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Current news
SCIENTIFIC CONFERENCE: MARTIAL ARTS, COMBAT SPORTS,
HUMANISM (BUDŌ, KAKUGI, JINDŌ)
2nd International Scientific Conference, Targowiska near Krosno

Between 25th and 26th April 2008 at Targowiska near Krosno 2nd International Scientific Conference of sports and martial arts experts and researches took place. This conference is
continuation of the 1st International Scientific Conference organised in 2003 on “Humanistic Theory of Arts and Sports –
Concepts and Problems”. This conference was organised by:
the Faculty of Physical Education of the Rzeszów University,
the Polish Union of Budo and Martial Arts and the Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture. Resilient academics
of the Rzeszów University and international and European
specialists in sports and martial arts – i.e. Prof. Roman M.
Kalina DSc, organiser of the 1st World Congress of Sports and
Martial Arts and chief editor of Archives of Budo (international
electronic journal) and Rzeszów University Prof. Wojciech
J. Cynarski DSc. organiser of the abovementioned 1st International Scientific Conference organised in 2003 on “Humanistic
Theory of Arts and Sports – Concepts and Problems” and the
leading personality supporting and involved in all significant
undertakings of this type – i.e. Dean of the Faculty of Physical
Education Prof. Kazimierz Obodyński DSc.
Approximately 40 people actively participated in the proceedings, which including the organisers, the International
Scientific Committee and the guests amounted to approximately 80 participants. The purpose of the conference was to
provide the participants with an opportunity to exchange results of latest research and theoretical concepts, as well as to
make yet another step towards integration of the national and
international researches in this field with view to the prepared
2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial
Arts. The proceedings were formally opened at the “Gama
Sport” Sports and Recreation Centre in Krosno. The guests
were greeted and proceeding opened by the chairman of the
Organising Committee, Dean of the Faculty of Physical Education Prof. Kazimierz Obodyński DSc. A letter from Mr Ryuichi
Tanabe, Japan’s ambassador to Poland who took honorary
patronage over the conference, was read. On the other hand
Rzeszów University Prof. Wojciech Cynarski made a brief
introduction to the proceedings and gave floor to the first
speaker – according to the tradition a foreign guest Prof. Taketo
Sasaki of the Fukushima University in Japan, who this time
arrived to Poland accompanied by his wife. He gave a lecture
on “The Martial Arts as Japanese culture. The outlook on the
techniques and the outlook on the human being”. This was one
of the three key lectures that we could listen to that day. The
second lecture of this session was given by Prof. R. M. Kalina
on “Philosophical and praxeological dimension of Combat
Sport theory”, while the third presentation by Prof. Stanisław
Sterkowicz DSc. of the B. Czech Academy of Physical Education in Cracov on “Training teachers of Martial Arts and Combat Sports in Poland”. The proceedings were held in English,

which is a tradition adopted several years ago by the local organisers. After the introductory speeches and a short discussion,
local authorities of the town of Krosno invited all participants
to the Town Hall for a meeting with Krosno’s president Piotr
Przytocki MSc Eng, who also exercised honorary patronage
over the conference, and wished to meet the participants in
person as well as present then with some local souvenirs.
This day’s programme included visiting the Ignacy Łukasiewicz Open Air Petroleum Industry Museum in Bóbrka and
a trip to the Education and Recreational Centre in Targowiska,
where the proceedings continued the next day, including an
official supper and an integration meeting by fire. At Targowiska we were greeted by the host of this charming place Prof.
K. Obodyński DSc and Marek Klara MA — voyt of the Gmina of
Miejsce Piastowe and the head of Targowiska Village Council.
The next day, during the further proceedings, the following
speeches were most notable:
• section I, headed by T. Sasaki, guests from Spain: Mikel
Perez Gutierez and Carlos Gutierez Garcia, who made two
presentations concerning research problems and development
of karate in Spain, and speech by Vitor Alberto Valdas Rosa,
who described similar issues concerning Portugal;
• section II (chairman Prof. A. Szyszko-Bohusz) Dorota
Pawlik (Academy of Physical Education in Katowice), who presented results of her field research in New Zealand – presenting Maoris’ war dance - Haka;
• section III (chairman Z. Borysiuk PhD and Prof. W.J.
Cynarski) – speech by Abel A. Figueiredo (Portugal) on combat
sports in school curriculum;
• section IV (chairman Prof. H. Sertić, Prof. S. Sterkowicz)
reports by Raqel Escobar Molina, Ignacia Herosa Riosa,
Theresa Miranda Lion, Paulin Padial Puche and Belen Feriche
Fernandez-Castanysa (Spain) on the effects strength and endurance training by judokas, and presentation by Croatian theoreticians and practitioners Mario Baica and Daniel Boka
(Zagreb) on selected issues concerning combat sports training;
• section V (chairman Prof. Roman M. Kalina and Prof.
