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In f o r m a c j e , w ia d o m o ś c i , s p r a w o z d a n ia  
I KOMUNIKATY /  NEWS-REPORTS

Zamies7xzamy skrótowy przegląd wydarzeń naukowych Î wydawnictw -  w kręgu problemów człowieka 
i kultury oraz dyskursu sztuk walki.

Wyróżnione publikacje zostały podane w kolejności tematycznej, natomiast imprezy naukowe (lub inne 
znaczące spotkania) -  w kolejności chronologicznej.

Informacje o książkach i innych publikacjach / 
Information about books and other publications

Nowe wydawnictwa: książki, artykuły -  krytyczny przegląd / New publications: 
books, articles -  critical review

Nauki społeczne / Social sciences
Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2003. 1075 s.
Nowe uzupełnione wydanie znanego podręcznika zasługuje na uwagę z kilku względów. 

Stanowi szerokie ujęcie antropologiczne, psychologiczne i z zakresu myśli społecznej, 
wychodzące poza ramy socjologii. Nowe wydanie obejmuje także teorie cywilizacji, 
koncepcje socjologii współczesnej i najnowszej myśli humanistycznej. Szerszą recenzję 
dzieła prof. Szackiego zamieścił na tamach „GW” Andrzej Mencwel (2003, nr 31, s. 14-15).

Marx Reinhard, Wulsdorf Helge, Christliche Sozialethik. Konturen -  Prinzipien -  
Handlungsfelder, Bonifatius Verlag, Paderborn 2002. 449 s.

Autorzy przedstawiają specyfikę, podstawy i zasady etyki chrześcijańskiej, ukierun
kowanej na służbę społeczeństwu. Właśnie etyka społeczna oświetlać powinna drogę we 
współczesnym, zsekularyzowanym (nie tylko zachodnim) świecie.

Andrusiewicz Andrzej [red.], Polska i je j  wschodni sąsiedzi, Rzeszów, 2003, t. 3. 320 s.
W ramach serii „Studia Wschodnioznawcze” redagowanej przez prof. Andrzeja Andru- 

siewicza ukazał się kolejny tom, zawierający teksty z pogranicza historii, kulturologii, 
politologii i socjologii autorów z Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy. Godna naśladownictwa 
jest taka właśnie szeroka, otwarta i interdyscyplinarna formuła pisma. Jest to jednocześnie 
efekt pracy Zakładu Badań Wschodnich IS UR, kierowanego przez A. Andrusiewicza.

Historia /  History

Kozaczka Marian, Ordynacja Zamojska 1919-1945, Norbertinum, Lublin 2003. 196 s.
Dr hab. M. Kozaczka, prof. UR, napisał interesującą książkę o majątku'Zamoyskich, 

którego schyłkowy okres nie był dotąd dokładnie zbadany i opisany. Ten szlachetny polski 
ród zasłużył się Rzeczypospolitej nie tylko w dziedzinach wojskowości i polityki. Ordynacja 
prowadziła działalność gospodarczą, kulturalną i oświatową.

Socjologia / Sociology

Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne pod red. 
Mariana Mańkowskiego, Rzeszów 2003. 386 s.

Ukazał się tom zawierający prace rzeszowskiego środowiska socjologicznego, dotyczące 
regionu Podkarpacia. Tom zawiera m.in. tekst W. J. Cynarskiego pt. Działalność 
Stowarzyszenia Idokan Polska na terenie Podkarpacia, poświęcony formom działalności 
i postrzeganiu SIP przez społeczeństwo.



Castells Manuel, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeńs
twem, (przeł. Tomasz Homowski) Rebis, Poznań 2003.

The Internet Galaxy jest książką popularną, którą Castells (socjolog miasta i specjalista 
od epoki informatycznej -  wieku produkcji i transferu symboli) poświęca społecznej historii 
intemetu, wpływowi ‘usieciowienia’ i elektronizacji na gospodarkę, ‘indywidualizm 
sieciowy’ etc.

