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Sztuki walki a tea tr -  Sesja w Łodzi, ŁDK, 4-5 kwietnia 2003. Zaproszono do udziału 
ekspertów, przewidziano wykłady i pokazy. W. J. Cynarski podjął się analizy związków dsw 
z teatrem z perspektywy teorii sztuk walki i „orientalnej filozofii sportu. Prof. Tokarski 
nawiązał zwłaszcza do swych doświadczeń sportowych i filmowych. Więcej na ten temat 
w artykule W. J. Cynarskiego i A. Litwiniuka Droga aktora a droga wojownika, sesja 
naukowa... zamieszczonym w niniejszym tomie.

Pod honorowym patronatem Ambasadora Japonii i Prezydenta Miasta Mielca odbyły się 
w tym mieście 28-29 kwietnia Dni Kultury Japońskiej. Współorganizatorami byli: 
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Centrum Sztuki i Techniki Japńskiej „Manggha” 
w Krakowie i ZSO nr 1 w Mielcu. W programie oprócz wystaw lalek, grafiki, rzemiosła, 
origami, japońskich książek, chanoyu i ikebany przewidziano pokazy sztuk walki (wystąpiła 
grupa „Klan Tygrysa”, trenująca w shibu kobudö SIP). Były także wykłady, koncert, teatr 
tańca, filmy samuraj skie etc.

Mind-body problem. „Ciało ludzkie -  znak uniwersalny” , Kraków, 7-12 kwietnia 
2003. Istotne antropologicznie zagadnienie rozwiania „świadomości ciała” i relacja umysł- 
ciało były tematem warsztatów zorganizowanych przez Katedrę Dramatu Instytutu 
Polonistyki UJ. Pracowano nad Semantyką ciała ludzkiego w sztukach wizualnych, inter
pretowano relacje takich dziedzin, jak teatr i taniec, filozofia i antropologia kulturowa, 
psychologia „między nauką a sztuką”. Udział wzięli: Sandra Horton Fraleigh (choreograf, 
USA), Atsushi Takenouchi i Itto Morita (tancerze buttö, Japonia), John Shranz (Uniwersytet 
Maltański), Jean Cebron (Folkwang Hochschule, Essen) oraz zespół tańca etnicznego 
z Mozambiku. Afrykańscy tancerze demonstrują także elementy walki.

Sztuki walki i samoobrona /  m artial arts & self-defence. 11.10.2003 w Monachium 
odbyło się seminarium DDBV. Przeprowadzono wykłady z: medycyny sportu, prawa 
sportowego i historii budo, co uzupełniły zajęcia praktyczne na macie. Prowadzącymi byli: 
doc. L. Sieber, J. Bachmeier i B. Wenger.

Lokalna ku ltura  fizyczn a  -  II Forum Kultury Fizycznej w Strzyżowie. W dniu 29. 11. 
2003 na auli LO w Strzyżowie odbyło się z inicjatywy lokalnych działaczy kultury fizycznej 
(m.in. Wiesława Złotka, Wojciecha Górnickiego i Andrzeja Kruczka) II Forum Kultuiy 
Fizycznej -  konferencja poświęcona problemom kultury fizycznej na terenie gminy i miasta 
Strzyżów. Udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy. Obrady przebiegały w dwóch grupach 
tematycznych: 1) Sport dzieci i młodzieży, sport kwalifikowany, działalność klubów 
i stowarzyszeń sportowych, sponsoring, baza sportowa; 2) Turystyka i rekreacja, organizacja 
pracy krajoznawczej z dziećmi i młodzieżą, baza rekreacyjno-wypoczynkowa, walory tury
styczne naszej gminy. M.in. prezes S1P wygłosił referat o aktualnych problemach i planach 
działalności Stowarzyszenia Idókan Polska. Akcentowano o potrzebie współwystępowania 
pasji, dobrej organizacji i pieniędzy. Zwrócono uwagę, że rok 2004 ma być rokiem edukacji 
przez sport i turystykę.

Medycyna alternatywna w Domu Kultury. Strzyżowski DK „Sokół” zorganizował 
24 listopada 2003 spotkanie z Igorem Palińskim, dyrektorem Instytutu Magnesoterapii 
z Truskawca (Ukraina), Henrykiem Gładyszem, terapeutą z Rudy Śląskiej i Mieczysławem 
Kwolkiem, bioenergoterapeutą ze Strzyżowa.

Zapowiedzi

Zakład Technik Relaksacyjnych i Jogi Wydziału Zarządzania Politechniki Często
chowskiej organizuje w dniach 5-6 lutego 2004 w Częstochowie konferencję naukową 
„Stres w biznesie i jego zwalczanie”. Przewodniczący komitetu naukowego prof, dr hab.



Janusz Szopa interesuje się także tematyką naszego pisma. Życzymy więc udanej konferencji 
i czekamy na arykuły dia IRK-MC.

II Europejski Kongres Socjologii Sportu pod hasłem „Sports Involvment in a Changing 
Europe” będzie miał miejsce w maju 2004 w Rzeszowie i Łańcucie. Patrz:

www.univ.rzeszow.pl/eng/eass_con/index.htm Organizatorami są EASS, Uniwersytet 
Rzeszowski i PTNKF w Rzeszowie.

9 października 2004 odbędzie się w Warszawie kolejne sympozjum salezjańskie. Tym 
razem tematem obrad będzie Edukacja przez sport. Sympozja orgnizowane przez SALOS 
stanowią niezwykle interesujące, interdyscyplinarne forum humanistycznej refleksji nad 
kulturą fizyczną.

Dr I. Pawtucka, dr hab., prof. UR K.
Obodyński i prof, dr hab. A. Pawłucki 
podczas sympozjum salezjańskiego 
Warszawa 2003. Fot. WJC i KO.

22-24.10.2004 w Wiśle odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Motor 
Control 2004: theories, their implementations and research pespectives in motor control” . 
Organizatorem jest AWF Katowice, a przewodniczącym komitetu naukowego -  prof. dr hab. 
Joachim Raczek.

http://www.univ.rzeszow.pl/eng/eass_con/index.htm

