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Aktualności Stowarzyszenia Idökan Polska oraz informacje z krajowej 
sceny sztuk walki

Poniższe teksty można traktować jako materiały źródłowe — dokumenty „z życia ” nauki i środowiska sztuk i sportów 
wałki, z działalności SIP i PTNKF, z  wydarzeń w Polsce i w Europie, oraz zestawienia faktograficzne.

„Stowarzyszenie Idökan Polska (SIP) z siedzibą w Rzeszowie zostało zarejestrowane 
w KRS. Wraz z  Sekcją Jüjutsu AZS UR rzeszowski ośrodek SIP reprezentuje region Polski 
południowo-wschodniej (Podkarpacie) w PZJJ” (z komunikatu nr 2/2001 Stowarzyszenia 
Idökan Polska).

1. X lat jüjutsu i karate w Strzyżowie nad Wisłokiem

W związku z X-leciem sekcji jüjutsu i karate Rzeszowskiego Ośrodka „Döjö Budökan” 
w Strzyżowie przedstawiamy kalendarium -  fakty z historii tej czołowej w regionie sekcji i jednej 
z najmocniejszych w kraju w sportowym jüjutsu (nie tylko w skali klubów i ośrodków SIP).

Zima 1992/93. Sekcja jüjutsu i karate Rz. O. „Döjö Budökan” w Strzyżowie powstała 
i rozpoczęła działalność podczas ferii zimowych. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 
w SP nr 1. Następnie treningi odbywały się w Zespole Szkół, w różnych salach.

1994 -  W. J. Cynarski zdobywa tytuł MP Seniorów w formach jüjutsu (Sosnowiec). Od 
tego roku strzyżowska sekcja dominuje w rywalizacji w jüjutsu sportowym w makroregionie, 
zdobywając kolejne tytuły mistrzostw regionu Polski południowo-wschodniej, drużynowe 
Puchary Idókanu i medale MP.

1995 -  sensei Dietmar Schmidt 4 dan (obecnie 5 dan, lider stowarzyszenia Idökan Grecja) 
poprowadził w Strzyżowie pierwsze w Polsce międzynarodowe szkolenie w stylu zendó karate.

1996 -  sensei Cynarski uzyskuje pierwsze w Polsce licencje sędziego międzynarodowego 
klasy A (w jüjutsu i w karate).

1997 -  zdobycie drużynowego Mistrzostwa Polski Juniorów w jüjutsu.
Lipiec 1997 -  shihan Lothar Sieber 10 dan prowadzi międzynarodowy staż Idökan Europa 

w Rzeszowie. W Strzyżowie spotyka się z burmistrzem J. Półzięciem i dokonuje oficjalnego 
otwarcia döjö (sali ćwiczeń) w baraku OSiR-u.

1999 -  w czerwcu tego roku główny trener sekcji -  W. J. Cynarski -  uzyskuje w PZJJ 
stopień 5 dan w jüjutsu. W Strzyżowie odbyły się po raz pierwszy w tym mieście zawody 
sztuk walki -  turniej o VII Puchar Idökan Polska. Po turnieju przeprowadzone zostało pod 
kierunkiem sensei Cynarskiego i W. Kisiela (2 dan) seminarium szkoleniowe w zakresie 
idökan jüjutsu i karate.

2000 -  Cynarski zdobywa w  Tokio II miejsce w MŚ federacji IMAF w formach karate i m  m. 
w kobudö, oraz zdaje egzamin na stopień 3 dan w kobudö (techniki tradycyjnych japońskich broni).

2001 -  IX Obóz Letni IP 
w Chłapowie. Wojciech Kłak 
zdobywa tytuł Wicemistrza 
Polski Seniorów w jüjutsu. IX 
Puchar IP w Strzyżowie -  
drugi otwarty turniej jüjutsu 
w tym mieście i kolejne zwy
cięstwo drużyny „Döjö Budö
kan” naszego stowarzyszenia 
(Mistrzostwo Podkarpacia).