Socjologia sportu /  Sociology of sport

Dziubiński Z. [red.], Społeczny wymiar sportu, SALOS RP, Warszawa 2003. 472 s.
Praca zbiorowa, ukazująca kulturę fizyczną w szerokiej, interdyscyplinarnej perspe

ktywie. Zawiera m.in. artykuł: Cynarski W. J., Obodyński K., Socjologiczna refleksja nad  
współczesnym fenom enem  sztuk walki.

Kosiewicz J., Obodyński K. [red.], Sport in the Mirror o f  the Values, Rzeszów 2003.188 s.
Jest to monografia zbiorowa opublikowana w języku angielskim. Praca zawiera 20 teks

tów -  efekt pierwszej części badań międzynarodowych. W tej liczbie znajdujemy trzy 
artykuły dotyczące problematyki sztuk walki.

Lamprecht Markus, Stamm Hanspeter, Sport zwischen Kultur, Kult und Kommerz, 
Seismo Verlag, Zürich 2002. 206 s.

Uwagę przyciąga obecność pucharu FIFA na okładce. Autorzy powołują się głównie na 
N. Eliasa, K. Heinemanna, K. Cacheya i K.-H. Bettego oraz prace własne, ukazując 
funkcjonowanie sportu w XX wieku pomiędzy polityką a gospodarką (zwłaszcza na terenie 
Szwajcarii). Nie podejmują tematu dsw.

Maguire Joseph, Nakaya Masayoshi [Eds.], Japan, Sport and Globalisation, Frank Cass 
Publishers 2003 (seria: Sport in the Global Society). 272 s.

Redaktorzy reprezentują uniwersytety Laughborough i Shimane. Praca dotyczy szeregu 
zagadnień. Jeden z rozdziałów dotyczy innowacji w dziedzinie sztuk walki.

Mangan J. A., Hong Fa [Eds.], Sport in Asian Society. Past aiul Present, Frank Cass 
Publishers 2002 (seria: Sport in the Global Society No 37). 288 s.

Autorami licznych tekstów zawartych w tejże pracy zbiorowej jest grupa azjatyckich 
i brytyjskich badaczy. Ukazują oni szeroką perspektywę -  polityczną, kulturową i społeczną 
funkcjonowania w azjatyckich krajach fenomenu sportu.

Guttmann Allen, Thompson Lee, Japanese Sports: A  History, University of Hawaii’ 
Press, Honolulu 2001. 307 s.

Treść książki dotyczy zarówno starojapońskich fonu kultury fizycznej, jak sumô, daikyü, 
chikaraishi, kemari, kyüdö, kendö, jak też nowoczesnych, „zachodnich” dziedzin sportu.

„Play the Game”, Copenhagen, 2002, 10-14. November, 44 s.
Duńskie pismo poświęca 7 stron (22-28) problemowi dopingu w sporcie. Na uwagę 

zasługują tu zwłaszcza teksty Jonny Toft i Karen Balling Radamer.

Psychologia / Psychology

Schacter Daniel L., Siedem grzechów pam ięci (przeł. Ewa Haman, Joanna Rączaszek) 
PIW, 2003.

Książka jest ważna nie tylko jako prezentacja dorobku badawczego autora -  profesora 
psychologii z Uniwesytetu Harvarda. Temat jest znaczący dla ludzi uprawiających czy to 
naukę, czy sztuki walki. Pamiętajmy więc o owych grzechach: nietrwałości, roztargnieniu, 
blokowaniu, błędnym przypisywaniu, podatności na sugestię, tendencyjności i uporczy
wości, by tym lepiej ich unikać.



Tematem głównym miesięcznika teoretyczno-metodycznego „Sport Wyczynowy”, 2003, 
nr 7-8 jest psychologia sportu. Między innymi interesujący artykuł pt. Ewolucja funkcji 
psychologii sportu  przedstawia prof. Janusz Zdebski.

Wilczyński Jacek, Postawa d a la  a  charakter człowieka, „Kultura Fizyczna”, 2003, 
nr 5-6, s. 7-14.

