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DZIEŃ KARATE – „KARATE NO HI”
Corocznie 25 października obchodzony jest na całym świecie DZIEŃ
KARATE (jap. „karate no hi”). Święto to zostało utworzone przez władze Prefektury Okinawy w 2005 roku. Powstałe na Okinawie karate
zyskało sobie wielką światową popularność i jest obecnie postrzegane jako ważny element kultury
ludzkości. Nic więc dziwnego, że
ustanowienie Dnia Karate było koniecznością. Data 25 października
nie jest wybrana przypadkowo. W
tym dniu w 1936 roku odbyło się w
Naha na Okinawie w Showa Kaikan
spotkanie wybitnych autorytetów
karate. Celem spotkania było określenie dróg rozwoju dla karate. Organizatorem spotkania była okinawska gazeta „Ryukyu Shinpo”. W
obradach uczestniczyli mistrzowie
karate: Chomo Hanashiro, Choki
Motobu, Choshin Chibana, Shinpan
Shiroma, Chotoku Kyan, Juhatsu
Kyoda, Chojun Miyagi, Chotei Oroku, Genwa Nakasone oraz 11 zaproszonych gości reprezentujących
elity Prefektury Okinawy. Dyskutowano nad zatwierdzeniem nazwy
karate pisanej jako „pusta ręka”
(zapis ten jako pierwszy użył mistrz
Chomo Hanashiro już w 1905 roku).
Zaproponowano aby dodać do nazwy karate przyrostek „do” by peł-

na nazwa sztuki walki powstałej na
Okinawie brzmiała Karate Do.
Dyskutowano nad sposobem przeprowadzenia uniﬁkacji kata z podziałem na dwie grupy: kata fundamentalne (Naihanchi i Sanchin)
oraz Kaishu Kata (czyli pozostałe).
Rozmawiano o konieczności usystematyzowania skali stopni, wymagań egzaminacyjnych i tytułów instruktorskich. Mówiono o wzrastającej pozycji karate na świecie i
przywódczym charakterze Prefek-

tury Okinawy w dalszym jego
woju. W kilka miesięcy później, w
styczniu następnego roku zorganizowano kolejne spotkanie (na zamieszczonym zdjęciu mistrzowie
uczestniczący w nim), na którym
podjęto końcowe decyzje zainicjowane właśnie 25 października 1936
roku. Ponieważ były to kluczowe
dla całego światowego karate
wydarzenia, władze Prefektury

Okinawy zadecydowały w 70rocznicę tamtych wydarzeń aby to
właśnie w tym dniu – dniu tego historycznego „meetingu” obchodzić
DZIEŃ KARATE.

KARATE NA ŚWIECIE
Obecnie karate uprawia około 60
milionów ludzi na wszystkich
kontynentach. Wyróżnia się 6
podstawowych styli karate:
SHORIN-RYU (Anko Itosu), SHORIN-RYU (Chotoku Kyan), GOJURYU (Chojun Miyagi), UECHI-RYU
(Kanbun Uechi), SHITO-RYU
(Kenwa Mabuni), SHOTOKAN
(Gishin Funakoshi). Wszystkie te
style utworzyli mistrzowie z Okinawy. Inne z uprawianych i popularnych styli są kombinacjami
tych sześciu wyżej wymienionych. I tak np. KYOKUSHINKAI
(Masutatsu Oyama) to połączenie Shotokan i Goju-Ryu a WDORYU (Hironori Ohtsuka) to Shotokan z elementami Shindo Yoshin-Ryu Jujitsu. W obrębie każdego stylu funkcjonuje od kilku
do kilkudziesięciu szkół karate,
które posiadają własne struktury
międzynarodowe.
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PUCHAR ŚWIATA
W KANADZIE
W dniach 28 - 31 stycznia 2009 odbył się w Kanadzie w słynnym zimowym kurorcie narciarskim Mont
Tremblant w Quebecu III Puchar
Świata Okinawa Shorin-Ryu Karate
oraz Kobudo (W.O.F.) Organizatorem był sensei Martin Takatsy prezydent Oshukai Canada. Pierwsze dwa dni (28-29) to treningi Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo.

