seminarium 
kobudö katori shintö-ryü zorganizowane przez Erika Louwa (NL).

We Wrocławiu w dniach 4-5 czerwca 2005 odbyły się ME w jüjutsu (organizacji Ju-Jitsu European 
Union). Startowali zawodnicy z 21 krajów. Polacy zdobyli łącznie 4 medale srebrne i 3 brązowe. 
Zdaniem wiceprezesa SIP Leszka Siekańskiego zawody stały na średnim poziomie sportowym.

1 lipca 2005 w Zalaegerszeg (H) w ME w szermierce złote medale zdobyli Sylwia Gruchałą 
(floret) i Tomasz Motyka (szpada). Ponadto brąz przypadł Magdalenie Grabowskiej (szpada).

Kaiso Obata poprowadził w lipcu 2005 seminaria w Arcueil (Paryż) i w Budapeszcie z za
kresu shinkendö i aikibuken (aikibujutsu, kenjutsu).

W końcu lipca 2005 rozstrzygnięto MŚ taekwondo federacji ITF w Dortmundzie (D). Zna
komicie spisali się Polacy -  złote medale zdobyli: Martyna Kisiel (techniki specjalne), Małgo
rzata Rogaczewska (testy siły), Marzanna Pawlik (walki, -52  kg), Joanna Paprocka (-63), Daniel 
Działa (-80), Jarosław Suska (układy indywidualne, 4 dan). [Więcej: „Przegląd Sportowy”, 2005, 
nr 177, s. 30],

12-13.08.2005 odbywał się w Rzeszowie Festiwal Kultury Japońskiej. Były pokazy iaidö, jüdö . 
i karate, które jednak nie zachwyciły. Może szkoda, że nie poproszono o występ reprezentantów 
Shibu Kobudo SIP lub członków bractwa samurajskiego „Klan Tygrysa” z Rzeszowa. Głównym 
organizatorem była Iga Dżochowska, prezes Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu.

Październik 2005. Turnee po Polsce odbyli mnisi z klasztoru Shaolin, występując w kilku 
miastach z programem „Masters o f Shaolin”. Efekt komercjalizacji legendy kung-fu, czy forma 
promocji własnej tradycji? Tak, czy inaczej nie można odmówić buddyjskim mnichom znako
mitej sprawności fizycznej.

3-4.09.2005 w Rzeszowie odbywały się Międzynarodowe Targi Rzeszowskie i impreza pro
mocyjna „Poszerz swoje horyzonty”. Miały miejsce pokazy jüdö (PTS „Walter”), karate



(RKSW „System”), boksu (RKB „Wisłok”) i dwukrotnie -  ju ju tsu , kara te  i szerm ierki japoń
skiej w wykonaniu SIP (idökan yöshin-ryü).

15.10.2005 w Warszawie rozegrano zawody o Puchar Świata w karate tradycyjnym  (ITKF). 
Wśród kobiet zwyciężyła, jak dwa lata wcześniej, Marta Niewczas. W gronie mężczyzn po raz 
trzeci z rzędu wygrał Krzysztof Neugebauer (4 dan).

Podczas walnego zjazdu DDBV e.V. 29.10.2005 w Monachium powołano nowy Zarząd: 
przewodniczącym został Bodo Blumentritt (D) z Berlina, wiceprzewodniczącym ds. finansów -  
Thomas Wolfer, członkami: F. Uebrück, D. Drexler, W. Krötz, K. Härtel. Podziękowano długo
letniemu przewodniczącemu -  mistrzowi Lotharowi Sieberowi (10 dan).

W dniach 28-30.10.2005 Strassbourg (F) gościł budöka z federacji IMAF. Seminarium od
bywało się pod kierunkiem m.in. S. Sato, 10 dan i K. Tose, 10 dan.

Zaistniało w Polsce oryginalne kyüdö. Po niegdysiejszych pokazach M. Yoshidy (pamięta
nych przez starszych polskich budöka) wreszcie nauczane jest systematycznie. Czyni to w War
szawie już od roku Morimoto Takashi sensei [„Budojo”, 2/2005, s. 71-75],

Dr Roland J. Maroteaux (FR), 8 dan hanshi został przyjęty do Dai Nippon Butoku Kai 
(DNBK), szacownej japońskiej organizacji powstałej przed stu dziesięciu laty (1895).

