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Wniosek o powołanie Zakładu Sportów Walki przy IWFiZ UR1

Uzasadnienie powołania zakładu sportów walki przy instytucie wychowania 
fizycznego i zdrowotnego

Jak wynika z najbardziej aktualnych tendencji w kierunkach kształcenia studentów 
w zakresie kultury fizycznej i przedstawiania studentom szerszej oferty w tej dziedzinie, 
celowe jest umożliwienie uzyskiwania (licznym osobom zainteresowanym) gruntownej 
wiedzy i uprawnień instruktorskich lub trenerskich w ramach specjalizacji ze sportów walki. 
Celowym staje się więc powołanie w naszym Instytucie Zakładu Sportów Walki, który 
realizowałby cele kultury fizycznej i szkolenia sportowego w szczególności w zakresie bardzo 
popularnych dalekowschodnich sztuk walki, jak również zasłużonych dla polskiego sportu 
i regionu dyscyplin pochodzenia militarnego, jak: szermierka, łucznictwo lub sporty obronne.

Udało się zgromadzić znakomitych specjalistów w poszczególnych dziedzinach sportu. 
Mgr Marty Niewczas, wielce utytułowanej zawodniczki, kilkakrotnej mistrzyni świata 
i Europy w karate ITKF, przedstawiać bliżej nie trzeba. Jest ona także instruktorką karate. 
Dr Wojciech Cynarski jest także medalistą MŚ (Tokio 2000), trenerem i sędzią międzynaro
dowym w jujutsu i karate, posiadaczem stopnia mistrzowskiego 5 dan, a także redaktorem 
naczelnym ,Rocznika Naukowego Ido -  Ruch dla Kultury” (pismo to poświęcone jest 
humanistycznej teorii sztuk walki). Aktualnie dwaj jego uczniowie są wicemistrzami Polski 
seniorów w jujutsu. Doświadczonym trenerem judo jest mgr Piotr Majcher (2 dan), który 
wcześniej trenował i walczył z powodzeniem w znakomitym klubie AZS AWF Warszawa. 
Mgr Gabriel Szajna jest doświadczonym trenerem szermierki, także z dużymi osiągnięciami 
sportowymi. Wreszcie mgr Ryszard Śpiewak jest wychowawcą wielu reprezentantów naszego 
kraju w biathlonie letnim, biathlonie zimowym i innych sportach militarnych. Kadra ta -  jako 
zespół specjalistów wysokiej rangi -  rokuje duże nadzieje na zapewnienie wysokiego poziomu 
kształcenia w wymienionych sportach walki.

Dr Cynarski, dla którego wnoszę o przydzielenie funkcji kierownika tegoż zakładu, jest 
zarówno praktykiem, jak i jednym z najbardziej kompetentnych w Polsce teoretyków sztuk 
i sportów walki. Współpracuje od wielu lat z podobnymi Zakładami Sportów Walki, PZ 
sportowymi, AZS-em i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Utrzymuje też stałe 
sportowe i naukowe kontakty międzynarodowe.

Zakład Sportów Walki wzbogaci ofertę programową IWFiZ, odpowiadając na duże zapo
trzebowanie studentów i środowiska (jak wynika z badań B. Pańczyszyn i W. Cynarskiego). 
Argumentem na rzecz powołania jest zwłaszcza fakt posiadania odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry.
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1 W ystąpienie na Radzie W ydziału Pedagogicznego WSP w Rzeszowie, VII 2001.


