
W dniu dzisiejszym długo zastanawiałem się co chciałbym Wam przekazać i z czego 

byście najbardziej skorzystali w takiej formie jaką mamy do dyspozycji. Często pytacie mnie o 

znaczenie poszczególnych słów i połączenie oraz dlaczego tak a nie inaczej. Bardzo dobrze, że 

tak robicie i ogromnie mnie to cieszy i korzystając z obecnej sytuacji trochę się dzisiaj 

rozpiszę😊 

 Gdy mówimy o DOJO- chodzi nam o naszą salę treningową, miejsce ćwiczeń. 

Nazwa powstaje z połączenia do- droga i jo- początek. jest to miejsce zdobywania wiedzy, 

nabywania umiejętności i kształtowania charakteru.  

 

Ryc 1. Sposób zajmowania miejsc na dojo(żródło samurajki.pl)  

A kto to jest SEN SEI- dosłowne znaczenie też nie jest zapewne takie jakiego 

oczekiwaliście😊SEN SEI oznacza dokładnie wcześniej urodzony, oznacza osoba starszą, 

która nabyła odpowiednich umiejętności i wiedzę by być dobrym przewodnikiem dla swoich 

uczniów. SENSEI w przenośni możemy zrozumieć jako nauczyciel. A teraz ciekawostka, jako 

że to co japońskie rzadko bywa proste i niezagmatwane to Wy jako moi uczniowie możecie 

mówić do mnie Sensei, ale ja siebie nie mogę określać siebie jako Sensei😊Byłoby to 

złamaniem pewnych zasad, etykiety i zbyt dużą zarozumiałością. Dziwne to wszystko dla nas 

jako Europejczyków, ale tak już jest z Japończykami😊 

Teraz trochę o Was kim jesteście (poza tym, że bardzo dobrymi uczniami 😉) otóż 

jesteście KARATEKAMI- czyli uczniami trenującymi karate, akceptujecie zasady oraz etykietę 

karate, którą przekazuje Wam wasz Sensei i w miarę zdobywania jej stracie się ją wdrożyć w 



życie codzienne. W Karate mamy dwa rodzaje stopni kyu i dan. Kyu to stopnie uczniowski a 

dan to stopnie mistrzowskie. Studiując karate nigdy nie przestajemy się uczyć, możemy 

zostać nauczycielem, ale nigdy nie przestajemy być uczniem. 

Będąc na Sali treningowej(dojo) trzeba wiedzieć, jak należy się na niej zachować. 

Okazać odpowiedni szacunek do nauczyciela, współćwiczących oraz do miejsca, w którym się 

znajdujecie. Przed wejściem (wejściem nie wbiegnięciem) na tatami(mata) należy wykonać 

ukłon. Jeśli ktoś się spóźni a zbiórka już trwa trzeba usiąść w seiza przed mata i czekać na 

sygnał od Senseia, że możemy już dołączyć do treningu. Należy pamiętać, iż zarówno w 

pozycji stojącej jaki i siedzącej na zbiórce należy zachować ciszę i skupić się na własnym 

treningu. 

Zbiórka(sairetsu) nauczyciel siada pierwszy a następnie na jego znak lub sempai 

(pomocnik, najstarszy uczeń) zawodnicy jeden po drugim siadają w siadzie japońskim. W 

zależności od ilości uczestników może być zbiórka w jednym lub kilku szeregach. Następnie 

następuje mokuso(medytacja)jest to czas koncentracji i skupienia. Przed rozpoczęciem 

treningu oczyszczamy głowę ze wszystkich problemów i skupiamy się tylko na treningu 

karate, natomiast po treningu służy do zapamiętania jak największej liczby szczegółów, które 

były na treningu. W zależności od zaawansowania i długości jednostki treningowej może 

trwać od 30sek do kilku, kilkunastu minut. Na komendę Yame(koniec) kończymy medytacje.  

Następnym krokiem są ukłony: Shomeni ni rei, Senseni rei, otaga ni rei  

1. Shomeni ni rei- ukłon w kierunku przodu naszego dojo. Shomen oznacza 

dosłownie ścianę główną w dojo na której zazwyczaj znajduję się wizerunek 

założyciela stylu, który ćwiczymy. W naszym przypadku jest to Gichin Funakoshi 

założyciel stylu Shotokan.  

2. Sensei ni rei- uczniowie wykonują ukłon do nauczyciela i mówią 

oss(współpracować)  

3. Otoga ni rei- ukłon do siebie nawzajem i też mówimy oss.  

W niektórych Dojo możemy się spotkać z artykulacją zasada dojo kun shotokan po 

japońsku co przedstawiłem Wam poniżej. W rzadkich wypadkach jest wypowiadane 

po polsku. 

 

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni 

Tsutomuru Koto!     

 Po pierwsze! Dążyć do 

doskonałości charakteru! 

 Hitotsu! Makoto No Michi O 

Mamoru Koto!     

 Po pierwsze! Bronić ścieżek 

prawdy! 

 Hitotsu! Doryoko No Seishin O 

Yashinau Koto!     

 Po pierwsze! Krzewić ducha 

wysiłku! 

 Hitotsu! Reigi O Omozuru 

Koto!     

 Po pierwsze! Szanować zasady 

etykiety! 



 Hitotsu! Kekki No Yu O 

Imashimuru Koto!     

 Po pierwsze! Strzec się 

porywczej odwagi! 

 

Tyle na dzisiaj z teorii. Proszę was o wykonanie jeszcze wszystkich Wam znanych 

bloków w miejscu oraz przejściu. Mam nadzieję, że lektura była miła, wpłynie na 

waszą znajomość zasad zachowania się na Sali treningowej i będziecie bardziej 

świadomymi karatekami. 


