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 Zapewne każdy z Was widział róż-
ne ogłoszenia zachęcające do  udziału  

w treningach taekwondo, karate czy mu-

ay thai. Zastanawialiście się jak wyglą-

dają takie zajęcia, czy każdy może brać 

w nich udział. Większość na pewno 
twierdzi, że to sport tylko dla mężczyzn. 

Otóż nic bardziej mylnego. W tym nu-

merze powiemy Wam skąd pochodzą 

sztuki walki, na czym polega taekwondo, 

jak wyglądają zawody i co oznacza kolor 
pasa. Spróbujemy zachęcić każdego do 

udziału w tych zajęciach. Tak, tak moje 

drogie Koleżanki, Was też. Przecież 

sport to zdrowie:) 
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Spotykają się dw aj starzy znajomi: 
•Nieźle wyglądasz! 
•Dziękuję. To dzięki sportow i 
•Trenujesz? 
•Nie, prow adzę kiosk totalizatora 
sportow ego. 

Do sklepu sportow ego przychodzi 
facet i mów i: 
•Proszę pana kupiłem sobie konia 
wierzchowego i potrzebuje teraz 
odpow iednich spodniCH. 
•Dobrze, a jakiego rozmiaru jest ten 
koń? 

Sędzia do oskarżonej: 
•A w ięc nie zaprzecza, że za-
strzeliła męża podczas transmisji 
z meczu piłkarskiego? 
•Nie, nie zaprzeczam. 
•A jakie były jego ostatnie słow a? 
•Oj strzelaj, prędzej strzelaj...  
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 Taekwondo (hangyl, 
hancha,) – narodowa sztuka 
walki Korei. Początkowo 
stworzona do celów militar-
nych, następnie zaadapto-
wana do użytku cywilnego  
 Nazwa taekwondo 
składa się ze słów języka 
koreańskiego: tae - ozna-
czającego stopę, kwon - 
oznaczającego pięść oraz 
do - oznaczającego drogę 
lub filozofię życia. Nazwę 
taekwondo przyjęto 11 
kwietnia1955 roku, za zgo-
dą większości koreańskich 
mistrzów sztuk walki, w celu 
połączenia wielu zróżnico-
wanych stylów (takich jak 
kongsudo, taekkyon, kwon-
bop, subak, tangsudo) pod 
nazwą taesoodo. Za głów-
nego twórcę tej sztuki walki 

uważa się mistrza Choi 
Hong Hi, który jest także 
autorem nazwy obowiązują-
cej   od 1957r. 
Zasady etyczne taekwon-
do wg mistrza Choi Hong 
Hi: 
1. grzeczność, uprzejmość 
(koreańskie yeui) 
2. rzetelność, uczciwość 
(koreańskie yomchi) 
3. wytrwałość (koreańskie 
innae) 
4. samokontrola, opanowa-
nie (koreańskie gukgi)  
5. nieugięty duch, odwaga 
(koreańskie baekjul boolgo-
ol) 
Przysięga Taekwon-Do 
ITF: 
1. Będę bezwzględnie 
przestrzegał obowiązują-
cych zasad w Taekwon-do. 
2. Będę szanował instruk-
tora, wyższych stopniem 
i innych ćwiczących. 
3. Nigdy nie będę naduży-
wał swoich umiejętności. 
4. Będę bronił wolności 

i sprawiedliwości. 
5. Będę uczestniczył w bu-
dowie pokojowego świata. 
 
 Taekwondo jest szero-
ko rozpowszechnioną na 
świecie sztuką walki. Styl 
ten charakteryzuje duża 
ilość kopnięć (w tym szcze-
gólnie widowiskowych tech-
nik z wyskoku). Opanowany 
na wysokim poziomie gwa-
rantuje on pełne wykorzy-
stanie siły i szybkości, na 
jakie stać ludzkie ciało. 
 Stopień zaawansowa-
nia oraz umiejętności za-
wodnika taekwondo od-
zwierciedla noszony przez 
niego pas. Wyróżnia się 10 
stopni uczniowskich (Kup), 
które zdobywa się od 10 
Kup (najniższy) do 1 Kup, 
oraz 10 stopni mistrzow-
skich (Dan), które przydzie-
lane są od 1 do 10.  