Autor artykułu porusza problem ważny nie tylko dla psychologii lub fizjoterapii. Problem 
„pracy z ciałem (body work)” zamierza podjąć w całościowej perspektywie, pisząc: „dopiero 
międzydyscyplinamość jako składowa metodologii systemowej (metametodologii), umo
żliwia całościowe, holistyczne badanie i interpretowanie zjawisk i struktur będących 
przedmiotem poznania”. Z drugiej jednak strony bazuje na języku pojęciowym starej, dawno 
sfalsyfikowanej psychoanalizy.

Jarvis Matt, Psychologia sportu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003,128 s.
Podręcznik niewątpliwie przydatny, profesjonalnie wydane przez GWP z przedmową 

prof. S. Kowalika. Wielka jednak szkoda, że ukazuje stare poglądy Lorenza i Freuda, a nie 
odnosi się do teorii Fromma i współczesnych psychologów humanistycznych.

Nauki o kulturze fizycznej /  Sport sciences

Koszczyc Tadeusz, Oleśniewicz Piotr [red.], Integracja w procesie kształcenia i  wycho
wania fizycznego, AWF Wrocław, 2002. 361 s.

Ta bardzo interesująca monografia (praca zbiorowa) zawiera artykuły autorów krajowych 
i zagranicznych z gruntu teorii wychowania, dydaktyki, psychologii i wychowania fizycznego. 
Dwa teksty odnoszą się do dsw: A. Mroczkowskiego Integracja nauczania kultury fizycznej 
z fizyką  i W. J. Cynarskiego Holistyczna edukacja psychofizyczna na drodze sztuk walki.

Drexel Gunnar, Paradigmen in Sport und Sportwissenschaft, Verlag Karl Hofmann, 
2003. 284 s.

Autor wymienia i dyskutuje paradygmaty: systemowy, działaniowy, behawioralny 
i semiotyczny. Badacz powinien uwzględniać właśnie owe ‘kulturowe gry’.

Hölter Gerd, Beudels Wolfgang, Brand Martin, Körperkonzept und Bewegungstherapie 
in der Psychosomatik, „Sportwissenschaft”, 2002, nr 4.

Jeszcze raz bardzo cenne badania z pogranicza nauk o zdrowiu, psychologii i nauk
0 kulturze fizycznej. Teoria powiązana z praktyką—profilaktyką i lecznictwem.

Riordan J., Jones R. [Eds.], Sport and Physical Education in China, ISCPES, 1999. 280 s.
Zespół autorów z różnych krajów (także badaczy chińskich) zrealizował pod kierunkiem 

brytyjskich redaktorów ciekawą książkę o funkcjonowaniu sportu w kraju Konfucjusza. Jest 
to kolejny krok w zakresie studiów międzykulturowych, stających się wręcz standardem we 
współczesnej refleksji nad kulturą fizyczną.

Pismo .Journal of Human Kinetics” (wyd. AWF Katowice) jest periodykiem repre
zentatywnym dla scjentycznego, biotechnicznego nurtu badań nad ludzką aktywnością 
fizyczną. Jednakże w tomie 9/2003 pojawiło się doniesienie Branislava Jetvica pt. Scientific 
Symposium ‘Towards a  more human world o f  children's sport', Belgrade, 2002 (s. 127-134), 
w którym autor przedstawia treść obrad dotyczących problematyki z pogranicza kinezjologii
1 socjologii sportu.

Rosiewicz Jerzy, Nauki o kulturze fizycznej i filozofia , „Roczniki Naukowe AWF 
w Warszawie”, 2002, t. XLI, s. 3-30.

Artykuł ten, który rozpoczyna 41. tom Roczników, trafnie ukazuje relacje zachodzące 
pomiędzy wymienionymi w tytule naukami. Refleksja ugruntowana jest na metateoretycznej 
bazie współczesnej filozofii nauki i metodologii.



Gwóźdź Andrzej [red.], Media -  eros -  przemoc. Sport w czasach popkultury, Univer
sitas, Kraków 2003.