W. J. Cynarski) – several speeches were notable, including the
one by J. Słopecki (Warsaw) of the Idokan Polska Association,
who presented a speech on “Patriotic education through Budo
and Combat Sports on example of Budokan Poland Association”, Prof. Stanisław Tokarski (Polish Academy of Sciences)
and Waldemar Sikorski PhD: “Asiatic westernization and European easternization of Budo — axiological and praxiological
consequences” and Artur Litwiniuk PhD of the z University of
Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education
in Biała Podlaska on “Psychological factors of people training
traditional Karate”, who presented a part of wide research performed by an interdisciplinary group of researches.
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Each session was followed by an interesting discussion,
well supplementing the speeches. When summing up the two
days of the proceedings the chairman of the Scientific Committee Prof. W. J. Cynarski pointed out the multi-aspect vision
of combat sports and martial arts as well as the necessity to
organise more such conferences. It was found that this is an
important declaration, as the participants indicated the necessity of further consolidation of the international group of
researches of the martial arts phenomenon and the clear need
of further extended, multidisciplinary studies in this field.
The hosts of the conference published “Proceedings” containing 33 abstracts in English, with selected papers to be published in an English language monograph, and the remaining
ones to be printed in two specialist periodicals sponsoring this
event – i.e. “Idō - Ruch dla Kultury /Movement for Culture” and
“Archives of Budo”.
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KONFERENCJA NAUKOWA: MARTIAL ARTS, COMBAT SPORTS,
HUMANISM (BUDŌ, KAKUGI, JINDŌ)
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Targowiska k. Krosna

W dniach 25-26 kwietnia 2008 r. odbyła się w Targowiskach
k. Krosna II-ga Międzynarodowa Konferencja Naukowa ekspertów, badaczy z dziedziny sportów i sztuk walki. Konferencja ta
jest kontynuacją zorganizowanej w 2003 roku I-szej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Humanistyczna teoria sztuk
i sportów walki — koncepcje i problemy”. Organizatorami tej
konferencji byli: Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska Unia Budo i Sztuk Walki oraz Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Bardzo
prężnie działający pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego i jednocześnie specjaliści od sportów i sztuk walki na
arenie światowej i europejskiej w osobie prof. dr hab. Romana
M. Kaliny, organizatora m.in. I-go Światowego Kongresu Sportów i Sztuk Walki oraz redaktora naczelnego Archives of Budo
(elektronicznego czasopisma o światowym zasięgu) i dr hab.
prof. UR Wojciech J. Cynarskiego organizatora m. in. wyżej wymienionej I-szej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
„Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki — koncepcje i problemy” oraz czołowej postaci wspierającej i zaangażowanej we
wszystkie tego typu przedsięwzięcia naukowe, Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Kazimierza Obodyńskiego.
W obradach uczestniczyło czynnie ok. 40 osób, co wraz
z zespołem organizatorów, Międzynarodowym Komitetem
Naukowym i zaproszonymi gośćmi, stanowiło około 80 uczestników. Celem konferencji była wymiana wyników najnowszych badań i koncepcji teoretycznych oraz próba uczynienia
kolejnego kroku w kierunku integracji krajowego i światowego
środowiska badaczy w tej dziedzinie w perspektywie przygotowywanego II Światowego Kongresu Naukowego Sportów
Walki i Sztuk Walki. Obrady uroczyście rozpoczęto w Centrum
Sportu i Rekreacji „Gama Sport” w Krośnie. Wszystkich przybyłych gości powitał i otworzył obrady przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego,
prof. dr hab. Kazimierz Obodyński. Odczytany został również
list od pana Ryuichi Tanabe, ambasadora Japonii w Polsce,
który sprawował honorowy patronat nad konferencją. Z kolei
prof. UR Wojciech Cynarski przewodniczący Komitetu Naukowego krótko wprowadził w obrady i przekazał głos pierwszemu
prelegentowi, zgodnie z dobrym zwyczajem gościowi z zagranicy prof. Taketo Sasaki z Uniwersytetu Fukushima w Japonii,
który przybył do Polski, tym razem w towarzystwie małżonki.