 
Opracowały: 

Monika Krupa & Anna Uchnast 
Klasa II b 

Jakie znaczenie ma kolor pasa ??? 

Kolor pasu ma znaczenie symboliczne. 
• biały (noszony przez początkujących) 
oznacza czystość i otwartość na wie-
dzę; 

• żółty symbolizuje świeżą glebę, na 
której wyrasta wiedza; 

• zielony oznacza pierwsze, jeszcze 
niedojrzałe, owoce wiedzy; 

• niebieski symbolizuje niebo - grani-
cę, do której adept powinien dążyć; 

• czerwony ostrzega potencjalnych 
przeciwników przed umiejętnościami 
adepta, których użycie w walce może 
być dla nich niebezpieczne; 

• czarny łączy wszystkie kolory i dlate-
go jest kolorem mistrzów. 
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Zapewne każdy z nas w ie, że Bruce Lee to niekwestionowany mistrz sztuk walki, ale czy 
w iesz coś o nim więcej??? Jeśli nie, to koniecznie przeczytaj ten artykuł… 

 Bruce Lee (w łaściwie Lee 
Jun Fan) urodził się 27 listopada 
1940 roku w  San Francisko 
w Stanach Zjednoczonych. Był 
czwartym dzieckiem swoich ro-
dziców. Według chińskiego ka-
lendarza rok 1940 był rokiem 
smoka. Z tego powodu Bruce 
otrzymał później przydomek su 
long co znaczy mały smok. Jego 
rodzice byli śpiewakami operowy-
mi. W Stanach powodziło im się 
kiepsko. Bruce miał zaledw ie kil-
ka lat kiedy zdecydowali się wyje-
chać do Hongkongu. Tam ojciec 
otrzymał dobrą, zgodna z jego 
aktorskim wykształceniem pracę. 
Wkrótce cała rodzina zamieszka-
ła w e własnym domu w  luksuso-
wej dzielnicy miasta. Bruce wy-
chowywał się w dobrobycie. On 
i całe jego rodzeństwo uczyli się 
w renomowanych szkołach. Jako 
sześciolatek zagrał w swoim 
pierwszym filmie pt. "Narodziny 
ludzkości".Film okazał się kiepski. 
Kolejny f ilm "Kid Cheung" - 
"Dzieciak Cheung" nakręcił kiedy 
miał lat 8. Tym razem zdobył fa-
nów w całym Hongkongu.  
 Jego ojciec był fanatykiem 
zdrowia i rozwoju duchowego. 
Namaw iał Bruce'a by zaczął ćw i-
czyć sztuki walki, jednak jego to 
nie interesowało - do czasu. Gdy 
miał 14 (lub 13) lat pew nego razu 
został pobity. Po tym incydencie 
sam zwrócił się do przyjaciela 
rodziny – Yip Mana (w ielkiego 

mistrza kung-fu) - aby nauczył go 
samoobrony. Pierwszym stylem 
jaki poznał Bruce był Wing Chun 
(lub Wing Tsun - dwa sposoby 
zapisu tej nazwy wynikają z pro-
blemów  przy translacji alfabetu 
chińskiego na angielski), ponie-
waż w łaśnie jego uczył Yip Man. 
Gdy młody Bruce zaczął treno-
wać zauważył u siebie znaczną 
poprawę koncentracji. Po pew-
nym czasie potrafił tak dobrze 
skupiać uwagę na wykonywanym 
ćwiczeniu (bądź też innej czynno-
ści), iż stał się najlepszy niemal 
we wszystkim czym się zajmo-
wał. Jego nauczyciel Yip Man 
zauważył u niego talent. Nasta-
wienie Bruce'a - ogromna chęć 
bycia najlepszym, poświęcanie 
się treningom, a przy tym brak 
zarozumiałości - sprawiło, że jego 
nauczyciel stał się także przyja-
cielem.  
 Gdy miał kilkanaście lat 
wstąpił do gangu młodzieżowego. 
Szybko został jego przywódcą. 
Nie robił tego dla pieniędzy (tych 
mu nie brakow ało) lecz dla tego, 
że bardzo lubił bić się na ulicach. 
Jedna z takich walk, którą stoczył 
z pretendentem do przywództwa 
w gangu na dachu pięciopiętro-
wego budynku o mało nie skoń-
czyła się śmiercią jego i przeciw-
nika.  
 Bruce był prawdziwym fa-
natykiem kung-fu. Ćw iczył w każ-
dej wolnej chwili, nawet przy je-
dzeniu. Powtarzał do znudzenia, 
tysiące razy (bez przesady) po-
szczególne elementy obrony 
i ataku. Koniecznie chciał być 
najlepszy. Predyspozycje f izycz-
ne, ale przede wszystkim w ielo-
letni, intensywny trening spraw iły, 
że był wielkim mistrzem.  
 Po szkole podstawowej 
rodzice posłali go do ekskluzyw-
nego Saint Francis Xarier Colle-
ge, gdzie był już prawdziwym ido-
lem dla swych rów ieśników. Miał 
duże powodzenie u dziewcząt. 
Treningi pociągały go bardziej niż 
nauka, jednak nie miał z nią kło-

