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Czym są sztuki walki…Czym są sztuki walki…Czym są sztuki walki…Czym są sztuki walki…    

znane również pod nazwą sys-

temów walki, uczą sposobów 

walki wręcz, zazwyczaj bez 

użycia broni. Podstawą nauki 

wszelkich sztuk walki jest tre-
ning, który zazwyczaj uczy 

umiejęt ności op anowania 

agresji, samoobrony, poprawia 

wydolność organizmu oraz 

uczy panowania nad emocja-
mi. 

 W ciągu XX wieku, 

większość wiedzy jaką świat  

zdobywał o sztukach walki 

bazowała na kinematografii 
i stworzyła nieprawdziwy ob-

raz sugerujący, że sztuki walki 

to domena krajów azjatyckich. 

Tymczasem od zarania dzie-

jów ludzie na całym świecie 
uczyli się metod obrony przed 

przeciwnikami, także bez uży-

cia broni. W rezultacie na 

świecie istnieje dziś wiele sys-

temów walki, które są aktyw-
nie trenowane i rozwijane. 

 Termin "Sztuki walki" 
został przetłumaczony w 1920, 

w japońsko - angielskim słow-

niku Takenobu z japońskiego 

bu-gei lub bu-jutsu (武術): 
"sztuka/umiejętność zachowań 

militarnych". Definicja została 

przetłumaczona bezpośrednio 

z chińskiego określenia wushu 

(pinyin: wǔ shù; Kantoński: 
mou seut), dosłownie, "sztuka 

walki", oznaczająca wszystkie 

sposoby chińskich walk. 

 Istnieje bardzo wiele 

szkół walki, różniących się od 

siebie, jednak generalnie na-

uczają one sposobów fizyczne-
go pokonania przeciwnika 

w bezpośrednim starciu (bez 
użycia broni dalekiego zasięgu 

jak karabin). Większość 

wschodnich szkół walki stawia 

sobie za zadanie nie tylko fi-

zyczne przygotowanie czło-
wieka do walki, ale również  

rozwój psychiczny  i duchowy 

i jest to główna przyczyna, dla 

której udało się zachować ten 

element kultury mimo coraz 
mniejszej wagi umiejętności 

walki wręcz we współczesnej 

wojnie. 

Sztuki walki mogą składać się 

z następujących elementów. 
Uderzeń, kopnięć, chwytów, 

duszeń, rzutów, dźwigni oraz  

walki bronią (białą).  

 Współcześnie dzielimy 

je według kilku schematów: 

• "uderzeniowe"/"chwytowe" 

(ang. striking/grappling) - 
ten podział rozdziela syste-

my oparte na ciosach lub/i 

kopnięciach (np. Karate, 

Muai Thai, Capoeira) od 

chwytanych (np. Judo) 
• "stójka"/"parter"/"klincz" - 

ten podział dzieli systemy 

walki oparte na walce stoją-

cej (np. Aikido, Taekwondo, 

Karate), walki w leżeniu 
(np. Ju-Jitsu, Zapasy) oraz 

walki w zwarciu (np. Mua 

Thai) 