Antologia przekładów opracowana przez A. Gwoździa ukazuje konskwencje me- 
diatyzacji sportu w kontekście kultury popularnej. Przedmiotem refleksji są popularne (przez 
powiązanie z telewizją) i skomercjalizowane dziedziny sportu: piłka nożna, fudbol 
amerykański, lekkoatletyka, wrestling i kolarstwo szosowe, w kontekście erotyzacji i estety- 
zacji kultury masowej.

Ponczek Mirosław, M ęska p iłka  nożna w stuleciu miasta Sosnowca 1902-2002, Progres, 
Sosnowiec 2002. 124 s.

To już jedenasta pozycja zwarta z historii kultury fizycznej napisana przez dr hab. 
M. Ponczka, prof. AWF w Katowicach. Tym razem autor przedstawia historię piłki nożnej 
od Klubu Sportowego „Milowice” do Sosnowieckiego Towarzystwa Sportowego „Zagłę
bie”, bogato dokumentując prezentowane treści.

Ponczek Mirosław, Kultura fizyczna w dokumentach papieskich i Episkopatu Polski 
w pierwszym dziesięcioleciu III Rzeczypospolitej, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa 2003. 63 s.

Autor podejmuje niezwykle ciekawy dla współczesnej historii kultury fizycznej i antro
pologii temat. Badania prof. Ponczka są także znaczące dla aksjologicznej interpretacji sztuk 
walki.

T eoria  tren in g u  /  T heory  o f tra in ing

Zaar Peter, Kickboxen. Von den Grundlagen bis zum Hochleistungstraining. Lehrbuch fü r  
Aktive und Trainer, Sportverlag Berlin, 2000. 317 s.

Nowoczesna teoria treningu zastosowana w nowoczesnym sporcie walki -  podręcznik dla 
trenerów i osób ćwiczących.

Barth/Barth, Training Fencing, Meyer & Meyer Sport, 2003. 168 s.
Książka poświęcona jest nauczaniu, treningowi techniki i taktyki szermierczej, 

i kierowana raczej dla młodych szermierzy.

Nowoczesna an tropo log ia  /  M odern  an thropology

„Scripta Periodica / Przegląd Medyczny”, Bydgoszcz, 2000, nr 2-4.
Prof. Władimir Bożiłow wydał niedawno kolejne tomy wymienionego pisma, 

zawierające materiały z Międzynarodowego Kongresu Nauk Antropologicznych „Antro
pologia 2000”. Jest to dzieło wielkie i niezwykłe -  wraz z suplementami liczy 5 woluminów 
i łącznie 2082 strony (!) Szczególnie ciekawe z perspektywy ujęć humanistycznych 
i systemowych wydają się zawarte tu prace A. Wiercińskiego: General Anthropology: 
Philosophy or Science?, A. Siemianowskiego: Człowiek przedm iotem  nauki i filozofii. Ku 
nowemu myśleniu o człowieku i K. Stachewicza: IV poszukiwaniu istoty człowieka. Na 
marginesie antropologii adekwatnej Karola Wojtyły -  Jana Pawia II. Ponadto znajdujemy 
wielkie bogactwo bardzo dobrych prac z dziedziny antropologii fizycznej i nauk 
pokrewnych.

Pawłucki Andrzej, Personalism fo r  Sport Pedagogy, Jędrzej Śniadecki Academy 
of Physical Education and Sport in Gdańsk, 2003. 180 s.

Znakomity polski humanista z AWFiS, prof. A. Pawłucki ukazuje w pełnej, dojrzałej 
postaci swą teorię pedagogiki sportu, opierającą się na założeniach personalizmu kato
lickiego. Praca łączą wielką wartość merytoryczną i etyczną prezentowanych treści.

Geertz Clifford, Dostępne światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, 
Universitas, Kraków 2003.



W serii „Horyzonty nowoczesności” ukazała się w tłumaczeniu prof. Zbigniewa Pucka 
książka, będąca zbiorem esejów tego wybitnego współczesnego antropologa kultury. Geertz 
prowadzi polemiczną dyskusję z teoretykami współczesnej wiedzy humanistycznej i na 
temat problemów dzisiejszego świata.