Zajęcia prowadził sensei KENYU
CHINEN - 9 dan, a także sensei
Aleksander Staniszew - 7dan. W
treningach uczestniczyło około 150
instruktorów z Ameryki, Azji oraz z
Europy. Treningi odbywały się w
olbrzymiej sali konferencyjnej ekskluzywnego czterogwiazdkowego
hotelu. Specjalnie na Puchar Świata
przyjechała z Japonii 17-osobowa
delegacja rządowa Prefektury Okinawy. 30 i 31 rozegrane zostały
zawody, najpierw w Kobudo, następnie w Karate. Wystartowało
ponad 120 zawodników w różnych
kategoriach DOJO KUMITE, KATA
KUMIWAZA, KATA KARATE oraz w
KATA KOBUDO. Skromna ekipa Polska liczyła tylko 2 zawodników:
sensei Dariusz Halczewski - 3 dan z
Warszawy, oraz sensei Monika Ka-

licka - 1 dan z Wołomina. Oboje zaprezentowali się bardzo dobrze, we
wszystkich kategoriach w których
startowali, dostali się do ﬁnałów.
Monika Kalicka w kategorii Dojo
Kumite zdobyła brązowy medal, a
w kategorii Karate Kata uplasowała
się na czwartym miejscu. Dariusz
Halczewski w kategorii Kata Kobudo zajął 6 miejsce, a w Kata Karate
był 8 (należy zaznaczyć, że w tej kategorii startowało ponad 60 czarnych pasów w tym wielu ze stopniami 4 i 5 dan). W Pucharze wzięli

też udział uczniowie sensei A. Staniszew z Republiki Czech, Jan i
Thomas Kopeccy. Jan Kopecky
dwukrotnie stawał na podium zdobywając 2 brązowe medale. Sensei
Aleksander Staniszew podczas Pucharu, z racji swojego stanowiska
Sekretarza Generalnego W.O.F.
wspólnie z sensei Kenyu Chinen,
Jego małżonką Mutsuke, gośćmi z
Okinawy i władzami prowincji zasiadał na honorowej trybunie oraz
wręczał
medale
zwycięzcom.
Oprócz emocji związanych z zawo-
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dami oraz wyczerpujących treningów nasza ekipa zdążyła zwiedzić
bajkowe Mont Tremblant nie odczuwając nawet specjalnie wysoce
ujemnych temperatur.

PUCHAR ŚWIATA
Po raz pierwszy Puchar Świata organizacji World Oshukai
Dento Okinawa Shorin-Ryu
Karate Do Kobudo Federation
(W.O.F.) zostal rozegrany w
Paryżu w 2005 roku. Druga
edycja Pucharu odbyła się w
2007 roku w Warszawie. Po
obecnej kanadyjskiej edycji
następna odbędzie się w Yomitan na Okinawie (Japonia)
w sierpniu 2011 roku. Częścią
składową każdego Pucharu
Świata W.O.F. są oprócz rywalizacji sportowej seminaria
szkoleniowe karate i kobudo.
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II NOWOROCZNY TURNIEJ SHORIN-RYU KARATE
17 stycznia odbył się w Strykowie II
Noworoczny Turniej Shorin-Ryu Karate. Wystartowało w nim ponad
80 zawodników z 10 ośrodków
Shorin-Ryu z kilku województw.
Sędzią głownym turnieju był sensei
Dariusz Jędrzejczak (Styków) - 5
dan. Sędziowie: Jerzy Chrzanowski
(Warszawa) - 5 dan, Grzegorz Jarząbek (Wołomin) - 5 dan, Zbigniew
Berłowski - (Kleszczów) 2 dan, Zbigniew Magda (Mielec) - 2 dan,
Piotr Mikołajewski (Radzymin) - 1
dan. Organizatorem Turnieju było
Łódzkie Centrum Okinawa ShorinRyu Karate i Kobudo ,,BUSHI" kierowane przez sensei Dariusza Jędrzejczaka.