•  " l i ght - co nt a ct " /"s emi-

contact"/"full-contact" - ten 
podział dzieli systemy walki 

w zależności od ilości zasad 

i ograniczeń oraz systemu 

treningowego. Light-contact  

(lekko kontaktowe) to syste-
my walk w których nie sto-

suje się uderzeń na głowę, 

krocze itp., zazwyczaj za-

wodnicy noszą ochraniacze, 

a formuła zapewnia spore 

bezpieczeństwo walczących 
(np. poprzez karanie brutal-

nych ciosów/kopnięć). Se-

mi-contact (średnio kontak-

towe) to systemy walk 

w których zawodnicy nie 
posiadają tak wielu ochra-

niaczy, dopuszczone są 

kopnięcia/uderzenia na gło-

wę, a walki. full-contact  

(pełno kontaktowe) to syste-
my walk zakładające walkę 

bez ochraniaczy lub z bar-

dzo nielicznymi, z bardzo 

małą ilością ograniczeń 

• w a l k a  s p o r t o w a /
samoobrona/systemy woj-

skowe (combat)- ten podział 

oddziela systemy walki 

w zależności od przeznacze-

nia 
• walka bez broni / walka 

z bronią  

Oczywiście podział nie zawsze 

jest ścisły, wiele szkół walki 

posiada elementy mieszane, 
a dodatkowo każda szkoła, 

każdy trener może uczyć na 

swój sposób.  Wsp ó ł cz e -

śnie istnieją dwa kierunku roz-

woju szkół walki. Pierwszy to 
utrzymanie tradycyjnych war-

tości i rozwój duchowy. W tą 

stronę kieruje się Aikido, Ka-

rate Shotokan, Kung Fu i inne 

tradycyjne szkoły, których 
proces treningowy w znacznej 

mierze nastawiony jest na roz-

wój duchowy, spokój, umiejęt-

ność kontroli umysłu, medyta-

cję, a w mniejszym na brutalną 
walkę. Inne szkoły, takie jak 

większość szkół Kyokushin 

czy Taekwondo, zostały zmu-

szone do rozbudowy procesu 

treningowego, aby być konku-
rencyjne wobec nowych syste-

mów walki oraz zmieniających 

się wymagań. 
Opracował a:  

Monika Krupa 
Klasa I I b  

Sztuki walki, 

SKĄD POCHODZI          
NAZWA 

CZEGO UCZĄ W          
SZKOŁACH WALKI 

PODZIAŁ SYSTEMÓW 
WALKI 
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Jak zaczęła się Pana przy-
goda z taekwondo? 

 Od zaw sze marzyłem 
o  ćw iczeniu jakiejś sztuki w al-
ki, jednak zawsze brakow ało 
mi czasu. Bardzo lubię sport 
i ze względu na sw obodę wy-
boru terminu ćw iczeń, ćw iczy-
łem sporty indyw idualnie np. 
pływ anie. Chodziłem też na 
siłow nię. Przygoda zaczęła się 
w listopadzie 2004. Miesiąc  
wcześniej poznałem bardzo 
ciekaw ą dziewczynę, z którą 
postanow iłem spędzać dużo 
wolnego czasu. Dlatego zmie-
niłem sw oje przyzwyczajenia 
sportow e tak byśmy mogli ćw i-
czyć razem. Wybór padł na 
taekw ondo. Oboje nie znali-
śmy tej sztuki w alki, w ięc ta-
ekw ondo było trochę egzo-
tyczne i kuszące. Decydujący 
wpływ na wybór miały też do-
godne terminy treningów . 
Ważne, że wybór okazał się 
napraw dę dobry. Na trenin-
gach bardzo dużo zależy od 
trenera. Trenerem jest Zbi-
gniew  Paw lak IV DAN- prezes 
Polskiej Unii Taekw ondo -
założyciel klubu taekw ondo-
orient. Klub ten ma sekcje 
w Częstochow ie, Myszkow ie, 
Czeladzi, Będzinie, Zaw ierciu. 
Orient w ygrywał klasyfikacje 
medalow e we wszystkich za-
wodach, które pamiętam, dy-
stansując inne kluby z całej 
polski. 
Na czym polega taekwon-

do? 

 Taekw ondo jako sztuka 
walki polega na w alce. Nie 
studiow ałem filozofii leżącej 
u podstaw  tej sztuki i na tre-
ningach nie była w ymagana 
znajomość f ilozofii. Zdając na 
kolejne stopnie, należy na-

uczyć się kore-
ańskich nazw 
kopnięć oraz 
liczenia w  tym 
języku. Uczeń 
zdobywa kolej-
ne s t o pn ie 
u czn i ow sk i e , 
których jes t 
dziesięć. Na-
stępnie otrzy-
muje stopień 
mistrzowski. 
 W r a mach 
s t o p n i  mi -
s t r z ow s k i c h 
zdobywa się kolejne stopnie 
DAN.  Egzaminy odbyw ają się 
zwykle co pół roku. Taekw on-
do jest podobne do Kick-
boxingu. Walczy się rękami 
i  nogami,a przede wszystkim 
głow ą tzn. myśleniem. Nie jest 
to sztuka samoobrony, choć 
wszyscy uczą się jak w ykorzy-
stywać zarówno siłę jak i sła-
bości przeciw nika. Walka to-
czy się w  dystansie- nie ma 
uścisków , przewrotów  czy roz-
kładania na łopatki. 
Jak wygląda trening? 

 Trening rozpoczyna się 
rozgrzewką. Może to być za-
baw a, ćwiczenia siłow e i roz-
ciągające połączone z biega-
niem. Rozgrzew ki i zabaw y na 
rozgrzewkach różnią się od 
siebie i raczej trudno znudzić 
się. Rozgrzew ka trwa dość 
długo. 
Jak długo trzeba ćwiczyć? 