Medycyna /  Medicine

Punzet Norbert W., Das Kuatsu-Buch, Kuatsu-Akademie, Brannenburg 2001.
Księga o metodzie kuatsu shihana Punzeta (8 dan) jest znaczącą pozycją w dziedzinie 

medycyny dalekowschodnich sztuk walki. Autor powołuje się na autorytet prof. Masayoshi 
Hido (Osaka University). Treści zawarte w książce poparte są także praktycznym doświad
czeniem N. W. Punzeta w tej dziedzinie.

Jonas Wayne B., Levin Jeffrey S. [red.], Podstawy medycyny komplementarnej 
i alternatywnej, Universitas, Kraków 2003. 662 s.

Opracowania redakcyjnego edycji polskiej tego dzieła podjęła się Marzanna Magdoń -  
z dobrym skutkiem. Problematyka ta godna jest większego upowszechnienia w na
szym kraju.

Momola Irena, Cynarski Wojciech J., Elementy jü ju tsu  i karate w usprawnieniu rucho
wym i korygowaniu wad postaw y da la , „Nowiny Lekarskie”, 2003, nr 2, s. 131-134.

Dr Momola i dr Cynarski, reprezentujący osobne zakłady lWFiZ UR, przedstawiają 
wyniki badań nad zastosowaniem elementów dsw w korektywie. W artykule znajdujemy 
odniesienia do karatedó z Okinawy i do systemu idökan yöshin-ryü budô.

Rycerstwo i sztuka wojny /  Chivalry and Art of War

Yamamoto Tsunemoto, Hagakure. Das Buch des Samurai, Bechtermünz (2. wyd.), 
Augsburg 2001.

Historyczny autor był mnichem buddyjskim. Stąd w jego interpretacji rycerskiego 
kodeksu honorowego obok etyki Konfucjusza i teorii Yin-Yang pojawia się nawiązanie do 
buddyzmu. Jest to jedno z klasycznych dzieł ukazujących samurajski etos (bushidö).

Sun Tzu, Sztuka wojny [Bing fa], (przeł. i oprać. Robert Stiller) Vis-à-vis Etiuda, Kraków 
2003. 210 s.

Chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej i w interesach liczy sobie 
około dwa i pół tysiąca lat. Napisany został przez starożytnego chińskiego stratega Sun Tzu 
(Sun Zi) i oddaje mentalność podejścia pragmatycznego, nie ograniczonego zasadami 
honoru.

Zakrzewski Leszek, Arabski ethos rycerski, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heral
dycznego”, 2002, nr 22 (kwiecień), s. 1-7.

Jaka etyka walki wynika z Koranu i jak ukształtowany został etos islamskich 
wojowników? Ten temat wydaje się aktualny nie tylko w ramach studiów aksjologii sztuk 
walki.

Jean Flori, Rycerze i rycerstwo w Średniowieczu, Rebis, Poznań 2003.
Kolejny głos i barwna opowieść o tradycjach europejskiego rycerstwa.

Centrum Kulturalne Lepanto (Centro Culturale Lepanto), „Nowe Państwo”, 2003, nr 4, 
s. 64.

Etos chrześcijańskiego rycerstwa Europy nie zaginął. We Włoszech działa powołane 
w 1982 roku przez prof. Roberto barona de Mattei stowarzyszenie kulturalne, religijne 
(katolickie) i metapolityczne Lepanto. Stawia sobie za cel obronę zasad i instytucji cywili
zacji chrześcijańskiej, wydaje periodyk „Lepanto” oraz prowadzi kampanie, np. przeciwko 
„homoseksualizacji kultury zachodniej” w obyczajach i ustawodawstwie (2000).



Sztuki w alki /  M a rtia l A rts

Sterkowicz Stanisław, Ambroży Tadeusz [red.], Ju-jitsu sportowe: proces szkolenia 
(podręcznik treneraj ,  European Association for Security, Kraków 2003. 286 s.