potów. Był bardzo ambitny, brał 
udział w wielu konkursach m.in. 
bokserskich i zawsze zwyciężał. 
Zawsze i wszędzie musiał być 
najlepszy.  
 Kolejnym jego f ilmem był 
melodramat "Orpham Ah Sam" . 
Film ten był oparty na jego wła-
snej biografii, odniósł duży suk-
ces i przysporzył Bruce'owi popu-
larności w całym Hongkongu. 
Obraz ten opow iadał o chłopaku, 
który w pewnym momencie swo-
jego dojrzewania (okresu trudne-
go dla w ielu) stanął przed nastę-
pującym wyborem: albo przyna-
leżność do gangu i uczestnictwo 
w ulicznych bijatykach, albo 
uczciwa nauka w szkole. Na koń-
cu wybiera oczywiście to drugie. 
Wiele lat później, w jednym z wy-
w iadów  Bruce pow iedz iał: 
"Gdybym nie został gwiazdorem 
filmowym, z pewnością byłbym 
gangsterem".  
 W 1958 roku, mając osiem-
naście lat i dyplom ukończenia 
szkoły w kieszeni Bruce wyjeżdża 
do miejsca swego urodzenia - 
San Francisco w USA, by rozpo-
cząć tam w ielką karierę f ilmową 
(a może by uciec przed konse-
kw encjami bycia młodocianym 
gangs terem?) . Początkow o 
mieszkał u przyjaciela ojca, Rob-
biego Chau. Po kilku miesiącach 
przeprowadził się do Seattle 
i  rozpoczął studia f ilozoficzne. W 
nocy pracował dorywczo m.in. 
jako kelner. Wtedy zaczyna 
uczyć kung-fu, najpierw swoich 
przyjaciół, potem wszystkich, któ-
rzy mogą zapłacić (potrzebował 
pieniędzy na studia i przeżycie, 
musiał jakoś zarabiać). W tam-
tych czasach Chińczycy nie 
chcieli uczyć niechińczyków, 
a pobieranie opłat za naukę było 
nie do pomyślenia. To mniej w ię-
cej tak, jak gdyby u nas trzeba 
było płacić za wstęp do kościoła 
albo lekcję religii. Bruce uczył 
niechińczyków i brał za to pienią-
dze!   

Legenda sztuk walki... 
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Historia klasztoru Shaolin 

Św iątynia Sha-
olin została zbu-
dow ana w  377 
r.n.e. (lub 495 
r.n.e.) na górze 
Shaoshi - Deng 

Feng Xien w  prow incji Henan, 
na rozkaz cesarza Wei. Wybu-
dow ał tą św iątynie dla buddysty 
Ba Tuo (Szczęśliw y Budda). 
W tym czasie mnisi nie zajmo-
wali się sztuką w ojenną. W ro-
ku 527 w  czasie panow ania 
dynastii Liang, mnich o imieniu 
Da Mo (Bodhidarma), książę 
jednego z plemion indyjskich 
został zaproszony do Chin 
przez cesarza Liang, aby na-
uczał i wygłaszał kazania. Gdy 
cesarzow i nie spodobała się 
buddyjska f ilozofia Da Mo, ten 
udał się do klasztoru Shaolin. 
Podczas swojego tam pobytu 
napisał on dw a dzieła traktują-
ce o Qigong "Yi Jin Jing" oraz 
"Xi Sui Jing".  
 Da Mo zmarł w  roku 539.Po 
śmierci Da Mo mnisi z klasztoru 
Shaolin używ ali treningu Yi Jin 

