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Główna idea i organizacja konferencji
Miałem pomysł na zorganizowanie konferencji pod hasłem „Sztuki walki, sporty walki, humanizm – budō, kakugi,
jindō”, który na szczęście podjął mój Szef – dziekan Wydziału
Wychowania Fizycznego UR, prof. zw. dr hab. Kazimierz
Obodyński (2 dan h.c.). On także zaproponował odbycie jej
w urokliwym dworze w Targowiskach. Wprawdzie nie udało
się tego połączyć z zebraniem wszystkich członków kolegium
redakcyjnego (Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej) Rocznika
Naukowego „Idō – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”
(IRK-MC), ani z powołaniem międzynarodowego towarzystwa
naukowego, ani tym bardziej z warsztatami, które miał poprowadzić meijin Lothar Sieber (10 dan),
niemniej jednak cieszy fakt zmaterializowania się tego dość ambitnego zamierzenia.
Jak wiadomo, pochodzące z Dalekiego Wschodu sztuki walki i sporty walki są na Zachodzie
ogromnie popularne. Także w Polsce uprawia je więcej osób, niż np. gra w piłkę nożną. W przeciwieństwie jednak do bardziej znanych sportów walki (jūdō, kick-boxing, sportowe odmiany
karate), oryginalne sztuki walki są bardzo słabo znane, często błędnie rozumiane i w małym
stopniu wspierane, wbrew ich ogromnemu potencjałowi aksjologicznemu. Toteż celowe są spotkania specjalistów – praktyków i ludzi nauki dla poważnego namysłu nad wskazaną dziedziną
i dla jej pogłębionej eksplikacji. Temu głównie służyła II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ekspertów – badaczy sztuk walki i humanistów „Sztuki walki, sporty walki, humanizm – budō, kakugi, jindō”.
Konferencja ta stanowiła kontynuację zorganizowanej w Rzeszowie w 2003 roku pierwszej
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Humanistyczna teoria sztuk walki i sportów walki –
koncepcje i problemy”, której plonem jest dość często cytowana monografia [Cynarski, Obodyński 2003a, b]. Podobnie, jak poprzednia, służyć miała wymianie wyników najnowszych badań
i koncepcji teoretycznych. Stanowić powinna także – w zamierzeniu – kolejny krok w kierunku
integracji krajowego i światowego środowiska badaczy sztuk walki i sportów walki w perspektywie przewidywanego na 2010 rok II Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk
Walki. Była to okazja do spotkania badaczy zrzeszonych w międzynarodowym Komitecie Badań
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Naukowych Stowarzyszenia Idōkan Polska, współpracujących z Kolegium Redakcyjnym (Radą
Redakcyjną i Radą Naukową) Rocznika Naukowego „Idō – Ruch dla Kultury / Movement for
Culture”, specjalistów spoza tego grona oraz zaproszonych gości. To naukowe spotkanie dedykowane było pamięci prof. zw. dr. hab. Ewarysta Jaskólskiego (1932–2007), znakomitego uczonego działającego w dziedzinie sztuk i sportów walki [Kalina 2007; Cynarski 2008, s. 7]. Był on
członkiem honorowym Stowarzyszenia Idōkan Polska i posiadaczem nadanego przez SIP stopnia
mistrzowskiego 5 dan w jūdō.
Do Komitetu Honorowego zaproszono pana Ryuichi Tanabe, Ambasadora Japonii w Polsce; rektorów UR – prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Bonusiaka i prof. UR dr. hab. Jerzego Kitowskiego; rektora PWSZ w Krośnie prof. nadzw. dr. hab. Janusza Gruchałę; marszałka województwa podkarpackiego Bogdana Rzońcę; prezydentów miast Rzeszowa i Krosna – Tadeusza
Ferenca i Piotra Przytockiego; prezydenta IASK1, prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Starostę;
wiceprzewodniczącego EASS2, prof. zw. dr. hab. Jerzego Kosiewicza; prezydenta WTMF3 (Avignon, Francja) i delegata Dai Nippon Butoku-kai (Kioto, Japonia) dr. Rolanda J. Maroteaux
(8 dan); dziekana Wydziału Sportu Uniwersytetu w Preszowie, prof. dr. hab. Jana Jungera;
honorowego przewodniczącego SIP doc. Lothara Siebera; przewodniczącego ZŚ AZS
Zbigniewa Rynasiewicza i wójta gminy Miejsce Piastowe mgr. Marka Klarę.