Pod redakcją specjalistów z krakowskiej AWF (obydwaj legitymują się posiadaniem 
6 dan w jujutsu) ukazała się książka, poświęcona zasadniczo teorii treningu. Taki podrę
cznik był potrzebny trenerom tej prężnie rozwijającej się dyscypliny. Treści dotyczące 
realizacji procesów treningowego i startowego zasługują na szczególną uwagę. Słabiej 
natomiast przedstawiają się tu próby odniesień humanistycznych (w zakresie historii 
i pedagogiki dsw).

Art Josef, Reinhardt Erich, Ju-Jutsu Praxis, Heidi Art (5. wyd.), Preith 2002.
Autorami tego wartościowego podręcznika są dwaj policjanci: J. Art (ur. 1942, 7 dan 

w niemieckim jujutsu, 1 dan jüdö) i E. Reinhardt (ur. 1943, 7 dan jujutsu, 4 dan jüdö, 3 dan 
karate, mistrz Niemiec w karate ‘1968). Przedstawiają niemiecki nowoczesny, eklektyczny 
system samoobrony i interwencji. Książka jest bogato ilustrowana.

Cynarski Wojciech J., Obodyński Kazimierz [red.], Humanistyczna teoria sztuk i sportów  
walki -  koncepcje i problemy, Wyd. UR, Rzeszów 2003. 228 s.

Monografia ta zawiera prace autorów z Polski i z Niemiec, reprezentantów różnych 
dziedzin nauki i praktyków różnych odmian dsw lub sportów walki. Recenzję tej książki 
pióra J. Rosiewicza zamieszczamy w niniejszym tomie.

„Rocznik Naukowy Ido -  Ruch dla Kultury/ Movement for Culture”, 2002, t. III. 315 s.
Dla porządku wymieniamy nasz interdyscyplinarny rocznik (IRK-MC), który jedno

cześnie współtworzy humanistyczną teorię sztuk walki, z drugiej zaś nowoparadygmatyczną 
teorię kultury fizycznej, człowieka i społeczeństwa.

Stoffer Olivier, Shodan-no-kata, „Aikigoshindo Kaishi. Revue Culturelle Franco- 
Japonaise d’Arts Martiaux Takeda-ryu”, 2003, nr 32, s. 22-23.

Autor jest uczniem Rolanda Maroteaux 8 dan, posiadaczem 2 dan karate i 2 dan aikijutsu 
takeda-ryu (WTMF). Prezentuje pierwszą formę szkoły jükenpö takeda-ryu maroto-ha. Jest 
to pierwsza publikacja na ten temat -  program techniczny kempö w wersji mistrza 
Maroteaux jest jeszcze ciągle tworzony, doskonalony.

Grupp Joachim, Shotokan Karate KATA, Vol. 2, Meyer & Meyer Sport, 2003. 160 s.
Książka zawiera 9 kata i bunkai (interpretacje), bogato ilustrowana (660 zdjęć).

Röhrig Assunçâo Matthias, Capoeira. The History o f  an Afro-Brazilian M artial Art, 
University of Essex 2003, (seria: Sport in the Global Society No 45). 224 s.

Capoeira -  pierwotnie uprawiana przez podklasę (niewolników i ich potomków), obecnie 
jest praktykowana przez przedstawicieli klasy średniej i zyskuje uznanie w wielu krajach 
świata. Autor ukazuje historię tej oryginalnej sztuki walki w szerokiej socjologicznej 
i antropologicznej perspektywie.

Kyong Myong Lee, Richtig Taekwondo, blv, München 2000. 159 s.
Tę ciekawą książkę napisał niewątpliwy autorytet taekwondo, międzynarodowy trener 

i sędzia, posiadacz 9 dan WTF, filozof i profesor filozofii sportu w Chungcheng College. 
Oczywiście pojawia się refleksja filozoficzna, ale książka poświęcona jest w większym 
stopniu nauczaniu techniki walki. Pracę opatrzył wstępem dr Un Yong Kim, prezydent WTF.

Little John, Jeet Kunę Do. Komentarze B ruce’a Lee na temat sztuk walki, Budo-Sport, 
Warszawa 2003. 392 s.