Jing i Xi Sui Jing aby w zmocnić 
się, zarów no fizycznie jak i du-
chow o. Stopniow o w klasztorze 
pow stawały techniki w ojenne, 
które pomagały  mnichom 
w  obronie w łasności klasztoru 
przed bandytami. Trening sztu-
ki w ojennej w  tym czasie skła-
dał się z technik w alki pięciu 
zw ierząt a mianow icie: Żurawia, 

Węża, Smoka, Lamparta i Ty-
grysa - Pięć kształtów  Pięści. 
Znaczy to, że styl Żurawia po-
chodzi z około V I w ieku. W Hi-
storycznych zapiskach klaszto-
ru Shaolin jest wzmianka, że 
w  dynastii Song (960 - 1278 
r.n.e.) mnich Shaolinu o imieniu 
Qiu Yue Chan Shi usystematy-
zow ał techniki Pięciu kształtów 
pięśc i i napisał ks iążkę 
"Esencja Pięciu Kształtów  Pię-
ści". Qiu Yue Chan Shi zanim 
został mnichem nazyw ał się Bai 

Yu - Feng i pochodzi z małej 
wsi Taiyuan w  prow incji Shanxi. 
Później przyłączył się on do 
Św iątyni Shaolin. 
  Na początku panow ania 
dynastii Qing (1644), był w ysła-
ny przez klasztor Shaolin do 
Tybetu mnich imieniem Xingling 
specjalizujący się w  stylu Żura-
wia w  celu studiow ania tybetań-
skiego buddyzmu. Zanim umarł 
przekazał techniki stylu Żura-
wia, który stał się znany pod 
nazw ą "La Ma" albo systemu 
"Północnego Białego Żuraw ia". 
Przez kilkaset lat styl ten ew o-
luow ał w odizolow anym Tybe-
cie, tak że wytw orzył w łasne 
charakterys tyczne techniki 
mocno różniące się od Połu-
dniow ego Białego Żuraw ia. 
    Istnieje legenda, że styl Połu-
dniow ego Białego Żuraw ia zo-
stał stw orzony przez kobietę 
o imieniu Fang, Qi - Niang w e 
wczesnym okresie Qing Kangxi 
(1662 - 1723). Zgodnie z książ-
ką "Dysertacja Pięści Białego 
Żuraw ia", żył w  okresie Qing 
Kangxi stary mistrz sztuk w alk 

o imieniu Fang, Zhen - Dong 
(rów nież zwany Fang, Zhang - 
Guang) w  Lishui z prow incji 
Zhejiang. Uczył on sw oją córkę 
(Fang, Qi - Niang) sztuki w alki. 
Praw dopodobnie był to styl 
oparty na technikach Żuraw ia 
pochodzącego z Shaolin. Fang, 
Qi - Niang codziennie chodziła 
nad rzekę podglądać żuraw ie 
jak polują, baw ią się, skaczą, 
strzepują się, krzyczą, stoją, 
śpią, etc. Z tych obserwacji, 
połączyła ona podpatrzone ru-
chy żurawia ze stylem jaki już 
znała ucząc się od ojca i tak 
pow stał styl Południow ego Bia-
łego Żuraw ia. W "Kronice 
Yongchun: numer 24, Lokalne 
umiejętności" zapisano, że styl 
Białego Żuraw ia został przeka-
zany Zheng, Li przez Fang, Qi - 
Niang i od tego czasu zaczął 
się rozprzestrzeniać po połu-
dniow o - wschodnich Chinach, 
w szczególności w  Fuzhou, 
Yongchun, Fuqing, Changle 
i Putian w  prowincji Fujian. 
Rów nież dotarł do Tajw anu 
i południow o - wschodniej 
Azji.Po w ielu latach rozprze-
strzeniania i rozw oju w yodręb-
niły się znane obecnie cztery 
style Południow ego Białego 
Żuraw ia. 
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Oprac. Monika Kupa & Anna Uchnast  
Klasa II b 



 

Sumo 

  
Japonia Odmiana zapasów  toczonych 

na okrągłej macie, polegająca 
na w ypchnięciu poza nią lub 
przewróceniu przeciw nika. 