Temu niecodziennemu wydarzeniu naukowemu patronowały następujące instytucje: International Association of Sport Kinetics (IASK), European Academy for Carpathian Euroregion
(EACE), Ambasada Japonii w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Preszowski (Prešov,
Słowacja), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Stowarzyszenie Idōkan Polska
(SIP) i Redakcja Rocznika Naukowego „Idō – Ruch dla Kultury / Movement for Culture” oraz
Redakcja pisma „Archives of Budo”. Natomiast bezpośrednim organizatorem konferencji był
Wydział Wychowania Fizycznego UR. Wydział ten, jak pamiętamy, zorganizował we wrześniu
2006 r. w Rzeszowie I Światowy Kongres Naukowy Sportów Walki i Sztuk Walki, co spotkało
się z uznaniem także w Japonii [Cynarski, Kalina, Obodyński 2006; Bąk, Kulasa 2007; Sasaki
2007]. Informacja o tegorocznej konferencji (komunikaty) podawana była na stronach tegoż Wydziału, a także Stowarzyszenia Idōkan Polska i IMAF Europe4.
W 14-osobowym Komitecie Organizacyjnym, któremu przewodniczył prof. Obodyński,
6 osób to członkowie SIP. Byłem wiceprzewodniczącym tego Komitetu oraz przewodniczącym
Komitetu Naukowego w składzie: prof. dr Zbigniew Czajkowski, prof. AWFiS dr hab. Władysław Jagiełło, prof. dr hab. Jan Junger (Słowacja), prof. zw. dr hab. Roman Maciej Kalina, prof.
dr h.c. Keith R. Kernspecht (Bułgaria), prof. dr Helmut Kogel (Niemcy), prof. zw. dr hab. Jerzy
Kosiewicz, prof. dr Jong-Young Lee (Korea), prof. dr hab. Bohdan Mytskan (Ukraina), prof. dr
Cong Ningli (Chiny), prof. zw. dr hab. Kazimierz Obodyński, prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek, prof. dr hab. Matthias von Saldern (Niemcy), prof. dr Taketo Sasaki (Japonia), prof.
dr Hrvoje Sertić (Chorwacja), prof. dr Satoshi Shimizu (Japonia), prof. zw. dr hab. Włodzimierz
Starosta, prof. zw. dr hab. Stanisław Sterkowicz (Poland), prof. zw. dr hab. Andrzej SzyszkoBohusz, prof. zw. dr hab. Stanisław Tokarski, prof. dr Mojca Doupona Topič (Słowenia), prof. dr
Craig Webster (Cypr) [Cynarski 2008, s. 4]. Wszyscy wymienieni naukowcy współpracują
z IRK-MC lub także z SIP.
Przewidziano trzy główne zagadnienia, do których wstępem były zamówione wykłady kluczowe: 1) Filozofia, socjologia i pedagogika dalekowschodnich sztuk walki i sportów walki;
2) Od hoplologii do holistycznej antropologii sztuk walki; 3) Sztuki walki i sporty walki w perspektywie standardów szkół wychowania fizycznego wszystkich typów. Niestety, nie mogli przybyć wytypowani do funkcji zaproszonych wykładowców profesorowie Nakiri Fuminori (prezydent Japońskiej Akademii Budo) i Matthias von Saldern (Uniwersytet w Lüneburgu, Niemcy).
Wykłady te powierzono znakomitym specjalistom: prof. dr. Taketo Sasakiemu (Fukushima
1

IASK – International Association of Sport Kinetics.
EASS – European Association for Sociology of Sport.
3
WTMF – World Takeda-ryu Marotokan Federation.
4
Europejskie przedstawicielstwo International Martial Arts Federation (IMAF) – Kokusai Budo Renmei.
2
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University, Japonia, także dyrektor Japońskiej Akademii Budo), prof. zw. dr. hab. Romanowi
Maciejowi Kalinie (kierownik Katedry Sportów Walki i Gier Zespołowych Wydziału WF UR)
i prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Sterkowiczowi (kierownik Zakładu Sportów Walki, Akademia
Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie).