Zebrane przez J. Little notatki i zapiski fenomenalnego Bruce’a Lee, uzupełnione zdję
ciami i wypowiedziami kilku osób, stanowią cenny materiał źródłowy, umożliwiający od



tworzenie zamysłu — koncepcji je e t kunę do. System ten nie został dopracowany do końca 
z powodu nagłej śmierci jego twórcy w 1973 r. Tym bardziej warto przyjrzeć się z uwagą 
refleksjom Lee nt. filozofii, metod treningu i walki.

Karzau Julia, Große Budomeister: J. Kano, G. Funakoshi, M. Ueshiba, Sportverlag Ber
lin 1999.

Autorka jest nie tylko młodą, piękną kobietą, ale posiada 1 dan w karate i w kobudö. 
Reprezentuje BSK i pogląd tegoż zespołu badawczego, wypowiadając się na temat biografii 
wielkiej trójki współczesnego budo. Mamy tu kolejny przyczynek do historii dsw.

Dienersberger Robbi, Tai-Bo, blv, München 2002. 128 s.
Autor jest instruktorem aerobiku, a taibo -  jakby karykaturą sztuk walki. Jednak z socjo

logicznego punktu widzenia interesujący jest fakt adaptacji elementów sztuk walki na 
potrzeby społeczeństwa konsumpcyjnego -  zastosowanie w fitness, ćwiczeniach przy mu
zyce i „dla figury”.

Otake Risuke, Le Sabre et le Divin. Katori Shintö-Ryü, Budo Editions, 2002. 450 s.
Ukazało się pierwsze francuskie wydanie znakomitej książki mistrza Otake i D. F. 

Draegera, poświęconej klasycznej XIV wiecznej szkole miecza świątyni Katori (w ory
ginale w językach angielskim i japońskim). Oryginalne kenjutsu i kobujutsu tej eli
tarnej szkoły sztuk walki zasługuje niewątpliwie na popularyzację w środowisku studiu
jących dsw.

Dr Hatsumi Masaaki, Essenz des Ninjutsu. D ie Neun Traditionen, Bujinkan Fudoshin 
Dojo, Eberswalde 2001. 184 s.

Mistrz Hatsumi jest söke siedmiu klasycznych szkół ninjutsu. W swej nowej książce 
odstania fragment tajemnic sztuki „panów nocy” i próbuje ukazać jej sens.

Mol Serge, Japońskie sztuki walki. Przewodnik p o  koryü jü ju tsu , Diamond Books, 
Bydgoszcz 2003. 241 s.

Bydgoskie wydawnictwo wydało w tłumaczeniu W. Nowakowskiego wartościową książ
kę o oryginalnych, klasycznych szkołach jüjutsu w dwa lata po jego oryginalnym wydaniu. 
Autor jest zaawansowanym adeptem tychże koryü. W następnym tomie IRK-MC zamie
ścimy recenzję tej książki.

The Chinese Sangshan and Shaolin Wushu Center, The Real Shaolin Gong-fu of China, 
Hong Kong International Publishing Hause, 1995.

Ten piękny album, wydany na 1500-lecie budowy sławnego klasztoru Shaolin, dopiero 
niedawno dotarł do współpracującego z naszą Redakcją mistrza Lothara Siebera. W malo
wniczej scenerii jak z pamiętnego filmu „Klasztor Shaolin” pokazani są ćwiczący mnichowie -  
praktykujący klasyczne formy kung-fu.

Dr Siebert Gunnar, Am is, Escrima, Kali. Die Kunst der wirbelnden Stöcke, Verlag 
Wienmann (4. wyd.), Berlin 2001.

Autor jest uczniem znakomitych mistrzów filipińskich sztuk walki, a także fajterem 
odnoszącym sukcesy w zawodach kontaktowej walki filipińskim kijem (MŚ 1994, ME 
1995). Z pomocą wydawcy -  dr Wolfganga Weinmanna (6  dan jüdö) -  ukazuje historię 
(głównie najnowszą) i technikę amis. Książka jest bogato ilustrowana (198 zdjęć).

Cieplicki Marek, Witkowski Kazimierz, Judo. Zestaw ćwiczeń z  wykorzystaniem  
skakanki i liny, część I, Biblioteka „Życia Akademickiego”, Wrocław 1999. 54 s.

