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Editorial
„Ruch dla Kultury” dotyczy zarówno fizycznego ruchu,
jak i pewnych uniwersalnych treści. Podobne przesłanie
przedstawił w swym wystąpieniu stały ambasador Bangla
deszu przy ONZ Anwarul Karim Chowdhury (Nowy Jork,
16.04.1999), który mówił o „budowaniu Światowego Ruchu
dla Kultury Pokoju i Non-violence” (building a World
Movement for Culture of Peace and Non-violence) – za
przykładem Mahondasa K. Gandhiego.
Tajemniczy tytuł naszego pisma nie powinien
odstraszać, lecz przeciwnie – pobudzać potrzeby
poznawcze Czytelnika. Cały świat jest wielką tajemnicą,
którą nauka stara się rozwikłać. Natomiast powiązanie
badań kultury z fizyczną aktywnością znajduje tu sym
boliczny wyraz w japońskim wieloznacznym terminie
idō i starogreckim lykeion (terminy te wyjaśniałem we
wstępie do tomu pierwszego). Dokładniejsze niż na
okładce określenie profilu tematycznego podajemy na
stronie tytułowej.
W tym roku miałem okazję przedyskutować pojęcie i
pisownię idō z prof. Cong Ningli, jednocześnie japonistką
i instruktorką jūdō z Chin (podczas kongresu AIESEP w
Jyväskylä), oraz z japońskim profesorem Taketo Sasaki,
7 dan jūdō (podczas kongresu sztuk walki w Rzeszowie,
któremu IRK-MC patronowało). Zapewne jest to temat
na osobną, bardziej filologiczną pracę. O samych zaś
kongresach i konferencjach naukowych podajemy
informacje, uwagi i komentarze w działach Recenzje
wybranych prac i wydarzeń oraz Przegląd wydarzeń i
publikacji.
W związku ze staraniami o uzyskanie wysokich
ocen punktowych na ministerialnej liście czasopism i w
międzynarodowych indeksach zamówiliśmy dodatkowe,
ogólne recenzje tomu VI, które wykonali profesorowie
Jong-Young Lee (Korea) i Roman Maciej Kalina (Polska),
wysoko oceniając nasze starania i uzyskany już poziom.
Ponadto rekomendacje i bardzo pochlebne opinie przeka
zali prof. Mojca Doupona Topič (Słowenia) i prof. Keith
R. Kernspecht (Niemcy, Bułgaria), za które dziękujemy.
Dokonaliśmy pewnych zmian w strukturze pisma i w

“Movement for Culture” concerns both physical
movement and certain universal content. A similar
message was presented by the permanent ambassador
of Bangladesh with the UN Anwarul Karim Chowdhury
(New York, 16th April 1999) who spoke about“ building
a World Movement for Culture of Peace and Non-vio
lence – following the example of Mahondas K. Gandhi.
The mysterious title of our issue should not
discourage but, on the contrary, stimulate cognitive
needs of the Reader. The whole world is a great mystery
which science is attempting to solve. On the other hand,
connecting cultural studies with physical culture reflects
symbolically in Japanese semantically ambiguous term
‘idō’ and old-Greek ‘lykeion’ (I explained these terms in
the introduction to volume 1). We specify the thematic
profile more precisely on the title page.
This year I have had the opportunity to discuss the
notion and spelling of ‘idō’ with professor Cong Ningli,
who is an expert on Japan and a judo trainer from China
(during the AIESEP congress in Jyväskylä) as well as with
Japanese professor Taketo Sasaki, 7 dan judo (during
the martial arts congress in Rzeszów taking place under
the guidance of IRK-MC). Probably it is a problem for a
separate semantic piece of work. We give information on
the congresses and conferences in the sections Reviews
of Selected Publications and Events as well as in Review
of Events and Publications.
In connection with our attempts to gain high
evaluation on the Ministry list of journals and in
international indexes we ordered additional general
reviews of volume VI which were realized by professors
Jong-Young Lee (Korea) and Roman Maciej Kalina
(Poland) highly evaluating our work and the level we
have already reached. Moreover, recommendations and
very positive opinions have been expressed by professor
Mojca Doupona Topič (slovenia) and professor Keith R.
Kernspecht (Germany, Bulgaria), for which we humbly
thank. We have made certain changes in the structure of
the issue and in the IRK-MC regulations. Our evaluation
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regulaminie IRK-MC. Ocena w Index Copernicus Inter
national za rok 2006 wzrosła do 3,80, pomimo że jest to
zasadniczo indeks pism medycznych. Czynić będziemy
dalsze starania o wzrost poziomu pisma i jakość zawar
tych tu treści. Do owych starań zobowiązuje nas chociażby
patronat IASK – Międzynarodowego Stowarzyszenia
Motoryki Sportowej.
Naszych mniej aktywnych współpracowników
zastępują ci bardziej naukowo aktywni. Do Rady
Naukowej IRK-MC zechcieli przystąpić wspomniani
prof. dr Cong Ningli, prof. dr Taketo Sasaki, także prof.
dr hab. R.M. Kalina (nauki o kulturze fizycznej), prof.
dr Hrvoje Sertić (kinezjologia), prof. dr Mojca Doupona
Topič i prof. dr Jong-Young Lee (socjologia sportu) oraz
doc. dr hab. Ivo Jirásek (filozofia sportu).
Z głębokim żalem żegnamy natomiast zmarłych w
2006 r. profesorów doktorów medycyny: Ryszarda Cie
ślika, dziekana Wydziału Medycznego UR, i Heriberta
Czerwenkę-Wenkstettena, lidera Europejskiej Unii JuJitsu (EJJU) – naszych długoletnich współpracowników.
Tom rozpoczyna zamówione studium prof. Jerzego
Kosiewicza ukazujące dorobek i stan filozoficznej refleksji
nad kulturą fizyczną. Publikujemy też kilka spośród
kilkudziesięciu prac przedstawionych na kongresie w
Rzeszowie. Dotyczy to m.in. artykułów profesorów
M. Ponczka, A. Szyszko-Bohusza, prac doktorów Z.
Czajkowskiego i W. Sikorskiego, autorów dobrze znanych
już Czytelnikom IRK-MC.
Zachęcamy do dalszego merytorycznego sporu
naukowego w dziale Polemiki i dyskusje, który w
zamierzeniu ma być forum konstruktywnej wymiany
myśli. W tym numerze swe poglądy na filozofię sportu
wyrażają profesorowie Stanisław Kowalczyk (KUL w
Lublinie) i Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa). Niemieckopolska grupa badaczy pod kierunkiem Lothara Siebera
(Monachium) stawia kwestię, czy i jak możliwa jest tury
styka sztuk walki. Ukazuje przy okazji dotychczasowe
wyniki prac badawczych dotyczących tego zagadnienia.
Z kolei dr Zbigniew Czajkowski zestawia interesujące
wypowiedzi dotyczące osiągania sukcesu w pracy tre
nerskiej.
Turystyka, zwłaszcza edukacyjna i kulturowa,
zagościć powinna już na stałe na łamach naszego pisma.
W tym celu Radę Naukową wzmocnił prof. dr hab.
Will Munsters, holenderski specjalista w dziedzinie
turystyki kulturowej. Do Rady Redakcyjnej wszedł także
amerykański socjolog turystyki i jednocześnie karateka
stylu shitō-ryū Craig Web- ster, oraz prof. UR dr hab.
Jerzy Kitowski – ekonomista i geograf.
Łączenie teorii sztuk walki z praktyką zaowocowało
publikacją w niniejszym tomie trzech prac dotyczących
zastosowania całych systemów lub elementów sztuk
walki w nauczaniu wychowania fizycznego. Autorzy: R.
Przybycień i K. Sterkowicz-Przybycień, J. Walczak oraz
W.J. Cynarski i I. Momola proponują kolejno programy
nauczania – odpowiednio hapkido, taekwondo i jūjutsu.