KARATE W EDUKACJI SZKOLNEJ

Anko Itosu

Yabu Kentsu

Chomo Hanashiro

W kwietniu 1901 roku mistrz ANKO ITOSU, rozpoczął proces wprowadzania karate do szkół na Okinawie. Pomagali mu w tym jego
dwaj uczniowie – YABU KENTSU i
CHOMO HANASHIRO. Proces zatwierdzenia karate jako elementu
kultury ﬁzycznej w szkołach zakoń-

czył się w roku 1905 i zazwyczaj ta
data podawana jest oﬁcjalnie jako
data wprowadzenia karate do szkół.
Pierwszymi szkołami, do których
mistrz Itosu wprowadził karate były: Szkoła Podstawowa w Shuri
(kwiecień 1901 r.), Kolegium Nauczycielskie Prefektury Okinawy

(listopad 1902 r. ) oraz Pierwsza
Szkoła Średnia Prefektury Okinawy
( kwiecień 1905r.).
Karate do szkół zostało wprowadzone w oparciu bazę techniczną
jaką stanowiło siedem kata ze stylu
Shuri Te ( obecna nazwa Okinawa
Shorin-Ryu) . Były to : „ Gojushiho”,
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to będą mogli uczyć dzieci w szkołach dokładnie tak, jak ja ich nauczam”. W późniejszych latach za
przykładem mistrza Anko Itosu poszli inni mistrzowie z Okinawy tak,
że w efekcie karate stało się podstawowym elementem kultury fizycznej we wszystkich szkołach Prefektury Okinawy. Po rozpowszechnieniu karate z Okinawy na wyspy
japońskie , stało się ono bardzo
popularne jako element wychowania ﬁzycznego w strukturach uniwersyteckich. Dzisiaj karate ma stałe miejsce w kulturze ﬁzycznej nie
tylko na Okinawie, ale i na całym
świecie.
Uczniowie 2 Szkoły Średniej w Naha, na boisku szkolnym podczas
prezentacji karate kata w 1937 r.
„Chinto”, „Kushanku-Dai”, „Kushanku-Sho” , „Passai-Dai”, „PassaiSho” i „Naihanchi”. Ponieważ były
to długie i skomplikowane formy
sprawiające duże trudności z wyuczeniem i interpretacją przez
uczni , mistrz Itosu wprowadził
udogodnienia techniczne polegające na skonstruowaniu i przeznaczeniu jako element początkowy
edukacji szkolnej nowych, krótkich
i prostych kata. Podzielił kata Naihanchi na trzy części, czyniąc je
symetrycznymi tak że uczeń wykonując te kata ćwiczył te same ruchy
na prawą i lewą stronę osiągając
tym samym równomierny rozwój
ciała. Nowo powstałe formy „Naihanchi Shodan , Nidan i Sandan
stały szybko pierwowzorem ćwiczeń izometrycznych w metodyce
kształtowania siły w karate. Następnie na bazie starych układów
Chanan oraz Kushanku skonstruował pięć prostych kata Pinan, które wyśmienicie spełniały rolę form
przejściowych do bardziej skomplikowanych kata. Wiele podstawowych technik zaprezentowano w
łatwiejszym formacie niż z kata zaawansowanych, z których pochodzą. Obecnie wszystkie pięć kata
Pinan (Shodan, Nidan, Sandan,
Yondan, Godan) są najbardziej po

pularnymi formami karate. Karate
w sposób entuzjastyczny uzyskało
aprobatę Władz Edukacyjnych Prefektury Okinawa i stało się wkrótce
częścią edukacji z zakresu kultury
ﬁzycznej. Karate posiadało własności utylitarne i doskonale nadawało się jako przedmiot wychowania ﬁzycznego. Poddawani zajęciom lekcyjnym karate uczniowie
kształtowali wszystkie cechy motoryczne, ale i równocześnie kształtowali też wysokie morale postrzegane jako ważny czynnik wychowawczy i wreszcie zdobywali podstawowe umiejętności z samoobrony. W październiku 1908 roku
mistrz Anko Itosu skierował do
Władz Edukacyjnych Prefektury
Okinawa list, w którym zawarł 10
zasad napisanych z myślą o obligatoryjnym nauczaniu karate w szkołach każdego typu. List ten mistrz
Itosu zakończył słowami: „ uważam,
że należy wprowadzić karate jako
wiodący element kultury ﬁzycznej
do programu szkół podstawowych i
dalej. Czyniąc tak, moglibyśmy wychować mężczyzn zdolnych do samodzielnego pokonania nawet
dziesięciu przeciwników. Wszyscy
studenci Kolegium Nauczycielskiego na Okinawie powinni ćwiczyć
karate tak, że kiedy ukończą naukę,

