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O d  R e d a k c ji E d it o r ia l

W Polsce mamy nowe władze -  prezy
denta, parlament, rząd, nowe Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, i Ministerstwo Sportu. 
Obiecująco zapowiada się stosunek prawico
wej władzy do etosowych wartości „rycer
skich”. Jaki natomiast będzie klimat współ
pracy w ramach Unii Europejskiej, czy też 
w skali globalnej, trudno przewidzieć.

Rok 2005 uświadomił zakończenie pewnej 
epoki. Odszedł wielki papież Jan Paweł II, 
pozostawiając nam jako zadanie Pamięć i toż
samość. Zastąpił go jego wieloletni współ
pracownik i wybitny teolog Josef Ratzinger -  
papież Benedykt XVI. Pozwala to mieć na
dzieję, że nauka moralna Kościoła i licząca 
2000 lat duchowa tradycja chrześcijaństwa 
przetrwa próbę konfrontacji z modnymi 
ideologiami XXI wieku. Notabene tradycja, 
moralność i duchowość są także konstytutyw
nymi składnikami dróg sztuk walki. Bez 
tychże wartości zatraciłyby one swój głębszy 
sens. Zmarłemu papieżowi i jego dorobkowi 
poświęcony został w niniejszym tomie arty
kuł Andrzeja Szyszko-Bohusza Twórczość 
Jana Pawia II  w relacji do etycznych założeń 
dalekowschodnich sztuk walki, a także artykuł 
recenzyjny Cywilizacja życia. Rozważania 
moralne Jana Pawia II.

Ataki terroryzmu islamskiego w Europie 
każą zastanowić się nad ideologią wielokultu- 
rowości i poprawności politycznej. Jest też czas 
na refleksje historyczne w perspektywie kilku 
jubileuszy. Oto 85 lat po sławnej Bitwie 
Warszawskiej (1920), po zwycięstwie nad za
grażającym Europie bolszewizmem, niebez
pieczeństwo antyludzkich systemów totalitar
nych nie zostało do końca zażegnane. Tym 
bardziej demokratyczny świat świętował 25- 
lecie powstania „Solidarności” (1980), która 
później istotnie przyczyniła się do wyzwolenia 
części Europy. Wydarzeniem kulturalnym 2005 
roku był koncert J. M. Jarre’a w gdańskiej 
stoczni. Francuski artysta jednoznacznie poparł 
cywilizację życia, jednocześnie potępiając 
totalitaryzmy. Sowiecki komunizm nazwał on 
jedną z największych pomyłek XX wieku.

60 lat po II wojnie światowej czas wspo
mnieć okropności tej wojny, ale także żołnie- 
rzy-bohaterów. Pamiętać trzeba o ogromie 
bestialstwa niemieckich faszystów, o zbrod
niach stalinowskich, o okrucieństwie armii 
japońskiej, o bombach zrzuconych na Hiros-

In Poland we have new authorities -  the 
president, the parliament, the government, 
new Ministry o f Education and Science, and 
Ministry of Sport. The attitude o f the right- 
wing authorities towards the ethos ‘chivalry’ 
values seems promising. However, the 
climate o f cooperation within the EU or on 
the global scale is difficult to predict.

The year 2005 made us realize the end of 
a certain era. The great pope John Paul II 
passed away leaving us Memory and identity 
as an assignment for the future. His successor 
is his long-term colleague and a distinct 
theologian Josef Ratzinger -  the pope Bene
dict XVI. It allows us to hope that the moral 
teachings o f the Church and 2000-year-old 
spiritual tradition of Christianity will survive 
the confrontation with fashionable ideologies 
of 21st century. Nota bene tradition, morality 
and spiritualism are also constitutive elements 
of the ways o f martial arts. Without those the 
ways would lose their deeper meaning. There 
is an article in this volume devoted the late 
pope and his works by Andrzej Szyszko-Bo- 
husz entitled Genius o f  John Paul II Related 
to Ethical Maxims o f  -Eastern Martial Arts 
and also the review article Civilization o f  life. 
Moral considerations o f  John Paul II.

The Muslim terrorist attacks in Europe 
made us think about the ideology o f multi
culture and political correctness. It is also 
a time for historical considerations in the per
spective of a few jubilees. Now, 85 years after 
the famous Battle o f Warsaw (1920), after 
defeating bolshevism threatening Europe the 
danger o f anti-human totalitarian system has 
not been totally prevented. Thus, the de
mocratic world greatly celebrated the 25th 
anniversary of establishing ‘Solidarność’ 
(1980) which played a significant role in 
liberating a part o f Europe. The cultural event 
of 2005 was the concert o f J. M. Jarre in the 
shipyard in Gdansk. The French artist unam
biguously supported the civilization of life 
condemning the totalitarian systems at the 
same time. He called the Soviet communism 
the greatest mistake of the 20111 century.