Rozpoczęcie i przebieg obrad
W piątek 25 kwietnia o godzinie 12.00 w hotelu „Game Sport” w Krośnie miała miejsce ceremonia otwarcia Konferencji. Na sali konferencyjnej znaleźli się m.in. dziekani z Uniwersytetu
w Preszowie (Słowacja), rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim, prof. UR dr hab. Stanisław Zaborniak, dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
PWSZ w Krośnie dr Zbigniew Barabasz, mgr Marta Niewczas (mistrzyni świata ITKF, 3 dan,
Zakład Sportów Walki UR), państwo Sasaki (Japonia). Zebranych uczestników i zaproszonych
gości powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. zw. dr hab. Kazimierz Obodyński. Następnie, jako przewodniczący Komitetu Naukowego, odczytałem list Ambasadora
Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ryuichi Tanabe,
po czym ogłosiłem rozpoczęcie obrad.
Pierwszą, plenarną sesję poprowadzili: prof. zw. dr hab. Roman Maciej Kalina (redaktor
naczelny internetowego „Archives of Budo”), prof. dr Carlos Gutiérrez Garcia z Uniwersytetu
Leon w Hiszpanii (redaktor naczelny „Revista de Artes Marciales Asiaticas“ – hiszpańskiego
wydania amerykańskiego pisma „Journal of Asian Martial Arts”), światowej sławy badacz sztuk
walki, i ja (IRK-MC). Ponadto prof. Obodyński, którego przy stole prezydialnym zastąpił prof.
Kalina, jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Naukowego Kultury Fizycznej UR”, a na sali
obecny był sekretarz redakcji tego pisma – dr Krzysztof Kubala. Wszystko to zapewnić powinno utrwalenie w naukowych periodykach rozstrzyganych podczas Konferencji istotnych treści oraz samego tego niecodziennego wydarzenia.
W sesji tej zaplanowano wystąpienia kluczowe trzech referentów. Prof. Taketo Sasaki
przedstawił wykład pt. The Martial Arts as Japanese Culture: The Outlook on the Techniques
and the Outlook on the Human Being. Referat poświęcony był wytłumaczeniu sensu i znaczenia
budō jako fragmentu kultury japońskiej powiązanego z filozofią tego kraju i Dalekiego Wschodu.
W drugim wykładzie kluczowym (Philosophical and Praxeological Dimension of Combat Sports
Theory) prof. Roman M. Kalina wyjaśnił pochodzenie prakseologii, jako dziedziny naukowej,
oraz opisał prakseologiczny wymiar sportów walki w perspektywie własnej teorii owych sportów. Z kolei prof. Stanisław Sterkowicz (AWF Kraków) przedstawił zamówiony wykład pt.
Training Teachers of Martial Arts and Combat Sports in Poland, w którym wskazał także na
własne osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr trenerskich sportów walki w naszym kraju. Dodatkowo, za moją zgodą, przedstawił on komunikat: Wellness in Male and Female versus Judo
Training (a Pilot Study), zawierający wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z prof. Hrvoje
Serticiem (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja).
W tej części obrad zaplanowano także dyskusję. Zapraszając do dyskusji przytoczyłem, na
prośbę nieobecnego z przyczyn obiektywnych prof. Andrzeja Szyszko-Bohusza (reprezentuje
KSW w Krakowie i WSE w Tarnowie, członek honorowy SIP, 2 dan), stwierdzenie tegoż znakomitego humanisty, że najważniejszym elementem wykształcenia nauczyciela sztuk walki jest
etyka oraz jego sugestię, by promować w Europie sztuki walki w zgodności z zasadami religii
chrześcijańskiej akcentując wartości uniwersalne5. Dyskutowano głównie o podstawowych pojęciach i zagadnieniach kluczowych dla teorii sztuk walki i sportów walki.
Po południu uczestników konferencji przyjął w ratuszu prezydent miasta Krosna – mgr inż.
Piotr Przytocki. Naukowcy przespacerowali się ulicami starego miasta, zwiedzili skansen
w Bóbrce – Muzeum Przemysłu Naftowego, a następnie przyjechali do Ośrodka Szkoleniowego
5

Główna jego teza, przekazana w liście, brzmi: „Walki wschodnie winny prowadzić do spotęgowania postaw
humanitarnych, szlachetności, głębokiej tolerancji, bezinteresownej pracy i pomocy, wzajemnej miłości w Duchu
Chrystusa” [Szyszko-Bohusz 2008, compare: Szyszko-Bohusz 2001].
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Europejskiej Akademii na rzecz Euroregionu Karpackiego (EACE) w Targowiskach, gdzie przygotowano spotkanie towarzyskie.