SHORIN-RYU W POLSKIM
SYSTEMIE OSWIATY
Shorin-Ryu ćwiczone jest w
Polsce już prawie 30 lat, a
więc jest to styl u nas stabilny, z doświadczoną kadrą instruktorów, z których wielu
to nauczyciele wychowania
ﬁzycznego. Kontakt młodzieży szkolnej z Shorin-Ryu jest
poprzez kluby sportowe oraz
w ramach zajęć pozalekcyjnych SKS. Możliwe jest odrabianie WF jako zamiennika na
Karate Shorin-Ryu w niektórych wyższych uczelniach.
Studenci AWF często piszą
prace magisterskie o ShorinRyu. To wszystko dobrze rokuje na przyszłość, a dzięki
reformie edukacji zainteresowani karate nauczyciele
w-f mogą tworzyć własne autorskie programy uwzględniając w nich i Shorin-Ryu.
Obecnie zgodnie z wytycznymi MEN - Karate jest dyscypliną sportu, która może
być prowadzona w ramach
zreformowanych zajęć wychowania ﬁzycznego.
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XI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI PUSKK W ŁODZI

4 kwietnia odbyły się w Łodzi XI
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski PUSKK. Tegoroczne Mistrzostwa
ze względu na udział zaproszonych
klubów z zagranicy miały wymiar
międzynarodowych i przebiegły w
uroczystej oprawie. Honorowy Patronat nad mistrzostwami objęła
Ambasada Japonii, Prezydent Miasta Łodzi oraz Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego. Mistrzostwa
zostały wpisane w kalendarz obchodów 90 rocznicy nawiązania
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią a Polską i otrzymały
prawo do używania okolicznościowego logo.

Gośćmi honorowymi byli Attache
Kulturalny Japonii Pani Michiko
Makino, wiceprezydent Miasta Łodzi Włodzimierz Tomaszewski oraz
major Jarosław Smurzyński. W mistrzostwach wystartowało 242 za-

wodników z 23 krajowych klubów
Shorin-Ryu oraz ekipy z zagranicy.
Sędzią Głównym był Prezydent Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo sensei Aleksander Staniszew - 7
dan. Równolegle na trzech planszach zawody sędziowali: D.Jędrzejczak-5 dan (Łódź), J.Chrzanowski - 5 dan (Warszawa), Z.Wójcik 5 dan (Warszawa), D.Draspa - 5 dan
(Grudziądz), G.Jarząbek-5 dan (Wołomin), T.Zając - 4 dan (Nowy Sącz),
I.Ziętek -4 dan (Jaworzno), P.Wiśniewski -4 dan (Radzików), K.Grabowski - 4 dan (Przemyśl), M.Jałocha - 4 dan (Przemyśl), P.Ciastek - 4
dan(Warszawa), R.Muszytowski - 4
dan ( Gdańsk), J.Kopecky - 3 dan

