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Pismo dostępne w salonach prasowych 
EMPiK, Ruch, Relay, Inmedio i Kol-
porter.
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Historyczny występ polskich 
karateków na Okinawie
W dniach od 4 do 21 październi-
ka 2011 roku  polscy karatecy goś-
cili na Okinawie zaproszeni przez 
Minoru Higę, posiadacza stopnia 
10 dan, najwyższego w tradycyj-
nym karate, prezesa Okinawa Karate 
Kobudo Renmei, czyli organizacji 
skupiającej najstarsze   szkoły kara-
te i kobudo na Okinawie oraz takich 
mistrzów jak Morio Higaonna,   Me-
itatsu Yagi czy Hiroshi Akamine 
oraz wielu innych znamienitych mi-
strzów okinawskiego karate i kobudo. 
Pretekstem do zaproszenia był odby-
wający się co pięć lat, głęboko osadzo-
ny w kulturze Okinawy, Światowy Fe-
stiwal Uchinanchu, podczas którego 
odbywają się pokazy przed królewskim 
zamkiem Shurei oraz w olbrzymiej ha-
li Budokan w stolicy Okinawy Naha. 
Dariusz Nowak jako pierwszy w hi-
storii Polak wystąpił podczas uro-
czystego otwarcia festiwalu przed 
zamkiem Shurei u boku prezesów 
czterech okinawskich organizacji ka-
rate (Isamu Arakami z Okinawa Ken 
Karate-do Rengakai, Minoru Hi-
ga z Okinawa Karate Kobudo Ren-
mei, Takeshi Miyagi z Okinawa Ken 
Karate-do Renmei, Maitetsu Yagi z 
Zen Okinawa Karate-do Renmei). 
W hali Budokan wystąpiło indywidu-
alnie dwudziestu prezesów okinaw-
skich szkół karate i kobudo. Po nich 
sześć osób spoza Okinawy dostąpiło 
zaszczytu indywidualnej prezentacji 
kata. Wśród nich byli Dariusz No-
wak (kata Seisan) oraz Krzysztof 
Chmielnik (kata Passai sho) z Po-
znania, którzy jako pierwsi Polacy 
wystąpili podczas słynnego festiwalu, 
przechodząc w ten sposób do histo-
rii światowego karate. Towarzyszyli 
im karatecy z Argentyny oraz Fran-
cji. Rezultat ciężkiego i wytrwałego 
treningu został zgodnie doceniony 
przez największych mistrzów karate.  
Polacy udowodnili, że nie trzeba uro-
dzić się na Okinawie, żeby charakte-
ryzować się siłą ducha i zaangażowa-
niem.

Puchar Oyama Top
W dniach 19-20 listopada w Andry-
chowie odbył się pod nazwą „Oyama 
Top” puchar Polski seniorów i junio-
rów w karate Oyama w konkurencjach 
knockdown i semi-knockdown. W 

dwudniowej imprezie zorganizowa-
nej przez Małopolski Klub Oyama 
Karate wystartowało blisko trzystu 
zawodników z czterdziestu ośrod-
ków. Darłowski Klub Oyama Karate 
prowadzony przez trenera Sylwestra 
Kowalskiego reprezetowali: Izabela 
Potomska w konkurencji semi-kno-
ckdown (od 6 do 3 kyu) w wadze 
powyżej 60 kg oraz Jakub Olewińki 
w konkurencji semi-knockdown ju-
nior młodszy (14-16 lat) w wadze 
do 75kg. Oboje wywalczyli pierwsze 
miejsca w swoich kategoriach. Do-
datkowo nasza zawodniczka otrzy-
mała puchar dla nalepszej zawod-
niczki turnieju. Bardzo dziękujemy 
sponsorom za ich pomoc: burmi-
strzowi Darłowa, Tomaszowi Stroń-
skiemu z firmy DPP, Grzegorzowi 
Olewińskiemu oraz właścicielom si-
łowni „Forma”.

21 medali
5 Listopada 2011 r było wielkim 
świętem klubu MMA Poznań oraz 
całej Federacji Gold Team Polska. W 
tym dniu odbywały się równocześnie 
dwie ważne imprezy: w Paryżu mi-
strzostwa Europy w grapplingu NA-
GA 2011 oraz mistrzostwa świata 
juniorów i weteranów na Węgrzech 
pod patronatem Polskiego Związku 
Zapaśniczego.