Obrady drugiego dnia (sobota, 26.04.2008 r.) zrealizowano w całości w wymienionym
ośrodku w Targowiskach – w historycznym dworku będącym przed drugą wojną światową
własnością hr. Gołaszewskiego, obecnie – prof. Obodyńskiego. Uczestnicy, w towarzystwie
władz gminy Miejsce Piastowe, degustowali dania kuchni polskiej i podkarpackiej.
Pierwszą sesję tematyczną – Philosophy, sociology and pedagogy of far eastern martial arts
and combat sports – poprowadzili prof. T. Sasaki, dr Dorota Pawlik (AWF Katowice) i ja, który
zastąpiłem nieobecnego prof. Stanisława Tokarskiego (pracownik PAN, 5 dan w jūdō). W tej
części znalazły się dwa referaty, będące efektem studiów badaczy z Hiszpanii – Carlosa Gutiérreza Garcii i Mikela Péreza Gutiéreza – poświęcone analizie hiszpańskiej bibliografii z obszaru tematycznego sztuk walki. Obydwaj pracownicy Uniwersytetu Leon są także autorami
ciekawej książki na ten temat [Pérez Gutiérrez, Gutiérrez Garcia 2008]. Przewidziano wystąpienia polskich badaczy – dr. Zbigniewa Bujaka (AWF Warszawa, ZWWF Biała Podlaska) i prof.
zw. dr. hab. Mirosława Ponczka (AWF Katowice). Ciekawą pracę przedstawił Vitor Alberto
Valdas Rosa (Lizbona, Portugalia), który z perspektywy socjologicznej określił przyczyny popularności karate w swoim kraju.
Druga sesja – From hoplology to holistic anthropology of martial arts – została poprowadzona przez doktorów Abela A. Figueiredo (Viseu, Portugalia), Zdenko Reguli (Brno, Czechy)
i mnie (zastąpiłem w tej funkcji prof. Szyszko-Bohusza). Jako pierwszy zaplanowano referat
prof. Obodyńskiego [2008] – Anthropology of Martial Arts as Scientific Perspective for Research, ukazujący teoretyczną, nowoparadygmatyczną perspektywę humanistycznej teorii sztuk
walki. Dr Dorota Pawlik przedstawiła film i komunikat pt. Maori Haka – Icon of the New
Zealand’s Culture. „Haka” jest bojowym tańcem maoryskich wojowników. Zdenko Reguli
sprowokował do dyskusji profesora Taketo Sasakiego tematem: Kalokagathia from Aikido Point
of View. Z kolei występujący w tej sesji w podwójnej roli (prowadzącego i referenta) dr Figueiredo
przedstawił interesujące studium teoretyczne: The Study Object of Martial Arts and Combat Sports,
w którym zapoznał zebranych z pojęciami: „motrice”, „motricity” i „mesoscopic vision”.
Trzecia sesja – Martial arts and combat sports in the perspective of the standards of physical
education schools of all types, którą poprowadziłem wspólnie z dr. Zbigniewem Borysiukiem
(Politechnika Opolska), była krótsza od pozostałych. Zaplanowano tu jedynie dwa referaty –
Jarosława Walczaka (Zamość): Selected Elements of Taekwon-do and Their Significance in
Training Process of Security Guards in Zamość oraz Abela Figueiredo: The Combat Sports in
Physical Education Classes.
Zgodnie z programem, lecz jedynie z pewnym opóźnieniem, odbyła się sesja IV (Holistic
training). Obrady tej sesji poprowadzili profesorowie Hrvoje Sertić, Stanisław Sterkowicz
i Taketo Sasaki. Kolejne empiryczne prace, związane tematycznie z szeroko rozumianą teorią
treningu sportowego, przedstawili: prof. dr Raquel Escobar Molina (University of Granada,
Hiszpania) – Effects of Strength and Endurance Training in the Mesocycle in the Performance in
Judokas, dr Mario Baić – Influence of a Programmed Judo Training on Changes of
Anthropological Features in Children Attending Sports Schools i mgr Daniel Bok (obydwaj
z Zagrzebia, Chorwacja) – Difference in Intensity Level of a Kata Performance Between Kata
Team Members Estimated by Heart Rate Values.