mark in Index Copernicus rose to 3.80 for 2006 although
it is primarily an index of medical journals. We are going
to work even harder on the improvement of the level of
the issue and the quality of included contents. We are
obliged to work by the guidance of IASK (International
Association of Sport Kinetics) over our issue.
Our less active cooperatives have been replaced by
those more scientifically active. The above-mentioned
Professors Cong Ningli, Taketo Sasaki, Roman M. Kalina
(physical culture sciences), Hrvoje Sertić (kinesiology),
Mojca Doupona Topič, Jong-Young Lee (sport sociology)
as well as Ivo Jiraśek PhD (philosophy of sport) wished
to join the Scientific Board of IRK-MC.
With deepenst sorrow we say goodbye to late
Professors doctors of medicine Ryszard Cieślik, the
dean of the Medical Faculty of the Rzeszów University
and Heribert Czerwenka-Wenkstetten, the leader of
the European Union of Ju-Jitsu (EJJU), who were our
long-time cooperatives.
The volume begins with Professor Jerzy Kosiewicz’s
study presenting the output and the state of the
philosophical reflection on physical culture. We also
publish a few out of many pieces of work presented at the
congress in Rzeszów. It is the case of articles by professors
M. Ponczek, A. Szyszko-Bohusz, doctors Z. Czajkowski
and W. Sikorski, authors with whom the Readers of IRKMC have already been acquainted.
We encourage to further scientific discussion in
the section Polemics & Discussions, which has been
intended to be a forum for a constructive exchange
of reflections. In this volume the views of Professors
Stanisław Kowalczyk (Catholic University in Lublin)
and Jerzy Kosiewicz (Academy of Physical Education
in Warsaw) are presented. German-Polish group of
researchers led by Lothar Sieber poses the question
whether and how tourism of martial arts is possible. On
this occasion the results of sofar conducted research are
shown. In turn doctor Zbigniew Czajkowski presents a
collection of interesting statements on achieving suc
cess in coaching.
Tourism, especially educational and cultural one
should have its permanent place in our issue. For this
purpose the Scientific Board has been supported by
Professor Will Munsters, a Dutch specialist on cultural
tourism. Also an American sociologist of tourism and at
the same time a karateka of shitō-ryū style, Craig Webster
and Professor of UR Jerzy Kitowski, an economist and a
geographer have joined the Editorial Board.
Combining the theory of martial arts with practice
resulted in publishing three pieces of work on the
application of the whole systems or elements of amrtial
arts in teaching education. The authors R. Przybycień
and K. Sterkowicz-Przybycień, J. Walczak, W.J. Cynarski
and I. Momola in turn propose the teacheing programs
of hapkido, taekwondo and jūjutsu respectively.
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I jeszcze sprostowanie: dr Wacław Petryński
reprezentuje nie AWF w Katowicach, jak zostało podane
w ostatnim tomie IRK-MC, lecz Górnośląską Wyższą
Szkołę Handlową. Przepraszam za błędną informację.
Wojciech J. Cynarski
redaktor naczelny
Styczeń 2007

And one correction: doctor Wacław Petryński
represents not Academy of Physical Education in katowice,
as it was written in the last volume, but the Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa (Katowice School of Economics).
We apologize for incorrect information.
Wojciech J. Cynarski
Editor-in-Chief
January 2007