Ciężka praca i wsparcie sponso-
rów zaowocowało 21 medalami na 
mistrzostwach Europy oraz czterema 
medalami na mistrzostwach świata! 

Na ten wielki sukces złożyły się 
dwa elementy. Po pierwsze utalen-
towani zawodnicy, nie bojący się 
pracy i dyscypliny, którzy udowod-
nili, że Polacy to siła, z którą trzeba 
się liczyć, i bardzo dobrzy trenerzy. 
Ich sukcesy mówią same za siebie. 
Po drugie sponsorzy, dzięki którym 
znalazły się fundusze na hotel i prze-
lot dla naszych czternastu zawodni-
ków. Bardzo się z tego cieszę, bo bez 
nich cały trud poszedłby na marne. 
Pozwolę sobie podziękować firmie 
Schur reprezentowanej przez pana 
Marka Pawlaka za wsparcie umoż-
liwiające rywalizację z najlepszymi 
i reprezentowanie naszego kraju na 
zawodach rangi międzynarodowej.

Wyniki reprezentacji Gold Teamu 
w Paryżu na mistrzostwach Europy:
Paweł Jóźwiak złoto w No Gi i srebro w Gi 
Tomasz Linke złoto w Gi oraz brąz w No Gi

Łukasz Lorenc złoto w No Gi oraz srebro No Gi
Anna Pawlak złoto w Gi
Patryk Wysocki brąz w No Gi
Radek Obara brąz w Gi oraz brąz w No Gi
Patryk Wysocki brąz w Gi oraz brąz w No Gi
Jacek Stachowiak srebny w No Gi  oraz brąz w Gi
Dawid Stachowiak brąz w Gi
Olek Jabłoński srebro w No Gi i brąz w Gi
Krzysztof Rosa brąz w Gi 
Tomek Gołębiowski złoto w No Gi i Gi
Basia Sobieraj złoto w Gi

Zwycięski turniej w Turynie
W dniach 21-23.10.2011 roku od-
były się w Turynie XIII Mistrzostwa 
Świata Karate Shotokan FSKA. 
Zorganizowały je wspólnie organi-
zacja Funakoshi Shotokan Karate 
Association oraz włoska Unione 
Sportiva Usacli. Na imprezę przyby-
li zawodnicy, sędziowie i działacze 
z Unii Europejskiej i byłego Związku 
Sowieckiego, oraz m.in. Izraela, Ke-
nii, Republiki Południowej Afryki, 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, Argentyny, Brazylii, Fin-
landii, Szwajcarii, Japonii. W sumie 
w imprezie uczestniczyło ponad 700 
zawodników z 31 krajów świata. 

Imprezę otworzyło seminarium 
karate. Treningi prowadził hanshi 
Kenneth Funakoshi. W sobotę od-
były się konkurencje drużynowe i 
indywidualne kata, zaś w niedzielę 
toczyła się rywalizacja indywidualna 
i drużynowa  kumite. Reprezentacja 
Polski liczyła 18 zawodników i zdo-
była 9 medali. Następne, XIV Mi-
strzostwa Świata Karate Shotokan 
FSKA odbędą się za rok w Brazylii.

Wyniki Reprezentacji Polski:
- Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Kara-
te – trener Paweł Piepiora;
Paweł Piepiora – I miejsce, kumite indywidu-
alne mężczyźni 21-29 lat,
Maciej Barański – II miejsce, kumite indywi-
dualne mężczyźni 21-29 lat,
Julia Płuszewska – II miejsce, kumite indywi-
dualne dziewczynki 9-10 lat,
Klaudia Smutkiewicz – I miejsce, kumite in-
dywidualne młodziczki 13-14 lat;

- Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj” Lu-
bań – trener Jacek Jaworski;
Jacek Jaworski – III miejsce, kumite indywi-
dualne mężczyźni +40 lat,
Piotr Sierżant – II miejsce, indywidualne ka-
ta 17-18 lat; III miejsce, indywidualne kumi-
te 17-18 lat;



3

Krótko...Krótko...Krótko...Krótko...Krótko...Krótko...Krótko...Krótko...