60 years after World War II it is time to 
remember the cruelties of it but also soldiers- 
heroes. One must not forget about the enor
mous bestiality of German Nazis, about 
crimes at the times of Stalin, cruelty o f Japa-



himę i Nagasaki. O rzeczywistości niemiec
kiej okupacji w Polsce przeciętny Europej
czyk miał okazję dowiedzieć się nieco z wło
skiego filmu „Karol. Człowiek który został 
papieżem”. Więcej refleksji o wojnie i jej 
dzisiejszych interpretacjach Czytelnik znaj
dzie w Polemikach.

Minęło 200 lat od opublikowania dzieła 
Jędrzeja Śniadeckiego: Traktat „ O wychowa
niu fizycznym " (Wilno, 1805). Nauki o kultu
rze fizycznej mają się dzisiaj dobrze, o czym 
świadczą liczne konferencje, nowe publikacje 
naukowe (działy Recenzje... i Komunikaty 
o konferencjach naukowych), czy chociażby 
powstawanie nowych periodyków. Do nieda
wna nasz „IRK-MC” był jedynym w Europie 
pismem poświęconym naukowej refleksji
0 sztukach walki i sportach walki. Nasza Re
dakcja z radością wita nowe pismo o podob
nym profilu -  , Archives of Budo”, które uka
zuje się w wersji elektronicznej. Optymi
zmem napawa też fakt coraz lepszej współ
pracy międzynarodowej -  także z naukow
cami z Korei i Japonii. Oczywiście nie znaczy 
to, że nauki o kulturze fizycznej, a w szcze
gólności teoretycy sportu i badacze sztuk 
walki, nie stoją przed trudnymi problemami 
wynikającymi z XIX-wiecznej struktury i ta
kich samych paradygmatów pokutujących 
w dzisiejszej nauce.

Nowy paradygmat nauki zaleca stosowa
nie ujęć systemowych i całościowych. Holi
styczne ujęcie wymaga uwzględniania etyki 
chociażby w turystyce, o czym traktuje arty
kuł Marka Kazimierczaka. Wymaga analiz 
jakościowych, które opisuje Monika Ślęzak. 
Perspektywę filozoficzną tomu dopełnia praca 
Jerzego Kosiewicza poświęcona zastosowa
niu koncepcji Hegla do interpretacji antropo
logicznego wymiaru walki bokserskiej. Ten 
sam filozof w swym artykule polemicznym 
rozpatruje kwestię dojrzałości filozoficznego 
namysłu nad sportem jako subdyscypliny 
filozoficznej.

Już przed stu łaty w rywalizacji i kon
frontacji szkół i stylów dokonywał się proces 
instytucjonalizacji sztuk walki. W roku 1895 
(jubileusz 110-lecia) powstało ogólnojapoń- 
skie stowarzyszenie Dai Nihon Butoku Kai. 
Pasjonaci judo  woleliby nie pamiętać, że 
w roku 1900 szkoła jûjutsu fusen-ryü poko
nała 10:0 szkołę jüdö ködökan. O europejskiej
1 polskiej historii jüjutsu, jüdö  i szermierki 
Czytelnik przeczyta w dziale poświęconym

nese army, about the bombs thrown on Hi
roshima and Nagasaki. An average European 
may find out a little about the reality o f Ger
man occupation in Poland from the film 
“Karol. The man who became the pope”. The 
Reader will find more thoughts about the war 
and its contemporary interpretations in the 
Polemics section.

200 years have passed since publishing 
Jędrzej Śniadecki’s The Treaty “About Physi
cal Education " (Vilnius 1805). The sciences 
about physical education are in a good condi
tion nowadays, which is confirmed by nu
merous conferences, new publications (sec
tions: Reviews... and Reports about Confer
ences) or just publishing new periodicals. 
Until recently our “IRK-MC” was the only 
journal in Europe devoted to scientific reflec
tion on martial arts and combat sports. Our 
Editorial Staff is very glad to welcome a new 
journal o f a similar profile “Archives of 
Budo”, which is published in the electronic 
version. It is a very optimistic fact that the 
international cooperation becomes better and 
better -  also with scientists from Korea and 
Japan. O f course, it does not mean that physi
cal culture sciences, especially sport theoreti
cians and martial arts researchers, do not face 
difficult problems resulting from the 19th 
century structure and the very same para
digms still present in modem science.