Drużyna D öjö Budökan  przed pięciu 
laty [z archiwum sekcji]



Każdego roku strzyżowska 
sekcja bierze udział w sporto
wych obozach letnich Stowarzy
szenia Idokan Polska, uczestni
czy w ogólnopolskiej rywalizacji 
sportowej i organizuje pokazy 
podczas różnych lokalnych uro
czystości (Dni Powiatu, Rze
szowa, Strzyżowa, Osiedla 
i inne).

Trenerem i nauczycielem 
„drogi wojownika” od początku 
jest sensei Wojciech J. Cynarski. 
Natomiast wśród najlepszych 

Sekcja strzyżowska w jubileuszu X-lecia, Strzyżów 2001 [fot. A. Moskwa] uczn iów >  którzy na tej szlachet
nej drodze osiągnęli wyższe stopnie, można wymienić: -  w jüjutsu -  Piotr Wanat (2 kyü), 
Jacek Szurlej (2 kyü), Paweł Szlachta (3 kyü); -  w karate -  Tomasz Szlachta (3 kyü), 
Wojciech Kłak (3 kyü), Artur Wilk (3 kyü). Według wyników sportowych -  wśród juniorów 
najlepsza jest aktualnie Anna Pasternak (5 kyü), natomiast wśród seniorów -  bezwzględnie 
Wojciech Kłak.

Z IX Pucharu Idökan Polska, Strzyżów 2001 [fot. R. Rżany].

2. W yniki sportowe SIP 2001.

„M. in. dwóch uczniów sensei Cynarskiego zdobyło wicemistrzostwo kraju w jüjutsu 
(W. Kłak 3 kyü, P. Słomiński 2 kyü karate). Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego



wyróżnił najlepszą juniorkę SIP -  A. Pasternak. Wysoko oceniono organizację turnieju o IX 
Puchar IP (Strzyżów, 27 X 2001). Turniej ten potwierdził mocną pozycję naszej szkoły jüjutsu 
w rywalizacji krajowej -  w Strzyżowie drużyna Idókan-Rzeszów pokonała 6 drużyn, w tym 
3 kluby śląskie, zdobywając puchar dla najlepszej drużyny, a indywidualnie -  m. in. 5 medali 
złotych i 7 srebrnych w Mistrzostwach Podkarpacia” [z komunikatu nr 2/2001 SIP].

3. Nagrody i wyróżnienia M arszałka W ojewództwa Podkarpackiego

Na spotkaniu w rzeszowskiej Filharmonii w swym wystąpieniu informacyjnym prezes SIP 
wypowiedział się następująco na temat „Sportowych osiągnięć Stowarzyszenia Idökan Polska 
w Rzeszowie AD 2001”:

W bieżącym roku nasi zawodnicy z sekcji w Rzeszowie i Strzyżowie zdobyli łącznie 
w serii Ogólnopolskich Turniejów Kwalifikacyjnych (OTK) w jü ju tsu  23 medale, w tym 
5 złotych, 12 srebrnych i 6 brązowych. M. in. nasi reprezentanci wywalczyli 5 medali 
Mistrzostw Polski (Głogów i Lubsko) i 3 w Pucharze Polski Seniorów (Mysłowice). Mamy 
aktualnie dwóch wicemistrzów kraju, przy czym Wojciech Kłak -  najlepszy z naszych 
seniorów -  jest członkiem kadry narodowej.

Dużym sukcesem sportowym drużyny naszego Stowarzyszenia zakończył się ostatni 
z tegorocznych OTK -  otwarty turniej i IX Puchar Idökan Polska i Mistrzostwo Podkarpacia, 
rozegrany w Strzyżowie 27 października. W dziesięciu rozegranych kategoriach nasi 
zawodnicy zdobyli łącznie 13 medali oraz puchar dla najlepszej drużyny [dokładne wyniki 
opublikowane zostały w miesięczniku „Waga i Miecz”, 2001, nr 11-12, przyp. red.].

Obecna tutaj Anna Pasternak -  nasza najlepsza juniorka -  do poprzednio zdobytych w 
tym roku (w ogólnopolskich zawodach) 3 medali dołączyła kolejny -  srebrny w kat. do 62 kg. 
Wśród najlepszych należy wymienić jeszcze Roberta Bełko i Jana Gwiszcza, rywalizujących 
w kat. -  62 kg, oraz Tomasza Szlachtę, który zaliczył udany come back w kat. -  77 kg. 
T. Szlachta i W. Kłak byli wcześniej wielokrotnymi medalistami turniejów kadetów i juniorów 
(także mistrzostw Polski).