Mgr M. Cieplicki (trener jüdö, 2 dan) i dr K. Witkowski (4 dan, AWF Wrocław) 
są autorami interesującego poradnika -  opracowania zestawu ćwiczeń ogólnoro
zwojowych z ukierunkowaniem na jüdö, które można wykorzystywać w pracy z dziećmi 
i młodzieżą.



„Budojo”, 2003, nr 1. 98 s.
Pojawiło się nowe popularne pismo „miłośników miecza japońskiego i tradycyjnych 

sztuk walki”, o charakterze nieco mniej komercyjnym, niż inne tego typu (13% powierzchni 
poświęconej reklamie, przy -  dla porównania -  ponad 2 0 % w lipcowym numerze 
„Samuraja”). Wydaje się, że „Budojo” (brak zapisu z oznaczeniem długich głosek japoń
skich słów) będzie merytorycznie redagowane na wyższym poziomie, niż dotychczas 
wydawane w Polsce pisma -  miejmy taką nadzieję.

Pierwszy numer zawiera m.in. krytykę prawnych regulacji uprawiania dsw w Polsce, 
kilka tłumaczeń z japońskiego „Hiden Budo & Bujutsu Magazine”, notę o życiu mistrza 
Kunii Zen’ya (szkoła kashima shin-ryü), informacje o kendö i aikido etc.

Szabla Zabłockiego, „Budojo”, 2003, nr 3, s. 74-77.
Oto mamy już trzeci numer pisma z interesującym wywiadem, przeprowadzonym 

z prof. Wojciechem Zabłockim. Polski mistrz szabli wspomniał m.in. o swych walkach 
z Wojciechem Cynarskim (kenjutsu) i ze zmarłym w tym roku japońskim nauczycielem 
kendö Kozo Ando.

Tyszkowski Sławomir, Ruchowe fo rm y ekspresji filozofii Wschodu, „Rocznik Naukowy 
AWFiS w Gdańsku”, 2002, t. XIII, s. 179-180. Redaktorem naczelnym jest A. Pawłucki.

Po 13 latach od wydania książki przez prof. S. Tokarskiego doczekała się ona oto 
recenzji zatytułowanej tak samo, jak książka. Tyszkowski ocenia ją  z punktu widzenia 
trenera jüdö i właściwie głównym zastrzeżeniem wobec książki, jakie formułuje, jest 
nadmiar niezrozumiałej (?) dla czytelnika refleksji filozoficznej, którą ponadto zawodnicy 
jüdö niezbyt [zdaniem Tyszkowskiego] się interesują.

V aria

Polok Krzysztof, English in Sports, t. III, Wyd. GWSH, Katowice 2000.
Dr Polok napisał rzecz niezwykle przydatną dla studiów i badań w dziedzinie sportu, 

które to badania powinny sięgać do literatury anglosaskiej i światowej -  angielskojęzycznej. 
Poprzednie dwa tomy ukazały się odpowiednio w latach 1998-1999.

Zapowiedzi:

Socjologia sp o rtu  /  Sociology o f sp o rt

„European Journal for Sport and Society” (EJSS), Münster, 2004, No 1.

O lim pizm  /  O lym pism

Bale John, Christensen Mette Krogh [Eds.], Post-Olympism? Questionong Sport in the 
Twenty-First Century, Berg, 2004. 256 s.

Jo g a  /  Yoga

Strauss Sarah, Positioning Yoga, Berg Publ., 2004. 224 s.

Sztuki walki /  M a rtia l A rts

Neumann Ulf, Saldern Matthias von, Pöhler Ralf, Wendt Peter-Ulrich [Hrsg.], Der 
friedfertige Krieger Budo als M ethode zur Gewaltprävention, 2003. 204 s.

Książka ta miała się ukazać w listopadzie 2003 (ISBN 3-89472-275-4).

Cynarski Wojciech Jan, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie 
europejskiej, Wyd. UR, Rzeszów 2004. Ok. 400 s.

Wydanie planowane jest na luty 2004.

(oprać. WJC)