 Przynajmniej rok. A po-
tem w szystko zależy od talen-
tu. Lepiej zaczynać przygodę 
z tym sportem juz w  dzieciń-
stw ie. Niektórzy zawodnicy są 
napraw dę niepozorni. Wydają 
się słabi, zakręceni, a jednym 
ciosem potrafią znokautow ać 

dużo silniejszego przeciw nika. 
Czy ma Pan jakieś sukcesy 
na swoim koncie? 

 Najw iększym sukcesem 
jest upraw ianie jakiegokolw iek 
sportu w tym zw ariow anym 
zabieganym i zmierzającym 
donikąd św iecie. Uw ażam, że 
sukcesem w  moim w ypadku 
był udział po 1,5 roku niezu-
pełnie regularnych treningów 
w Pucharze Polski seniorów . 
Walczyłem z zaw odnikami 
mającymi na sw oim koncie 
wiele lat treningów , wyższe 
stopnie i sukcesy w  innych 
zaw odach. Walczyłem z Mi-
strzem Polski z poprzedniego 
roku i nie zostałem znokauto-
wany ani zniesiony z maty, 
a jedną w alkę z innym zaw od-
nikiem wygrałem. 
Czy każdy może ćwiczyć 

taekwondo? 
 Każdy może trenow ać 
taekw ondo, jeśli nie ma jakiś  
pow ażnych przeciwwskazań 
zdrowotnych. 
 

Dziękujemy serdecznie za 
rozmowę. 

 
Ania Uchnast & Monika Krupa 

klasa IIb 

Chcielibyście trenować jakieś sztuki walki, ale nie w iecie czy się nadajecie? Zastanawiacie 
się jak wyglądają treningi? Postanowiliśmy zapytać o to osobę, która już od prawie dwóch lat 

ćwiczy taekwondo, czyli Pana prof. Rafała Kowalczyka– naszego informatyka. 

Oko w oko z… karateką 
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 Na uniw ersytecie, na któ-
rym studiował poznał studentkę 
medycyny  Linde Emery
(Amerykankę). Niedługo potem 
wziął z nią ślub. Porzucił studia 
i otworzył własną szkołę kung-fu 
o nazwie "Bruce Lee's Kung-Fu 
Instytute". Chińska społeczność 
Seattle dowiedziała się o tym, że 
uczy niechińczyków. Przysłali do 
niego człowieka, który miał go 
zhańbić. Przyszedł i powiedział: 
"Jeśli mnie pokonasz, możesz 
uczyć niechińczyków. Jeśli ja 
wygram, zamkniesz szkołę" - 
wygrał Bruce. Jednak nie przy-
szło mu to łatwo.  
 Z a g r a ł  w  f i l m i e 
"Longstreet" - "Długa ulica" 
i  w   serialu "Green hornet" - 
"Zielony szerszeń". Ten drugi 
był całkiem niezły i dzięki temu 
szkoła Bruce'a stała się sławna. 
Ludzie walili tłumem. Uczył m.in. 
Steve'a McQuinn'a i James'a 
Coburn'a. Mówił: "To co robię 
jest bardzo dochodowe. Żądam 
za dziesięć godzin nauki 500 
dolarów i ludzie walą tłumem. 
Podw ajam cenę i także przycho-
dzą. Nie miałem pojęcia jak wie-
lu ludzi interesuje się chińską 

s z t u k ą 
walki".  
L i n d a 
urodz i ła 
mu dwój-
kę dzieci: 
s y n k a 
Brandona 
i córecz-
kę Sha-

non. Tak mów ił o swym związku 
z Lindą: "Pamiętam pierwsze 
lata naszego małżeństwa jako 
obłędnie szczęśliwe".  
 Po sukcesie "Zielonego 