Odbytą po przerwie obiadowej piątą i ostatnią sesję (Varia), prowadziłem wraz z prof. Kaliną. Przewidziano tu przedstawienie pięciu prac6. Zbigniew Borysiuk ukazał interesującą
koncepcję New Approach to Talent Identification in Combat Sports. The Case of Fencing. Dr
Jacek Wąsik (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) podjął zagadnienie fizycznych
i psychofizycznych uwarunkowań ludzkich reakcji w sytuacji walki. Mgr Jan Słopecki (COZJJ7
Warszawa), w imieniu międzynarodowego zespołu badaczy ze Stowarzyszenia Idōkan Polska,
6

Z racji nieobecności skreślono z programu naukowego referaty e. Pocecco i e. Holztrattner (austria) oraz
M. Víta, M. Blahutkovej i Z. Reguliego (Czechy).
7
COZJJ – Centralny Okręgowy Związek Ju-Jitsu w Warszawie.
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przedstawił referat: Patriotic Education through Budo and Combat Sports on Example of
Idokan Poland Association. Dr Artur Litwiniuk (AWF Warszawa, ZWWF Biała Podlaska)
zreferował wyniki badań pięcioosobowego zespołu dotyczące istotnej kwestii: Psychological
Factors of People Training Traditional Karate. Ponadto udostępniono pracę (wydruki tekstu)
prof. Stanisława Tokarskiego (PAN, UJ) i dr. Waldemara Sikorskiego (AHE w Łodzi) –
Asiatic Westernization and European Easternization of Budo – Axiological and Praxiological
Consequences.
Uzupełnieniem wypowiedzi referatowych była interesująca merytoryczna dyskusja. Całość
obrad podsumował i zamknął przewodniczący Komitetu Naukowego, który zwrócił uwagę na
duże zróżnicowanie będącej przedmiotem konferencji tematyki i konieczność kolejnych spotkań
naukowych poświęconych złożonej problematyce sztuk i sportów walki. Podkreślił przy tym wysoki poziom merytoryczny zaprezentowanych prac.
Podsumowanie
W obradach uczestniczyło czynnie ok. 40 osób, co w połączeniu z zespołem organizatorów,
międzynarodowym Komitetem Naukowym i zaproszonymi gośćmi daje liczbę ok. 80 uczestników z 16 krajów. Na podstawie zgłoszeń uczestników przygotowano i opublikowano wydawnictwo typu Proceedings [Cynarski 2008] zwierające 32 abstrakty prac w języku angielskim. Do
programu naukowego konferencji zostało zakwalifikowanych 25 prezentacji. Odbyła się sesja
plenarna i pięć tematycznych sesji referatowych.
Oprócz wymienionego Proceedings uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające czynny
udział w konferencji. Wybrane prace zostaną opublikowane w anglojęzycznej monografii. Pozostałe mają zostać przekazane do redakcji dwóch patronujących tej imprezie specjalistycznych
pism. Oczywiście o publikacji poszczególnych prac zdecydują ich autorzy i recenzenci.
Na uwagę zasługuje fakt, że obecnych było wielu autentycznych ekspertów sztuk walki.
Oprócz członków Komitetu Honorowego, jak Lothar Sieber (10 dan jūjutsu, 10 dan karate),
dr Roland J. Maroteaux (8 dan aiki-jūjutsu), Komitetu Naukowego, jak prof. Keith R.
Kernspecht (10 st. mistrzowski w Wing Tsun kung-fu) i osób zgłoszonych a nieobecnych, jak
dr Sikorski (6 dan jūdō), obecni byli długoletni praktycy sztuk i sportów walki. Członkami
światowej elity zapasów jest Mario Baić, a elity sportowego karate są – Marta Niewczas i Daniel Bok. Koreańskie sztuki walki reprezentowali na Konferencji: dr Zbigniew Bujak (6 dan
taekwondo ITF), dr Jacek Wąsik (4 dan), mgr Jarosław Walczak (2 dan) i prof. Stanisław
Sterkowicz (4 dan hapkido). Przedstawicielami środowiska sztuk walki pochodzenia japońskiego byli m.in. prof. Taketo Sasaki (7 dan jūdō), prof. Hrvoje Sertić (6 dan jūdō), Jan Słopecki (9 dan jūjutsu), Wojciech J. Cynarski (7 dan jūjutsu, 5 dan karate), dr Abel A. Figueiredo (5 dan karate), prof. Carlos Gutiérrez Garcia (3 dan jūdō) i prof. Roman Maciej Kalina (3 dan jūdō).