(Czechy), D.Halczewski - 3 dan
(Warszawa), Z. Magda - 2 dan (Mielec), Z.Berlowski - 2 dan (Kleszczów), T.Pieszczyk - 2 dan (Miechów), M.Rumak - 2 dan (Warszawa), R.Stachowiak - 2 dan (Warszawa), M.Frelich - 2 dan (Lublin),
P.Kunce - 2 dan (Łódź). Zawodnicy
startowali w 5 kategoriach: karate
kata, kobudo kata, kata kumiwaza,
shuyo kumite, dojo kumite w podziale na odpowiednie kategorie
wiekowe (maluchów, młodzików
młodszych, młodzików, kadetów,
juniorów, seniorów młodszych i
seniorów). Równocześnie z mistrzostwami odbywały się liczne
imprezy towarzyszące pod nazwą
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Dnia Kultury Japonii. Można było
wziąć udział w warsztatach kaligraﬁi japońskiej, uczyć się orgiami czy
gry w go. Można było przetestować
nowe modele samochodów Honda
oraz motory i quady Yamaha. W
specjalnym pokazie wystąpili komandosi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Zgromadzeni widzowie
oprócz emocji sportowych mieli
wspaniale emocje kulturalne. Tegorocznym organizatorem mistrzostw
była PUSKK oraz Łódzkie Centrum
Okinawa Shorin-Ryu Karate i Kobudo "Bushi" kierowane przez renshi
Dariusza Jędrzejczaka oraz ﬁrma
Wimat Wiechno&Matlińscy ze społecznym organizatorem mistrzostw
Andrzejem Matliińskim.

NAJLEPSI ZAWODNICY
XI MISTRZOSTW POLSKI

Najlepszymi zawodnikami Mistrzostw byli Monika Gajewska – 1 kyu z Wołomińskiego
Klubu Shorin-Ryu oraz Robert
Borowski – 2 dan z Klubu Okinawa Karate AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Monika
Gajewska (studentka UW) jest
uczniem sensei Grzegorza Jarząbka – 5 dan a Robert Borowski (doktor ekonomii) jest
uczniem sensei Zbigniewa
Wójcika – 5 dan.
Wyniki XI Mistrzostw znajdują
się na stronie:
www.okinawakarate.pl/relacje
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SHORIN-RYU KARATE NA 90-LECIE
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Krakowska AGH została otwarta w 1919 roku niemal
równocześnie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Dzisiaj po 90 latach istnienia jest największą i najbardziej renomowaną polską uczelnią techniczną.
Obecnie na 30 kierunkach studiuje tu 34 tysiące studentów, pracuje 4 tysiące pracowników w tym aż 500 z
tytułem profesora.
28 maja rozpoczęły się w Krakowie
uroczystości obchodów 90-lecia
Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednym z ważnych punktów inauguracji obchodów rocznicy 90-lecia AGH
było otwarcie wystawy "Oni też
studiowali w AGH". Otwarcie wystawy dokonał JM Rektor prof. dr
hab. Antoni Tajduś. Założeniem
wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Główną AGH było pokazanie światu szczególnie zasłużonych
wychowanków uczelni realizujących się w innych dziedzinach zawodowych i twórczych niż wybrane
wykształcenie. Wystawa przedstawią dokonania wybranych 25 byłych absolwentów AGH, reprezen-

tujących wiele różnych dziedzin, w
których odnieśli oni międzynarodową popularność. Wśród tej grupy znajdują się m.in.: Wiesław
Ochman - najsłynniejszy polski tenor operowy doby współczesnej,
Edward Lutczyn - znany plakacista
oraz autor rysunków satyrycznych,
Piotr Chmieliński - podróżnik i odkrywca źródeł Amazonki czy Wiesław Wojas - prezes obuwniczego
giganta "Wojas" i właściciel pierwszoligowego klubu hokejowego z
Nowego Targu. W tej grupie znalazł
się również sensei Aleksander Staniszew. Jego dokonania czyli
wprowadzenie do Polski dwóch
sztuk walki : Shorin-Ryu Karate oraz

Kobudo a także międzynarodowe
sukcesy na ich polu zakwaliﬁkowały
Go do tego elitarnego grona. Sensei Staniszew ma poświęcone swojej osobie trzy plansze, przedstawiające Jego międzynarodowa drogę w renomowanych sztukach walki. Można tu zobaczyć kluczowe dla
polskiego Shorin-Ryu wydarzenia
zamieszczone w formie fotograﬁi z
opisami. Wystawa będzie czynna w
Bibliotece Głównej AGH do
31.10.2009. W dniu 5 czerwca wystawę odwiedził sensei Kenyu Chinen i był bardzo zadowolony z tak
dużej ogólnopolskiej i międzynarodowej promocji Shorin-Ryu Karate
oraz Kobudo.