www.bjj.pl - pierwsze źródło informacji o brazylijskim jiu-jitsu 3

- Klub Sportowy „Bushi” Bielsko-Biała – tre-
ner Zbigniew Karski;
Julia Talarczyk – III miejsce, kata indywidual-
ne żaczki 11-12 lat;

- Klub Karate „Nidan” Zawadzkie – trener 
Marian Szponder;
Natalia Szponder – I miejsce, kumite indy-
widualne kadetki 17-18 lat, II miejsce, kata 
indywidualne kadetki 17-18 lat,

- Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich „Bu-
dokan” Wrocław – trener Bogusław Bocznie-
wicz;
Barbara Rejniak – III miejsce kata dziew-
czynki 8 lat i młodsze;
Wiktor Witkowski, Bartłomiej Babiński, 
Kacper Mikołajczyk – II miejsce kata druży-
nowe żaków.
 
Medaliści pragną podziękować następującym 
sponsorom:
Paweł Piepiora – Gołębiewski w Karpaczu;
Maciej Barański – Hotel Artus Karpacz;
Julia Płuszewska i Klaudia Smutkiewicz – 
AWANS Autoryzowany Partner Oknoplast 
Kraków Mariusz Zwonik;
Jacek Jaworski – Gmina Miejska Lubań.

Tekst: Dorota Skórzecka, Zbigniew 
Piepiora

Seminarium koryu uchinadi
W dniach 30 czerwca do 01 lipca 
2012 r. będzie po raz pierwszy goś-
cił w Polsce hanshi Patrick McCart-
hy 9 dan. To wspaniała okazja dla 

wszystkich miłośników sztuk wal-
ki, aby trenować pod okiem tego 
znakomitego i uznanego na całym 
świecie autorytetu w sztukach walki. 
Szczegóły na stronie http://karate.
swidwin.w.interia.pl 

Marek Knut

IV Otwarte Mistrzostwa Pol-
ski Karate Shotokan FSKA
W dniach 25-26.02.2012 roku od-
były się IV Otwarte Mistrzostwa 
Polski Karate

Shotokan FSKA i XVI Semi-
narium Karate. Zorganizowały je 
wspólnie Funakoshi Shotokan Kara-
te Association Poland, Dolnośląski 
Związek Karate oraz Klub Sportowy 
Funakoshi Shotokan Karate przy 
wsparciu regionalnych i lokalnych 
instytucji oraz władz samorządo-
wych.

Imprezę otworzyło seminarium 
karate w hali przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kowarach. Treningi 
prowadzili Wacław Antoniak 7 dan, 
prezes Polskiego Związku

Karate w Warszawie oraz Paweł 
Piepiora 5 dan i Jacek Jaworski 4 dan. 
Była to kontynuacja wieloletniej tra-
dycji zgrupowań karate, które od lat 
odbywają się w Kowarach w czerw-
cu, a w tym roku w lutym.

W ramach seminarium karate 
prezes PZK Wacław Antoniak prze-
prowadził egzamin na stopnie mi-
strzowskie dan. Odbył się także kurs 

sędziowski FSKA, którego uczest-
nicy w wyniku zdanego egzaminu 
otrzymali międzynarodowe upraw-
nienia sędziowskie Funakoshi Sho-
tokan Karate Association.

W kolejnym dniu w hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej w 
Karpaczu miała  miejsce część głów-
na imprezy. Mistrzostwa uroczyście 
otworzył wiceburmistrz Karpacza 
Ryszard Rzepczyński. Następnie 
odbyły się konkurencje indywidu-
alne i drużynowe kata oraz kumite.

Na imprezę przybyli zawodnicy, 
sędziowie i działacze z całego kraju 
– w sumie prawie trzystu zawodni-
ków z ponad trzydziestu klubów. 
Imprezę transmitowano na żywo 
przez Internet.

Nadzór naukowy prowadzili 
naukowcy z wrocławskich uczelni: 
Akademii Wychowania Fizycznego 
i Uniwersytetu Ekonomicznego, 
oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wałbrzychu i Karko-
noskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze.

Dziękujemy wszystkim firmom i 
osobom biorącym udział w imprezie 
– zawodnikom, trenerom, sędziom 
i działaczom. Już dziś serdecznie 
zapraszamy na V Otwarte Mistrzo-
stwa Polski oraz Mistrzostwa Euro-
py Karate Shotokan FSKA, które 
odbędą się w przyszłym roku.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Piepiora