A new paradigm of science recommends 
using systematic and wholesome approaches. 
The holistic approach requires taking ethics 
into consideration while talking about tour
ism, for example, which is the subject o f the 
article by Marek Kazimierczak. It requires 
qualitative analyses which are described by 
Monika Ślęzak. The philosophical perspective 
of the volume is completed by the work of 
Jerzy Kosiewicz devoted to the use o f Hegel’s 
concept for the sake of interpreting the an
thropological dimension of boxing. The same 
philosopher in his polemical article considers 
the issue of maturity o f philosophical thought 
on sport as a subfield o f philosophy.

As long as 100 years ago the process of 
structuring was taking place in the rivalry and 
confrontation of schools and style o f martial 
arts. In 1895 (the 110lh jubilee) all-Japanese 
association Dai Nihon Butoku Kai was estab
lished. The fans of jüdö would rather not re
member that in 1900 the jûjutsu fusen-ryü 
school beat the jüdö ködökan school 10:0.



sztukom walki i sportom walki w historii kul
tury fizycznej. Kolejny dział zawiera do
datkowo charakterystyki klasycznego aikiju
tsu, rosyjskiego sambo, systemu samoobrony 
ATK, wybranych kompletnych systemów 
budö. Wspólnie z Kazimierzem Obodyńskim 
ukazujemy Rugby jako sport walki. Ponadto 
Mirosław Ponczek zamieszcza ciekawy arty
kuł o sosnowieckich championach daleko
wschodnich sportów walki.

W dziale Teoria sportu znajdujemy prace 
poświęcone dynamice walki sportowej w taek- 
won-do (artykuł wielkiego znawcy tej sztuki 
walki Zbigniewa Bujaka), opis działań tech- 
niczno-taktycznych elity zawodników w judo  
(Wiesław Błach i wsp.), analizę zdolności 
motorycznych i cech osobowości trenujących 
aikidöka (Artur Litwiniuk i wsp.). Znajdu
jemy ponadto wyniki badań ukraińsko-pol
skich dotyczących przejawianej przez spor
towców agresji, opis psychologicznych typów 
zawodniów sportów walki, artykuł o kształ
towaniu zdolności motorycznych w kick-bok- 
singu, pracę ukazującą porównanie wskaźni
ków sprawności fizycznej osób trenujących 
jüdö  i aikido, wskazania dotyczące nauczania 
walki szpadą oraz wyjaśnienie wpływu ćwi
czenia jüdö  na dzieci.

Dział Antropologia a kultura ciała zawiera 
dwie ciekawe prace Henninga Eichberga -  
wyniki jego długoletnich badań. Z kolei Ma
rek Napierała przedstawia doniesienie o mon
golskim święcie powiązanym z tradycyjną 
formułą igrzysk. Dział poświęcony socjologii, 
psychologii i pedagogice rozpoczyna praca 
empiryczna dotycząca wpływu percepcji 
sztuk walki i scen przemocy na agresywne 
postawy dzieci. Następnie Bogdan Mytskan 
i wsp. podejmują zagadnienia treningu psy
chologicznego jüdöka. Z kolei niemicki 
specjalista od taiji quan Klaus Moegling 
podejmuje problemy z pogranicza psycho
logii i pedagogiki. Czytelnik znajdzie tu także 
prace dotyczące europejskiej i amerykańskiej 
recepcji sztuk walki (wyniki badań polsko- 
niemieckich), analizę pradyspozycji osobo
wościowych przyszłych nauczycieli wycho
wania fizycznego oraz socjologiczną analizę 
ekologizmu. W dziale Medycyna, zdrowie 
i sprawność Helmut Kogel wyjaśnia z per
spektywy medycznej sekrety wrażliwych 
punktów (kyüshöjutsu) będących celem ataku 
wielu technik walki. Natomiast Waldemar 
Sikorski łączy kwestie zdrowia i sprawności.

The Reader will read about the European and 
Polish history of jüjutsu, jüdö and fencing in 
the section devoted to martial arts and combat 
sports in the history of physical culture. The 
next section contains additionally characteris
tics o f classical aikijutsu, Russian sambo, the 
ATK self-defence system, selected complete 
systems o f budö. In cooperation with Kazi
mierz Obodyński we present Rugby as a com
bat sport. Moreover, Mirosław Ponczek pub
lishes an interesting article about the Far 
Eastern combat sports champions from Sos
nowiec.