Tematyka prac obejmowała szereg kwestii związanych z wymiarami filozoficznymi, socjologicznymi, kulturowymi, pedagogicznymi i praktycznymi (trening, samoobrona) sztuk i sportów
walki – od sportowego, olimpijskiego jūdō po tradycje Maorysów. Słabiej tym razem prezentował się na konferencji namysł historyczny, jeśli nie liczyć zgłoszonych prac dr. Grzegorza
Bielca i prof. Mirosława Ponczka. Może to wynikać z faktu, że badanie historii sztuk walki przy
trudnym dostępie do dokumentów źródłowych lub ich braku, jest szczególnie kłopotliwe.
Można uznać, że Konferencja była ogólnie udana jako wspólny sukces uczestników i organizatorów. Co ważne, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Kazimierz Obodyński
wyraził chęć organizowania kolejnych podobnych konferencji naukowych. Ta deklaracja była
przez zebranych oczekiwana z racji wskazywanej zgodnie przez uczestników konieczności
dalszej konsolidacji międzynarodowego środowiska badaczy fenomenu sztuk walki oraz wobec
wyraźnej potrzeby dalszych pogłębionych, humanistycznych i multidyscyplinarnych studiów
w tym zakresie.
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Fot. 1. Rozpoczęcie Konferencji w Krośnie. Przy
stole prezydialnym (od lewej) profesorowie: R.M. Kalina,
C. Gutiérrez Garcia, K. Obodyński i W.J. Cynarski /
Photo 1. Opening of the Conference in Krosno. Chairmen
– Professors: R.M. Kalina, C. Gutiérrez Garcia, K.
Obodyński i W.J. Cynarski (photo: Gabriel Szajna)

Fot. 2. Wykład wygłasza prof. Taketo Sasaki / Photo 2.
The lecture of Prof. Dr Taketo Sasaki (photo: G. Szajna)

Fot. 3. Wystąpienie referatowe prof. R.M. Kaliny /
Photo 3. The lecture of Prof. Dr R.M. Kalina
(photo: G. Szajna)

Fot. 4. Podczas zwiedzania skansenu w Bóbrce (od lewej):
S. Sterkowicz, M. Pérez Gutiérez, C. Gutiérrez Garcia,
W.J. Cynarski i A.A. Figueiredo / Photo 4. During
sightseeing Museum of Oli Industry in Bóbrka –
S. Sterkowicz, M. Pérez Gutiérez, C. Gutiérrez Garcia,
W.J. Cynarski and A.A. Figueiredo
(photo: C. Gutiérrez Garcia)

Fot. 5. Część uczestników Konferencji przed dworem
w Targowiskach / Photo 5. A part of participants in front
of the minor-house in Targowiska (photo: G. Szajna)

Fot. 6. W.J. Cynarski, Z. Reguli i A.A. Figueiredo
prowadzący II Sesję w Targowiskach / Photo 6. W.J.
Cynarski, Z. Reguli and A.A. Figueiredo as chairmen of
2nd Session in Targowiska (photo: C. Gutiérrez Garcia)
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Fot. 7. Referat przedstawia dr A.A. Figueiredo /
Photo 7. Dr A.A. Figueiredo presenting his paper
(photo: G. Szajna)

Fot. 8. Wywiady M. Niewczas i W.J. Cynarskiego dla
radia i telewizji / Photo 8. Interviews of M. Niewczas and
W.J. Cynarski for radio and TV (photo: K. Obodyński)
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SUMMARY
This 2nd International Scientific Conference of Experts – Researchers on Martial Arts and
Humanists was a continuation of the 1st International Scientific Conference “Humanist theory of
martial arts and combat sports – concepts and problems” organized in Rzeszów in 2003. It was
to contribute to the exchange of the latest research results and theoretical concepts.
It was a scientific event organized under the auspices of the Embassy of Japan in Poland
and with co-operation of 6 institutions. Two scientific journals (“Archives of Budo” and „Idō –
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Ruch dla Kultury / Movement for Culture”) have given their patronage. It was idea and work of
people from the Faculty of Physical Education in Rzeszów University and from the Idōkan Poland Association. Prof. K. Obodyński was a President of the Organizational Committee.
Prof. W.J. Cynarski was a President of the Scientific Committee, among 23 Professors from 12
countries.
In the conference in 6 sessions was taking part together about 80 participants from 16 countries. There was published a Proceedings book with 32 abstracts. For oral presentation were
classified 25 papers. There was indicated an essential necessity for continuation to deepen,
humanistic and multidisciplinary studies and conferences in this subject.
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