Przedstawił on wykład nt. „The Martial Arts as Japanese culture. The outlook on the techniques and the outlook on the human being”. Był to jeden z trzech kluczowych wykładów, który

mogliśmy wysłuchać tego dnia. Drugi wykład tej sesji należał
do prof. R. M. Kaliny i nosił tytuł „Philosophical and praxeological dimension of Combat Sport theory”, zaś trzecie wystąpienie, autorstwa prof. dra hab. Stanisława Sterkowicza z AWF
im. B. Czecha w Krakowie pt. „Training teachers of Martial
Arts and Combat Sports in Poland”. Obrady toczyły się w języku angielskim, jest to już od kilku lat tradycją przyjętą przez
tutejszych organizatorów. Po referatach wprowadzających
i krótkiej dyskusji, władze miasta Krosna zaprosiły wszystkich
uczestników do krośnieńskiego ratusza na spotkanie z prezydentem Krosna mgrem inż. Piotrem Przytockim, który również
sprawował honorowy patronat nad konferencją i jednocześnie
chciał poznać uczestników i wręczyć im drobne regionalne
upominki.
W programie tego dnia przewidziane było zwiedzanie Skansenu-Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz przejazd do Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Targowiskach, gdzie następnego dnia odbywały się
dalsze obrady, uroczysta kolacja i spotkanie integracyjne przy
ognisku. W Targowiskach powitali nas gospodarz uroczego
miejsca prof. dr hab. K. Obodyński oraz mgr Marek Klara —
wójt Gminy Miejsce Piastowe oraz sołtys Targowisk. Następnego dnia, w trakcie dalszych obradach na uwagę zasługiwały
wystąpienia:
• w sekcji I, której przewodniczył prof. T. Sasaki, gości
z Hiszpanii: Mikela Pereza Gutiereza i Carlosa Gutiereza
Garcia, którzy przedstawili dwa wystąpienia dotyczące problemów badawczych i rozwoju karate w Hiszpanii, oraz Vitora
Alberto Valdasa Rosy, który przybliżył podobne zagadnienia
w odniesieniu do Portugalii;
• w sekcji II (przew. prof. A. Szyszko-Bohusz) Doroty
Pawlik (AWF Katowice), która przedstawiła wyniki swoich badań terenowych w Nowej Zelandii, prezentując taniec wojenny
Maorysów — Haka;
• w sekcji III (przew. dr Z. Borysiuk i prof. W.J. Cynarski)
referat Abla A. Figueiredo (Portugalia) dotyczący sportów walki
w programie szkolnym;
• w sekcji IV (przew. prof. H. Sertić, prof. S. Sterkowicz)
doniesienia Raqel Escobar Moliny, Ignacia Herosa Riosa,
Theresy Mirandy Lion, Paulina Padial Puche i Belen Feriche
Fernandez-Castanysa (Hiszpania) dotyczące efektów treningu
siłowego i wytrzymałościowego u judoków oraz wystąpienie
chorwackich teoretyków i praktyków Mario Baica i Daniela
Boka (Zagreb) nt. wybranych zagadnień treningu sportów
walki,
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• w sekcji V (przew. prof. Roman M. Kalina i prof. W. J.
Cynarski) na uwagę zasługiwało kilka wystąpień, a wśród nich
wymienić można J. Słopeckiego (Warszawa) ze Stowarzyszenia
Idokan Polska, który przedstawił referat: „Patriotic education
through Budo and Combat Sports on example of Budokan
Poland Association”, prof. Stanisława Tokarskiego (PAN) i dra
Waldemara Sikorskiego: „Asiatic westernization and European
easternization of Budo — axiological and praxiological consequences” oraz dra Artura Litwiniuka z AWF w Warszawie,
ZWWF w Białej Podlaskiej nt. „Psychological factors of people
training traditional Karate”, który zaprezentował wycinek szerszych badań interdyscyplinarnego grona badaczy.
Uzupełnieniem referatów była interesująca merytoryczna
dyskusja po każdej sesji. Podsumowując dwudniowe obrady,
przewodniczący Komitetu Naukowego prof. W. J. Cynarski
zwrócił uwagę na wieloaspektowe spojrzenie na sporty i sztuki
walki oraz konieczność realizacji kolejnych spotkań tego typu.
Stwierdzono, iż jest to bardzo ważna deklaracja z racji wskazywanej przez uczestników konieczności dalszej konsolidacji
międzynarodowego środowiska badaczy fenomenu sztuk walki
i wyraźnej potrzeby dalszych pogłębionych, multidyscyplinarnych studiów w tym zakresie.
Gospodarze konferencji opublikowali „Proceedings”, zawierający 33 abstrakty prac w języku angielskim, zaś wybrane prace postanowiono opublikować w anglojęzycznej monografii,
natomiast pozostałe, w dwóch patronujących tej imprezie specjalistycznych pismach tj. „Idō — Ruch dla Kultury /Movement
for Culture” oraz „Archives of Budo”.
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