szerszenia" myślał, że dostanie 
propozycje udziału w następ-
nych f ilmach, jednak nikt go nie 
chciał. Dopiero gdy wystąpił 
w programie telewizyjnym (o 
dużej oglądalności), w którym 
połamał kopnięciem cztery 
z pięciu desek zaw ieszonych na 
sznurach, jeden z szefów wy-
twórni f ilmow ej w Hongkongu 
zaproponował mu udział w  f ilmie 
"Big Boss" - "Wielki szef". Aby 
wziąć udział w jego kręceniu 
Bruce musiał wrócić do Chin. Na 
początek dali mu drugoplanową 
rolę, jednak po zrobieniu kilku 
pierwszych scen reżyser był za-
chwycony Bruce'em i rozbudo-
wał jego rolę do pierwszoplano-
wej. Film ten odniósł w ielki suk-
ces w całej Azji. Bruce stal się 
bardzo popularny. Następny ob-
raz nosił tytuł "Fist of fury" - 
"Wściekła pięść", a dosłownie 
"Pięść wściekłości". Pobił on 
wszelkie rekordy kasowe. Na-
stępnie był f ilm "Way of the dra-
gon" - "Droga smoka", nad któ-
rym Bruce domagał się pełnej 
kontroli. Sam go wyprodukował, 
wyreżyserował i zagrał w  nim. 
Potem było ich jeszcze kilkana-
ście i każdy zdobywał duże 
uznanie. Razem z tymi, w  któ-
rych wystąpił jako dziecko i tymi 
nakręconymi w Stanach było ich 
18. Ostatnim jego f ilmem, które-
go nie dokończył z powodu 
śmierci (jednak f ilm ukazał się 
na ekranach) był "Game of de-
ath" - "Gra śmierci". Na planach 
zdjęciowych z udziałem Bruce'a 
aktorzy w alczyli napraw dę 
(oczywiście wcześniej ustawiali 
choreografię i nie używali całej 
siły w uderzeniach). Bruce pra-
wie nigdy nie korzystał z pomo-
cy kaskaderów. Sam potrafił za-
grać w iększość trudnych scen, 
gdyż był świetnie wygimnastyko-
wany i zręczny.  
 Bruce Lee stworzył swój 
własny styl kung-fu. Nazwał go 
Jeet Kune Do co w  zależności 
od tłumaczenia oznacza Droga 
Przechwytującej Pięści, lub Spo-
sób przechwycenia Pięści. Styl 
ten powstał z połączenia wszyst-
kich sposobów walki, których 
uczył się Bruce, a było tego spo-
ro. Różne style kung-fu, wiele 
odmian boksu, jujitsu, aikido, 

kempo, taekw ond-do (zw łaszcza 
w zakresie technik pow ietrz-
nych) i rozmaite odmiany karate. 
A także walkę bronią np. nun-
chaku. Uważał, że bariery stylo-
we ograniczają go, w ięc stworzył 
Jeet Kune Do, w którym nie ma 
żadnych ograniczeń. Ten spo-
sób walki określany jest czasem 
jako „styl bez stylu”. Napisał 
książkę „Tao of Jeet Kune Do”, 
jednak nigdy jej nie wydał. Do-
piero po jego śmierci zrobiła to 
jego żona.  
 Oto przypuszczalna przy-
czyna jego śmierci: W 1973 roku 
Bruce miał 32 lata i bardzo dużo 
pracował. Przyjaciołom mów ił, 
ż e  j e s t  z m ę c z o n y .  
20 lipca 1973 roku wieczorem 
p r z e b yw a ł 
u  Betty Ting 
Pe i (która 
praw dopodob-
nie była jego 
kochanką, ale 
to nie pewna 
inf or mac ja) . 
Odczuwał silny 
ból głow y. 
Wziął środek 
n a s e n n y 
o  działaniu 
przec iw bólo-
wym, który 
praw dopodob-
nie popił nie-
wielką ilością alkoholu. Czuł się 
coraz gorzej. O 22:30 Betty we-
zwała pogotowie. Do szpitala 
przewieziono go już w stanie 
śpiączki. Zajęli się nim lekarze, 
jednak to nie pomogło. 20 lipca 
1973 roku o godzinie 23:22 
stwierdzono zgon Bruce’a Lee. 
Po jego śmierci opinia publiczna 
domagała się opublikow ania 
wyników sekcji zw łok, czego nie 
zrobiono. Dlaczego? Istnieje 
podejrzenie, że w  ogóle jej nie 
wykonano. Nagła śmierć młode-
go, zdrowego człowieka jest 
dziwna, a mimo to śledztwo 
w tej sprawie przeprowadzono 
dopiero kilka miesięcy później 
i to pod silnym naciskiem opinii 
publicznej. 
Tak skończyła się w ielka droga 
małego smoka, jednak jego le-
genda jest nieśmiertelna i trwa 
do dziś..  

Oprac.: Anna Uchnast 
Klasa II b 
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Szkoły walki... 

NAZWA POCHODZENIE ZASADY 

Aikido Japonia Walczący starają się zejść 
z linii ataku przeciw nika i wyko-
rzystać jego energie, w prowa-
dzając go w  ruch po okręgu; 
walka polega na stosow aniu 
uników  oraz kombinacji bloków 
i chw ytów. 

Judo 
(dżudo) 

Japonia Walka, prow adzona na macie 
przez dw óch zawodników  nale-
żących do tej samej kategorii 
wagowej, polega na stosow a-
niu kombinacji rzutów  i chwy-
tów . 