Pomimo dużych trudności, wynikających z niedoinwestowania naszej mało jeszcze 
popularnej dyscypliny, osiągamy wyniki podobne do kilku bogatszych klubów śląskich. 
Niestety, nie mogliśmy skorzystać z zaproszenia na Mistrzostwa Świata IMAF do Japonii 
(Tokio 2002), gdyż kwota zgłoszenia zawodnika (prawie 4000 USD) stanowiła skuteczną 
barierę. Nie będzie więc można powtórzyć medalowego wyniku z ubiegłego roku. Także od 
kilku lat nie jesteśmy w stanie skompletować pełnowymiarowej maty olimpijskiej, która 
umożliwiałaby zorganizowanie mistrzostw Polski.

Jednakże oprócz wymienionych osiągnięć i ponad ukazanymi problemami realizujemy 
przede wszystkim wychowanie młodzieży w duchu szlachetnych zasad, etyki rycerskiej, samo
dyscypliny i szacunku dla autorytetów. Droga wojownika jest drogą honoru, która kształtuje 
sferę moralno-społeczną, a także wprowadza w humanistyczne wartości kultury fizycznej.

Wojciech J. Cynarski

Nagrody lub wyróżnienia otrzymali działacze i szkoleniowcy oraz zawodnicy z terenu 
województwa, reprezentujący między innymi sporty walki (dyscypliny pochodne sztuk walki). 
Wśród działaczy byli to: Roman Woźniak (karate), Jan Popowicz (hicznictwo); wśród 
szkoleniowców: Mirosław Nowicki (jüdö), Andrzej Dryla, Gabriel Szajna (szermierka), 
R. Makara, R. Kiper, A. Pisarczyk, Cz. Stankiewicz, R. Kolano (karate), W. Siuta, J. Szeliga 
(łucznictwo), R. Konieczny, J. Lipień, B. Ginalski (zapasy). Między innymi prezes SIP 
dr Wojciech J. Cynarski otrzymał list gratulacyjny o następującej treści:

Korzystając ze sposobności wyrażam słowa najwyższego uznania i składam najserdecz
niejsze gratulacje za sukcesy sportowe swoich podopiecznych w roku 2001.



Jestem przekonany, że efekty sportowe osiągane przez Pańską zawodniczką są najwymow
niejszym dowodem doskonałego przygotowania i znajomości zasad takiego prowadzenia 
treningów, aby ich owocem było uzyskiwanie ja k  najlepszych wyników w rywalizacji sportowej. 
Dzięki tak pojętemu zaangażowaniu w rozwój kultury fizycznej możliwa staje się populary
zacja je j znaczenia i promocja sportu w województwie podkarpackim.

Życzę wszelkiej pomyślności, wielu tak znamiennych efektów wytężonego wysiłku oraz 
znaczących sukcesów swoich podopiecznych w następnych latach.

Rzeszów, 14 listopada 2001 r.

Z  wyrazami uszanowania i poważania 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Bogdan Rzońca

Notabene wicemistrz Polski w jüjutsu seniorów Wojciech Klak został przez SIP wytypowany 
do nagrody przyznawanej przez Radę Miasta Rzeszowa dla Młodych Talentów.

4. Sem inarium  Metodyczno-Szkoleniowe, Monachium, 3-10 II 2002

IWFiZ UR i SIP reprezentował dr 
Cynarski, dyrektor techniczny SIP. Wy
kłady i demonstracje doc. Siebera doty
czyły następujących zagadnień:

oddech, 'ki', 'kime', 'aiki' w walce 
zendö karate;
problemy medycyny niekonwencjo
nalnej;
elastyczność w jüjutsu (1 zasada), 
a więc dostosowanie do możliwych 
form ataku oraz modyfikacja technik 
dla ich skuteczności w samoobronie 
i walce;
zasada wchodzenia w przeciwnika Lothar Sieber w gabinecie medycznym podczas pracy [fot. 
(irimi), 'atemi', obalenie i techniki W. 1. Cynarski],

„wykańczające”;
- realizacja idö w technikach jüjutsu i karate;

związki iaidö i zendö karate -  interpretacja form seitei (wszystko łączy się w spójny 
system budö);

- normatyw, że jüjutsu musi być realistyczną metodą samoobrony, jak stwierdził kiedyś 
mistrz-lider międzynarodowego Idökanu i WJJC, W. Strauss 10 dan;

- wyjaśnienia dotyczące T.A.I. karate, amerykańskiego systemu bazującego w 80 % na 
technikach pochodzenia chińskiego (kenpö/kungfu).