In the section Theory o f sport we find 
works on the dynamics of sporting fight in 
taekwon-do (article by a great expert on this 
martial art, Zbigniew Bujak), the description of 
technical-tactic actions of the elite of con
testants in judo (Wiesław Błach and coop.), the 
analysis o f motor skills and personality char
acteristics o f practitioners o f aikidöka (Artur 
Litwiniuk and coop.). We also find results of 
Ukrainian-Polish research concerning aggres
sion appearing in case of sports people, a de
scription of psychological types o f combat 
sports practitioners, an article on shaping mo
tor skills in kick-boxing, a work showing the 
comparison of factors o f fitness in case of peo
ple practicing judo and aikido, hints on teach
ing fencing and an explanation of the influence 
o f practicing judo on children.

The section Anthropology and Body Cul
ture contains two interesting works by Hen
ning Eichberg -  the results o f his long-term 
research. In tum Marek Napierała presents an 
announcement about a Mongol holiday con
nected with a traditional form of feast. The 
section on sociology, psychology and peda
gogy begins with an empirical work con
cerning the influence of perception of martial 
arts and scene o f violence on aggressive atti
tudes o f children. Next, Bogdan Mytskan and 
coop, deal with the issue of the psychological 
training of a judoka. Than, the German spe
cialist on taiji quan Klaus Moegling discusses 
problems from the borderline of psychology 
and pedagogy. The Reader will also find here 
articles concerning the European and Ameri
can reception of martial arts (the results o f 
Polish-German research), an analysis o f per
sonality predispositions o f future teachers of 
physical education and a sociological analysis 
o f ecologism. In the section Medicine, Health 
and Fitness Helmut Kogel explains secrets of



Zapraszam także do działów recenzji, ko
munikatów i doniesień, gdzie Czytelnik prze
czyta o Zbigniewie Czajkowskim i jego do
robku teoretycznym, o osiągnięciach szer
mierki radzieckiej, o nowych książkach auto
rów japońskich, niemieckich i polskich, na 
temat imprez naukowych, nowych wydaw
nictw i różnych znaczących wydarzeń.

Nasze pismo stosuje kilkustopniowy pro
ces recenzji nadesłanych prac. Są one oce
niane przez członków komitetu redakcyjnego 
-  Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej, a tak
że przez recenzentów zewnętrznych i recen
zentów tomu. Zespół redakcyjny zasilił tym 
razem prof. Matthias von Saldem z Lti- 
neburga, jako redaktor naukowy tomu. Re
cenzje ogólną wykonali profesorowie Andrzej 
Andrusiewicz (historyk, socjolog, badacz kul
tur Wschodu), Jan Junger (dziekan Wydziału 
Sportu, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja) 
oraz Roman Maciej Kalina, redaktor naczelny 
pisma „Archives o f Budo”. Mamy też kolej
nego patrona -  Sekcję Polską International 
Association for Sport Kinetics (IASK). Cie
szy fakt, że nasze starania są dostrzegane 
i doceniane wyższymi ocenami punktowymi.

Wojciech J. Cynarski 
(redaktor naczelny)

sensitive points (kyûshôjutsu) being the target 
in many techniques of fight from the medical 
perspective. Waldemar Sikorski connects the 
issues o f health and fitness.

I also invite to the sections o f reviews, re
ports and announcements where the Reader 
will read about Zbigniew Czajkowski and his 
theoretical works, about the achievements of 
Soviet fencing, about new books by Japanese, 
German and Polish authors, about scientific 
events, new publications and various signifi
cant events.

Our journal complies with a four-staged 
process o f reviewing sent articles. They are 
evaluated by the members of the editorial 
staff -  the Editorial Committee and the Sci
entific Committee, also by external reviewers 
and the reviewers o f a volume. The editorial 
staff has been supported by professor Mat
thias von Saldem from Lüneburg this tie, as 
a scientific editor o f the volume. The general 
review has been done by the professors 
Andrzej Andrusiewicz (historian, sociologist, 
expert on Eastern cultures), Jan Junger (dean 
of the Sport Faculty o f the University in 
Presov, Slovakia) and Roman Maciej Kalina, 
the editor o f the journal “Archives of Budo”. 
We also have another patron -  the Polish 
section of the International Association for 
Sport Kinetics (IASK). We are glad that our 
work is noticed and appreciated in the form of 
higher marks.

Wojciech J. Cynarski 
(Editor-in-Chief)