MIĘDZYNARODOWY STAŻ W KRAKOWIE

HANSHI KENYU CHINEN W POLSCE

OSHUKAN
W pierwszym tygodniu czerwca gościł w naszym kraju sensei KENYU
CHINEN - Prezydent i Główny Instruktor World Oshu Kai Dento
Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation siedzibą w Yomitan, Okinawa - Japonia. Jak co roku
najważniejszym punktem Jego wizyty był Międzynarodowy Staż Tradycyjnego Karate oraz Kobudo,
który został przeprowadzony w
Krakowie na obiektach sportowych
Akademii Górniczo-Hutniczej. W
treningach Okinawa Shorin-Ryu Karate (ShuriTe) oraz Okinawa Kobudo (Matayoshi) uczestniczyły ekipy
klubów sportowych Shorin-Ryu z
Polski, Czech i Węgier. Zajęcia prowadził bezpośrednio sensei Kenyu
Chinen - 9 dan oraz sensei Aleksander Staniszew - 7 dan.
Treningi Okinawa Kobudo oparte
były o zakres broni podstawowych i
obejmowały różnice w detalach
technicznych na różnych etapach
zaawansowania. Sensei CHINEN legitymuje się najdłuższym stażem
praktyki kobudo u zmarłego w
1997 roku mistrza Shinpo Matayoshi. Studiował u Niego kobudo
przez równo 35 lat. Za życia mistrz
Matayoshi mówił o sensei KENYU
CHINEN "Mój student numer jeden". Nic więc dziwnego, że trenowanie u takiej klasy mistrza jest dużym zaszczytem . Treningi Okinawa
Shorin-Ryu objęły kluczową dla Karate metodykę nauczania wolnej
walki w oparciu o kata: Itosu No
Passai - dla pasów brązowych i
czarnych oraz Pinan Shodan - dla
pasów pozostałych. Prowadzenie
kumite na podstawie kata jest istotą karate i daje sens praktykowaniu
kata jako głównego czynnika techniki karate. Sensei CHINEN przedstawił dokładny schemat tej bardzo
trudnej metody nauczania. Trzeba
wielu lat systematycznych treningów i dużej wiedzy technicznej aby
to zrozumieć i swobodnie wykonywać. Ale dopiero wtedy uprawianie
karate staje się sensowne a techniki okazują się wyjątkowo skuteczne.
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Na zakończenie stażu sensei Kenyu
Chinen wręczył dyplomy osobą,
które zdały egzaminy na stopnie
mistrzowskie różnego poziomu w
karate i w kobudo. Tegoroczny staż
został zorganizowany przy współudziale Nowosądeckiego Klubu
Okinawa Karate kierowanego przez
sensei Tomasza Zająca – 4 dan. Dużym zaangażowaniem wykazał się
również Marcin Piekarczyk - 2 dan.
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MIĘDZYNARODOWY STAŻ WE FRANCJI

Od 2 do 9 sierpnia przebywała w
Thonon Les-Bains (Francja) ekipa
Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo. Polacy wzięli udział w kolejnym XXXI Międzynarodowym Stażu
Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz
Okinawa Kobudo prowadzonym

przez okinawskiego mistrza KENYU
CHINEN - 9 dan. Skład naszej 26osobowej ekipy stanowili członkowie klubów z Pińczowa, Wołomina,
Nowego Sącza oraz z trzech warszawskich. Treningi karate ShorinRyu nastawione były w zasadzie na

interpretację zaawansowanych kata oraz wolną walkę. W kobudo
przećwiczono aż 11 różnych rodzajów broni. W tegorocznym stażu
uczestniczyły narodowe ekipy z Europy, Afryki, Ameryki Północnej
oraz Południowej.

OSHUKAN
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KWITNĄCEJ
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WIŚNI”

W maju członkowie Klubu Shorinryu Karate z Jaworzna wzięli udział
w pokazie Karate i Kobudo w Bytomiu z okazji „Dnia Kwitnącej Wiśni”. Impreza zorganizowana przez
Polsko-Japońską Wyższą Szkołę
Technik Komputerowych odbyła
się pod patronatem Ambasadora
Japonii w Polsce Podczas „Dnia”
miało miejsce wiele imprez, których celem było przybliżenie kultury Japonii. Obejrzeć można było
prezentację kimon, kaligraﬁi, drzewek bonsai oraz tańca japońskiego.
Odbywały też prelekcje na temat
mangi, kuchni japońskiej i wiele innych. Oprócz Shorin-ryu Karate i
Okinawa Kobudo można było zobaczyć pokazy tradycyjnych sztuk
walki Japonii : Kyudo, Iaido i Sumo.