Jujitsu 
(dżiu – 
dżitsu) 

Japonia Walka w ręcz stosująca kombi-
nacje uników , chwytów, rzutów 
i ciosów , z których wiele jest 
niebezpiecznych dla zdrow ia; 
wykorzystuje siłę i energię 
przeciwnika przeciw ko niemu. 

Karate  Japonia Walka w ręcz, polegająca na 
zadaw aniu różnorodnych cio-
sów  oraz blokow aniu ataków 
przeciwnika. 

Kendo Japonia Przeciw nicy, ubrani w  stroje 
ochronne, w alczą drewnianym 
mieczem trzymanym oburącz, 
na polu o określonych wymia-
rach. 

Kick 
boxing 

USA Walka pomiędzy przeciw nikami 
wyposażonymi w  specjalne 
rękaw ice, osłony na stopy, a 
czasami kaski, polega na zada-
waniu kopniaków i ciosów rę-
kami. 
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 W w alce sportow ej 
w  taekw ondo obow iązuje 
regulamin Św iatow ej Federa-
cji Taekw ondo (WTF). Walki 
odbyw ają się w  specjalnym 
ekw ipunku, na który składają 
się: 
- plastron okryw ający tułów 
od podbrzusza do obojczy-
ków , 
- kask na głow ę wypełniony 
mater iałem amortyzującym, - 
odsłaniający jedynie tw arz, 
- ochraniacz na zęby, 
- ochraniacz na genitalia, 
- nagolenniki, 
- ochraniacze na przedramio-
na, 
- rękaw ice, 
- ubiór, zw any dobok. 
WALKA 
 Walka składa s ię 
z trzech rund po dw ie minuty 
każda, nie dotyczy to w alk 
"amatorów ", w których są tyl-
ko dw ie rundy. W zawodach 
WTF nie w olno uderzać pię-
ścią w  twarz lub głow ę. Wol-
no uderzać pięścią w klatkę 
piersiow ą lub w  brzuch. Re-
gulamin pozw ala uderzać 
także pięścią w  tułów i w ple-
cy, stopą wolno kopać powy-
żej pasa, zarów no w  klatkę 

piersiow ą, jak i w  twarz 
i  w  plecy . Zabrania się nie-
bezpiecznych akcji, na 
przykład nie w olno uderzać 
w kręgosłup ani w  nieosło-
nięte części tułow ia. Zabro-
nione jest celow e uderzanie 
w kark. Chociaż klasyczne 
techniki taekw ondo używają 
wielu części ciała, w  w alce 
można jedynie uderzać pię-
ścią i stopą (to głów nie wy-
musza regulamin), a ze 
względów praktycznych na 
zaw odach przeważają kop-
nięcia stopą. 
DYSCYPLINY 

 Ryw alizacja sportow a 
odbyw a się w  następujących 
dyscyplinach: 
-układach formalnych (tul) 
oddzielnie dla posiadaczy 
stopni uczniow skich i mi-
strzowskich 
-w alce sportowej (z podzia-
łem na kategorie w iekow e 
i w agow e) 
-testach siły 
-technikach specjalnych 
Dyscypliny są rozgrywane 
indyw idualnie i drużynow o. 
Zwycięzca wyłaniany jest 
z poszczególnych kategorii 
wiekow ych (młodzik, junior  

młodszy, junior, seniorzy) 
oraz w agowych (mikro, lekka, 
średnia, ciężka, super cięż-
ka).  
PUNKTACJA 
 W WTF zaw odnik 
otrzymuje 1 punkt za trafienie 
stopą w  brzuch lub plecy, 2 
punkty przy kopnięciu w  gło-
wę techniką okrężną lub pro-
stą i 3 punkty za trafienie 
w głow ę stopą z obrotu
(ponad 180 stopni). Ponadto 
1 punkt przyznawany jest, 
jeśli po udanym kopnięciu 
przeciwnik zostaje liczony. 
Dodatkow o można otrzymać 
półpunktow e kary za wycho-
dzenie poza matę, upadanie, 
przytrzymywanie rywala itp. 

Oprac. Marlena Jaworek 
Klasa II b 

Pan prof. Rafał Kow alczyk brał udział w  Mistrzostwach Polski Taekw ondo. Udostępnił nam 
kilka zdjęć z zaw odów. 

Prof. Kowalczyk (żółty pas) z j ednym z  uczestni ków. Początek wal ki naszego profesora 
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