Shihan L. Sieber twórczo rozwija ideę P. Jahnke dotyczącą zendö karate tai-te-tao, modyfikując 
techniki pod kątem walki realnej.

Pobyt naukowo-badawczy i szkoleniowy przewidywał także praktykę uchi-deshi u mistrza, 
która zakończyła się udanym egzaminem sensei Wojciecha Cynarskiego na 4 dan w karate. 
Przy okazji była sposobność przeprowadzić wywiady, zapoznać się z nowościami literatury 
w kilku bibliotekach, odwiedzić instytuty sportu w Monachium i Regensburgu.



Sensei W. J. Cynarski (4 dan 
karate-dö) podczas treningu 
w Chłapowie, VII OL, 1999 
[z prywatnych zbiorów fotogra
ficznych].

5. Idö  i zendö karate w Europie -  wg dokumentów DDBV e. V. i Rejestru Centralnego
SDP1 (tabele I i U).

Tabela I -  Najwyższe stopnie w idokan ido w Europie

1. Sieber Lothar (D) 10 dan
2. Schöllauf Hans (A) 10 dan
3. Gdanietz Dietmar (D) 9 dan
4. Sieber Hannelore (D) 7 dan
5. Dörflinger Wolfgang (D) 7 dan
6 . Ritzinger Günter (D) 6  dan
7. Gabert Rudolf (D) 6 dan
8 . Martens Ulf (D) 5 dan
9. Cynarski Wojciech Jan (PL) 5 dan
10. Schmidt Dietmar (GR) 5 dan

Ponieważ z funkcji liderów Idokan Europe International ustąpili H. Schöllauf i R. Gabert, 
liderem światowego Idókanu jest aktualnie dotychczasowy wiceprezydent 1EI -  shihan Lothar 
Sieber 10 dan [por. wykresy: Cynarski 1997, s. 129; 2000 d, s. 15]. W  Polsce idö i jüdö-dö  są 
-poza kilkoma publikacjami sensei Cynarskiego -  jak  dotąd prawie nieznane. A przecież jüdö- 
dö stosowali z powodzeniem tacy wybitni austriaccy dżudocy (jüdöka), jak 3. Ebetshuber 
i H. Klinger von Klingerstorff. Spoza federacji np. znakomity szwajcarski mistrz jüjutsu  
Robert Tobler, oprócz 10 dan w jüjutsu  i 5 dan w jüdö  posiadał 1 dan w idö.

Tabela II -  Najwyższe stopnie w zendö karate tai-te-tao/ idokan karate w Europie

1. Sieber Lothar (D) 10  dan, soke
2. Martens U lf (D) 6  dan
3. Sieber Hannelore (D) 5 dan
4. Schmidt Dietmar (GR) 5 dan
5. Aledo Enrique (E) 5 dan
6 . Bachmeier Josef (D) 4 dan
7. Gabert Rudolf (D) 4  dan
8 . Cynarski Wojciech Jan (PL) 4 dan

W  Polsce styl ten uprawiany jest w Rzeszowskim Ośrodku „Dojo Budokan” w sekcjach 
w Rzeszowie i Strzyżowie [Cynarski 2000 d] i w  „Döjö Idokan” Mrozy (gdzie treningi

1 „Verzeichnis der M itglieder im  DDBV e. V., Stand vom 07. Dezember 2001” -  czyli stan z 7 grudnia.



prowadzi Marek Mroszczyk 2 dan). Jest także kilka osób posiadających stopnie uczniowskie 
w zendö karate w Krakowie i Przemyślu.