TYTUŁ PROFESORSKI DLA SENSEI STANISZEW
W dniu 14 października sensei
Aleksander Staniszew otrzymał z
rąk Premiera Donalda Tuska honorowy tytuł Profesora Oświaty. Uroczystość odbyła się w Kancelarii
Premiera w obecności Minister
Oświaty Katarzyny Hall. Proces
nominacji na profesora oświaty
sensei Staniszew oparty był głównie na Jego dokonaniach w ShorinRyu i jak dotychczas jest to największe osiągnięcie edukacyjne w
historii całego karate w Polsce.
Sensei Staniszew jest pierwszym w
kraju nauczycielem wychowania fizycznego, który otrzymał państwowy tytuł profesora oświaty.

PROFESOR OŚWIATY
Profesor oświaty to honorowy tytuł przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł ten nadawany jest na wniosek ministerialnej Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty dla nauczycieli z wybitnym dorobkiem zawodowym. Co roku Minister Edukacji Narodowej nadaje tylko 10 nominacji profesorskich.
Nominacje przyznawane są od 2008 roku i dlatego w całej Polsce obecnie jest dopiero 20 nauczycieli z
tytułem Profesora Oświaty. Jest no oﬁcjalna nominacja tytularna.
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Kilka razy w roku w Pińczowie organizowane są naprzemiennie staże z Okinawa Shorin-Ryu Karate Do
i z Okinawa Kobudo. Staże głównie
przeznaczone są dla instruktorów
PUSKK oraz dla kandydatów na
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S Z K O L E N I O W E

instruktorów Staże są też jedyną
formą przygotowawczą do zdawania egzaminów na stopnie mistrzowskie w karate i w kobudo.
Każdorazowo zajęcia prowadzi
główny instruktor Unii sensei Ale-

ksander Staniszew - 7dan. Podczas
staży odbywają się także zebrania
szefów klubów. Staże są też najistotniejszą formą komunikowania
się wszystkich prawdziwych ekspertów Okinawa Karate i Kobudo.

OSHUKAN
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ZAPOWIEDZI:

OKINAWA - 2011

IV PUCHAR ŚWIATA W.O.F. OKINAWA
SHORIN-RYU KARATE ORAZ KOBUDO
TRENINGI SHORIN-RYU KARATE I KOBUDO
ZWIEDZANIE HISTORYCZNYCH MIEJSC
ZWIĄZANYCH Z KARATE I Z KOBUDO
W Siepniu 2011 r. podczas dwutygodniowego pobytu na Okinawie
będzie można wziąć udział w treningach Shorin-Ryu Karate Do oraz

Kobudo a także w kolejnej edycji
Pucharu Świata naszej organizacji
World Oshukai Dento Shorin-Ryu
Karate Do Kobudo Federation. Do

tej pory ekipa Polskiej Unii ShorinRyu Karate Kobudo pięciokrotnie
odwiedzała Okinawę w latach 1997,
2002, 2004, 2006, 2008.

OKINAWA
1997

Udział w Światowym Turnieju
Karate i Kobudo w Naha ( największe zawody w historii karate), udział w seminariach z mistrzami różnych szkół karate i
kobudo. Treningi w Honbu Dojo Okinawa Shorin-Ryu. Skład
ekipy : A.Staniszew, A.Zakrocki,
G.Czapla, D.Draspa, T.Zajac.

OKINAWA
2002

Udział w Mistrzostwach Świata
Shorin-Ryu Karate. Seminaria z
różnymi mistrzami Shorin-Ryu.
Treningi w Honbu Dojo ShorinRyu. Skład ekipy: A.Staniszew,
G.Czapla, J.Chrzanowski, D.Jędrzejczak, P.Wiśniewski, P.Ciastek, I.Ziętek, D.Wites, A.Nitek ,
A.Jamróz, A.Czapla.