Jak każdego roku 29 kwietnia w siedzibie DNBK (Butökuden w Kioto) odbył się Festiwal 
Sztuk Walki „butoku sai” .

Za sprawą Josefa Bachmeiera, 5 dan (D) zendö karate  tai-te-tao zaistniało na Węgrzech (Bu
dapeszt). Byłby to dopiero piąty europejski kraj (po Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Grecji), gdzie 
ten wartościowy a mało znany styl jest uprawiany. Pisze o tym J. Bachmeier (2005), Zendo ka
rate tai-te-tao goes to Hungary, „Budo-Info. Berichte, Meinungen, Informationen”, München, 
nr 1, s. 12-13.

W listopadzie 2005 w 65 rocznicę urodzin na Avenue o f Stars w Hongkongu (RC) stanął po
mnik Bruca Lee (27.11.1940-20.07.1973) w brązie. Tydzień trwał festiwal poświęcony najsław
niejszemu obywatelowi Hongkongu. Naturalnej wielkości pomnik chińskiego mistrza kung-fu 
odsłonięto także w Mostarze (Bośnia i Hercegowina). Ma być tutaj symbolem pojednania [Godlewski 
K. (2005), Bruce Lee -  symbol pojednania i walki z niesprawiedliwością, „GW”, nr 275, s. 10].

9.11.2005, boks zawodowy. Dr Witalij 
Kliczko (UA), mistrz świata wagi ciężkiej WBC 
zakończył karierę. W roku 2000 obronił na Uni
wersytecie w Kijowie pracę pt. Charakterystyki 
zdolności pięściarzy w wielopłaszczyznowej selek
cji sportowej. Czy jednak teraz wybierze naukę, 
czy może politykę albo biznes? [Por.: Kiryluk T. 
(2005), Życie po ringu, „Tempo”, 18 listopada, 
s. 8-14; Kiryluk T., Szczęsny S. (2005), Już 
emeryt. Witalij Kliczko zajmiesię polityką, „PS”, 
nr 262, s. 13.] ’

Avignon (F) jest nie tylko stolicą aikijutsu 
w wersji ESTAM/WTMF. 17.12.2005 odbyły się 
tam międzynarodowe zawody w jû ju tsu , w któ
rych aż 13 medali zdobyli reprezentanci Polski. 
W swoich kategoriach zwycężyli: Marzena Ma
kuła (+70 kg), Tomasz Krajewski (-85) i Dariusz 
Zimoląg (+94).

W Strzyżowie stanął pomnik Michała Archa
nioła, sybolu rycerskich cnót a jednocześnie bę
dącego godłem miasta. Zdjęcie wykonał Łukasz 
Cynarski, grudzień 2005.



18.03.2006 -  seminarium Deutschen Kampfkunst Föderation w Kiel, Niemcy.
10-22.04.2006 -  traditional training and study trip o f the IMAF -  Kokusai Bodoin, Tokio.
25-28.05.2006 -  seminarium trenerskie DJJR, Sportschule Trappenkomp, Niemcy.
Lipiec 2006 -  ME IMAF (dokładny termin i miejsce nie zostały jeszcze ustalone). 
30.07-5.08.2006 -  XIV Obóz Letni SIP {idökanyöshin-ryü), Władysławowo, Polska. 
16-17.09.2006 -  I Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich Płocka,

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock. W ramach wymienionej imprezy odbędzie się 
konferencja naukowa.

22-24.09.2006 -  I Światowy Kongres Naukowy Sportów Walki i Sztuk Walki ( I st W orld 
Scientific Congress of C om bat Sports & M artial Arts), UR, Rzeszów.

23-24.09.2006 -  Bundeslehrgang DJJR w Berlinie „100 Jahre Jiu-Jitsu durch Erich Rahn“ -  
z okazji jubileuszu stulecia jüjutsu  w Niemczech.

21.10.2006 -  XII Puchar Idokan Polska i Mistrzostwa Podkarpacia w jüjutsu (OTK) w Rzeszowie.
28-29.10.2006 -  kurs instruktorski DDBV w Monachium.

(oprać. W. J. Cynarski)