6. Kobudö w Europie i w Polsce -  kom petentni instruktorzy

Tabela III -  Specjaliści honshu kobudo (A) i Okinawa kobudö  (B)

1. Chinen Kenyü (F) 7 dan (B)
2. Floquet Alain (F) 6 dan(A )
3. Stiebler Georg (D) 6 dan
4. Rauscher Hans-Dieter (D) 6 dan (B)
5. Jahnke Peter (D) (1936-1995) 4 dan
6 . Punzet Norbert (D) 4 dan (B)
7. Piech K rzysztof (PL) 4 dan (B)
8 . Cynarski W oiciech Jan (PL) 3 dan (A)
9. Kogel Helmut (D) 3 dan (B)
10. Staniszew Aleksander (PL) 2 dan (B)

Niewielu jest w Europie kompetentnych nauczycieli kobudo. Oryginalne japońskie kobudo 
(kobujutsu) jest prawie wcale nieznane. Szkoła tenshin shöden katori shintö-ryü pojawiła się 
w Polsce za sprawą Stanisława i Wojciecha Cynarskich w końcu lat 80 (Tarnów, Rzeszów). 
Aktualnie: „Przy Rzeszowskim Ośrodku 'Döjö Budökan ' rozwijane jest tradycyjne japońskie 
kobudo. Osoby studiujące owe stare tradycje sztuk walki, rejestrowane są w Shibu Kobudo 
przy SIP. Możliwe jest jeszcze przyjęcie grupy osób spoza ośrodków rzeszowskiego i nieby- 
leckiego” [z komunikatu nr 2/2001 SIP]. Ze stron internetowych Rady ds. Dalekowschodnich 
Sportów i Sztuk Walki przy UKFiS wynika, że Stowarzyszenie Idökan Polska jest jedyną 
w Polsce organizacją, która zajm uje się nauczaniem kobudo.

7. Plany Stowarzyszenia IP  na rok 2002 przewidują:

■ organizację X Obozu Letniego jüjutsu, karate i kobudo w terminie 29 VII -  4 VIII 2002 
nad Zalewem Czorsztyńskim; trenerem prowadzącym ma być sensei W. J. Cynarski, 
posiadający w wymienionych sztukach walki odpowiednio 5, 4 i 3 dan.

■ jubileuszowy X Puchar IP ma się odbyć w Strzyżowie 19 X 2002 [Komunikat nr 2/2001 
SIP]; połączony będzie zapewne z Mistrzostwami Podkarpacia w jüjutsu.

■ komunikat SIP przekazał informację o ukazaniu się pierwszego tomu ,Jtocznika 
Naukowego Ido -  Ruch dla Kultury", poświęconego humanistycznej teorii sztuk walki, 
i przygotowywanym tomie drugim. Ponadto „do zaplanowanego wydania 'Biuletynu 
Söbudö S IP ’ prosimy kierowników ośrodków o artykuły nt. historii tychże ośrodków, 
imprez sportowych, ludzi zasłużonych etc.” [Komunikat nr 2/2001 SIP];

■ brana jest pod uwagę organizacja stażu międzynarodowego z mistrzem L. Sieberem 
(10 dan jüjutsu, karate, ido) w roku 2002.

8. Kolejne przedsięwzięcia zakładane do realizacji wspólnie z PTNKF w Rzeszowie:

wydawnicze, to zwłaszcza wydanie III tomu „R ocznika Naukowego Ido-Ruch dla Kultury”; 
szkoleniowe -  przewiduje się organizację kursów instruktora rekreacji i sportu -  
aikibudö/kobudö, jüjutsu, jüdö i karate.