OKINAWA
2004
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Udział w otwarciu Międzynarodowego Centrum Studiowania Tradycyjnego Okinawa Karate ( Shorin-Ryu, Goju-Ryu,
Uechi-Ryu) oraz Kobudo. Treningi Shorin-Kyu Karate i Kobudo w Honbu Dojo W.O.F. w
Yomitan. Skład polskiej ekipy :
A.Staniszew, A.Jamróz.

OKINAWA
2006
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Treningi Shorin-Ryu Karate oraz
kobudo w Honbu Dojo W.O.F.
Skład naszej ekipy: A.Staniszew,
G.Czapla, J,Chrzanowski, P.Ciastek, P.Wisniewski, I.Ziętek,
A.Jamróz, M.Jurek, M.Walenda,
J.Biedrzycka, I.Wojtkowski, M.
Kalicka, K.Pirek, E.Wielewicka,
A.Czapla.

OKINAWA
2008

OSHUKAN

Treningi Shorin-Ryu Karate oraz
Kobudo w Honbu Dojo W.O.F.
w Yomitan. Skład polskiej ekipy:
A.Staniszew, Z.Wójcik, T.Zając,
A.Jamróz, M.Rumak, T.TobiaszPodgórska, M.Piekarczyk, M.
Tomczyk, P.Plewa, M.Kalicka,
M.Marczewski, M. Janczewska,
P.Kulpa.
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IV CENTRALNY TURNIEJ KARATE

24 października odbył się w Pińczowie IV Centralny Turniej Karate
im. Michała Staniszew. W tego-

KURS

rocznym turnieju wystartowało kilkudziesięciu karateka ( z roczników
1991 – 94 ) reprezentujących kluby

Shorin-Ryu z terenu 5 województw
centralnej i południowej Polski.
Turniej sędziowali: Dariusz Jędrzejczak (5 dan - Łódź), Tomasz Pieszczyk (3 dan - Miechów), Zbigniew
Magda (2 dan - Mielec), Zbigniew
Berłowski (2 dan - Kleszczów), sędziowie techniczni: Dorota Wites (3
dan - Pińczów), ks. Wojciech Polit
(Pińczów). Sędzią Głównym był
sensei Aleksander Staniszew (7 dan
- Pińczów). Turniej rozegrany został
pod
honorowym
patronatem
World Oshukai Dento Okinawa
Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation ( Yomitan - Japonia).

INSTRUKTORA

W Warszawie zakończył się kurs intruktora sportu ze specjalnością
Shorin-Ryu Karate. W kursie uczestniczyło 22 karateka z klubów Shorin-Ryu z terenu całego kraju. Zajęcia prowadzili: Prof. dr Aleksander
Staniszew , Mgr Jerzy Chrzanowski
i Dr n. med. Wojciech Glinkowski.
Uczestnicy kursu otrzymają legitymacje wydane przez Ministerstwo
Sportu. Kurs zorganizowany był
wspólnie z organizacją Doshinkan.

SPORTU

MIĘDZYNARODOWY STAŻ OKINAWA SHORIN-RYU KARATE
HANSHI KENYU CHINEN, KRAKÓW 17-18 KWIECIEŃ 2010
MIĘDZYNARODOWY STAŻ OKINAWA KOBUDO
HANSHI KENYU CHINEN, WARSZAWA 05-06 CZERWIEC 2010
OFICJALNY BIULETYN INFORMACYJNY PUSKK
STYCZEŃ, 2010 ROK - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
TEKSTY: PREZYDENT PUSKK, ALEKSANDER STANISZEW
OPRACOWANIE GRAFICZNE: MATEUSZ I MARCIN STANISZEW
FOTOGRAFIE: ARCHIWUM PUSKK
DRUK: SKM-PRINT RADZIKÓW

BIULETYN
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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INFORMACYJNY POLSKIEJ UNII SHORIN-RYU KARATE KOBUDO

www.OKINAWAKARATE.pl