Taekwondo 

  
Korea 
  

Sposób w alki oparty na ka-
rate i starokoreańskiej sztu-
ce w alki tae kyon 

Zapasy Egipt, Grecja Walka w ręcz prowadzona na 
macie przez dw óch przeciwni-
ków  należących do tej samej 
kategorii w agowej, polegająca 
na stosow aniu ściśle określa-
nych chwytów i rzutów  zapa-
śniczych. 

Kung fu…. 
Kung-fu  
(z chińskiego 
"mistrz", rów-
nież chuan-fu 
lub chuan-shu 
- "sztuka pię-
śc i"), boks 
chiński, staro-
chińska od-
miana w alki 

bez broni, silnie pow iązana 
z f ilozofią buddyzmu i taoizmu, 
upraw iana w  celu panow ania 
nad w łasnym ciałem poprzez 
sztukę oddychania i w ładania 
tzw . energią wewnętrzną. 
 Techniki kung-fu wzoro-
wane są na idei heksagramów 
z chińskiej kosmogonii oraz na 
wyobrażeniach postaw bojo-
wych zwierząt (tygrysa, żura-
wia, węża, szczura, małpy, 
modliszki, konia, smoka itp.). 
 Pow stanie kung-fu, się-
gające początków  naszej ery, 
zw iązane było z ekspansją 
buddyzmu z Indii do Chin. 
Pierw sze zasady  kung-fu 
opracow ano w XV w. w klasz-
torze Shaolin. 

Kung-fu (chuantong wushu)  
nie jest tylko dyscypliną spor-
tow ą, w której liczą się wyniki 
na zaw odach i odbywa się 
proces selekcji tych, którzy 
rokują w  tym kierunku najw ięk-
sze nadzieje. Kung-fu jest dla 
każdego i może być upraw ia-
ne przez całe życie. Odpo-
wiedni system można dobrać  
w zależności od indyw idual-
nych upodobań, predyspozycji 
i w arunków  fizycznych. 
 W kung-fu przywiązuje 
się w agę nie tylko do rozw inię-
cia umiejętno-
śc i w alki 
wręcz, czy 
z bronią, ale 
także do 
wszechstron-
nego rozw oju 
adepta. Wzor-
cem w ojowni-
ka kung-fu 
jest ktoś, kto 
nie tylko potrafi w alczyć, ale 
posiada szeroką w iedzę. Dla 
adeptów  spoza Chin nauka 

kung-
fu to 
c z ę -
s t o 
także 
p o -

znaw anie bogatej kultury Kraju  
Środka. W w ielu szkołach na-
ucza się nie tylko sztuki w alki, 
ale także tradycyjnych metod 
leczenia (akupresura, aku-
punktura, z iołolecznic tw o) 
bądź ćw iczeń służących kulty-
wowaniu zdrow ia (neigong, 
qigong). Niektóre systemy  
kung-fu słyną z w alorów  zdro-
wotnych, np. taijiquan i yiquan,  
w których te same metody tre-
ningow e służą zarówno rozwo-
jow i umiejętności w alki jak 
i zdrow iu ćwiczącego. Wielki 
nacisk kładzie się także na 
postaw ę etyczną adepta – wu-
de (dosłow nie: cnoty wojow ni-
ka). Mów i się: "Ucząc się sztu-
ki walki, przede wszystkim 

uczysz się być dobrym czło-

wiekiem". 
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Oprac. Monika Kupa & Anna Uchnast  
Klasa II b 



Zawodni k w ochraniaczach na nogach (grunt to porządnie się 
zabezpieczyć:)  

Zawody 

Jeden z zawodników poniósł kontuzje (olaboga, 

boli noga :))) 

Przed ostatecznym starciem.  

CO?  GDZIE?  KIEDY? 

TRENINGI TAEKWODNO: 
Wtorek, czwartek godz. 17– 18.30 
Hala OSiR  
Ul. Moniuszki  
42—400 Zawiercie 

TRENINGI MUAY THA I 
Wtorek, czw artek I grupa godz.16.00-
17.30 
                              II grupa godz.18.00-
19.30 
Now a hala OSiR  
Ul. Blanowska 
42– 400 Zaw iercie  
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