9. Co nowego w ruchu sztuk i sportów walki w Polsce?

Pod kierunkiem Mieczysława Bigoszewskiego działa Rada ds. Dalekowschodnich Sportów 
i Sztuk Walki przy UKFiS. Jak stwierdził w wywiadzie jej przewodniczący -  „w gestii Rady 
znalazło się 10 polskich związków sportowych [w grudniu 2001 zarejestrowano PZ 
Wushu/Kungfu i PZ Kendo -  przyp. red.] oraz 4 stowarzyszenia, łącznie obejmujących ponad 
85% całej ‘dalekowschodniej społeczności’ (...) do sukcesów można zaliczyć częściowe ujęcie 
zjawiska w ryzy, także prawne, choć nie do końca. Nie udało się tego dokonać w najbardziej



chyba liczącej się części, a dotyczącej karate. Integracja w tym środowisku przebiegała moim 
zdaniem zbyt opieszale, za dużo było jeszcze zacietrzewienia wśród zainteresowanych. Liczę, 
że stworzenie przez trzyosobową grupę ekspertów -  Andrzeja Drewniaka, Ryszarda Zieniawę 
i Jacka Skubisa -  swego rodzaju poradnika, a może wręcz ‘konstytucji’ dalekowschodniego 
ruchu, pozwoli na dalsze porządkowanie sceny. Ciągle jest bowiem jeszcze na niej za dużo tak 
zwanej szarej strefy, w której rządzą ludzie znikąd, nadający nie wiadomo jakie stopnie 
szkoleniowe, reprezentujący nie wiadomo jakie organizacje. Nie chodzi o wprowadzenie 
zakazu ich istnienia, czy podejmowania nad nimi kurateli. Chodzi natomiast o to, by zapano
wała normalność istniejąca w tym względzie w cywilizowanym świecie. Nie muszę przekonywać, 
że działalność szarlatanów wszelkiej maści może przynieść niepowetowane straty, bo sporty 
walki to nie gra w pchełki” -  dodał dr Bigoszewski. -  „Istotnym sukcesem Rady jest także to, 
że przedstawiciele poszczególnych sportów i sztuk walki zaczęli wreszcie ze sobą rozmawiać, 
rywalizować na argumenty, a nie tylko toczyć wojny” [Bigoszewski 2002].

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady, zawarte w sprawozdaniu z jed
nego z jej zebrań, zostały przedstawione w niniejszym tomie w dziale Sprawozdania i komunikaty.

10. Fotoreportaż z imprez naukowych dalekowschodnich sztuk walki, zawodów etc.

Billerbeck 2000. Światowy Kongres IMAF [patrz: Cynarski 2000 a].

Konferencja IMAF, Billerbeck 2000 [fot. W. J. Cynarski].

Dr Elisabeth Noisser (5 dan) i shinan K. Töse 
(9 dan) podczas seminarium iaidö w Billerbeck 
[fot. W. J. Cynarski].

Dr Kurt Schöffmann (7 dan jujutsu i dr 
W. J. Cynarski (5 dan) podczas Kongresu 
IMAF w Billerbeck.



Sympozjum Salezjańskie, Warszawa 2000 [patrz: Cynarski 2000 c].

Uczestnicy salezjańskiego sympozjum naukowego podczas sesji...

..i w przerwie obrad (Warszawa, 2000).

Konferencja naukowa poświęcona wychowawczym i utylitarnym wartościom sportów walki, 
AWF Warszawa 2000 [patrz: Cynarski 2000 b].

Konferencja dot. Sportów walki. Obrady prowadzi prof. 
E. Jaskólski, występuje prof. S. Sterkowicz (przy ka
tedrze). AWF W arszawa 2000.

W ystąpienie dr. W. J. Cynarskiego 
nt. aksjologii sportu



Międzynarodowa konferencja w Płocku, styczeń 2002 (w niniejszym tomie znajduje się 
sprawozdanie z tej interesującej imprezy naukowej).

Pokaz kendö  reprezentantów PZ 
Kendö podczas konferencji zorgani
zowanej przez prof. R. M. Kaliną. 
Płock, styczeń 2002.

Kam iaidó. Demonstruje sensei J. Wolny (2 dan) Pokaz form jödö. Tamże, w Płocku

ÜKOLA WYZSZA 
Włodkowica w Płocku

Stare, oryginalne formy szermierki -  kodachi 
[fot. W. J. Cynarski].



Pełne ekspresji formy wushu w wykonaniu E. ŚUwak Ta sama mistrzyni w formach przy muzyce -  tym
(zawodniczka klubu „Red Tiger” , Warszawa. razem wykonuje bardzo widowiskową formę

z wachlarzem [fot. W. J. Cynarski].

(oprać, red.)
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