


Projekt „IMA Samurai –                      

wojownicy nowej ery” 

Projekt rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku. Działamy z 

ramienia programu Polsko – amerykańskiej Fundacji Wolności, 

„Równać szanse”. Jesteśmy grupą młodzieży w wieku od 13 do 14 lat. 

Celem naszego projektu jest przede wszystkim pozyskania wsparcia 

społecznego, zwiększenie umiejętności planowania swojej przyszłości                 

i wiary we własne siły. 

Głównym pomysłem było stworzenie oprawy informacyjno – instruktażowej na temat japońskiej sztuki walki                       

w postaci: 

         Filmu dokumentalnego 

         Filmu instruktażowego 

         Filmu reklamowego 

         Filmu przedstawiającego kulisy powstawania 

filmów i realizacji projektu 

 

 

Widoczna na zdjęciu ekipa, to 

naturalnie uczestnicy projektu. W 

„cywilu” też prezentujemy się dosyć 

atrakcyjnie 



 

 

 

 

Sekcja sztuk walki pod nazwą Fu Getsu 

Dojo powstała w 1997 roku z inicjatywy 

Jarosława Chmiela i Grzegorza 

Wojtaszewskiego. FGD funkcjonuje  w 

ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

w Otmuchowie. Zajęcia z Ju Jitsu I Iaido 

odbywają się przy szkole podstawowej               

w Otmuchowie w profesjonalnej sali 

treningowej.                                                                                                                 

Głównym prowadzącym jest Sensei Jarosław 

Chmiel, który zajmuje się sztukami walki od 

1990 roku. Posiada obecnie 4 Dan Araki 

Muninsai Ryo Iaido oraz 4 Dan shu Ho Ryu 

Ju Jitsu. Instruktorami pomocniczymi są Sensei: Grzegorz Wojtaszewski, Jarosław Siudak, Marcin 

Reisch i Andrzej Brandys. 



Według tradycji Araki Muninsai, Soke Hajime 

Risho Hayabuchi ( obecny główny mistrz tej 

szkoły), w roku 2003, przy egzaminie Sensei 

Jarosława Chmiela na czwarty stopień mistrzowski, 

obdarzył go wielkim zaszczytem poprzez nadanie 

japońskiego imienia Ri Fu Getsu (stąd nazwa naszej 

szkoły), oznaczającym „połączony z naturą”, 

„:natura i technika to jedność”. Jest to przesłanie 

na dalszą drogę, aby poznana technika nie stała 

się śmiercionośną bronią, lecz żeby pozostała w 

harmonii z naturą i otaczającym nas światem. 
Otrzymanie takiego wyróżnienia podniosło prestiż 

klubu, jak i morale uczniów, dzięki czemu zwiększyła się również liczba osób w klubie.                                                                                                                                                      

Obecnie uczęszcza na zajęcia około 50 – 60 osób w wieku 6 – 60 lat, ćwiczących Ju Jistu lub Iaido lub 

oba style. Organizując co roku seminaria szkoleniowe, 

utrzymywany jest stały kontakt z mistrzami                        

z Anglii oraz Japonii, którzy zaszczycają klub swoimi 

wizytami, dzieląc się wiedzą na temat sztuk walki. 

Prowadzona jest również współpraca z krajowymi 

klubami reprezentującymi czasami całkowicie odmienne 

systemy lub szkoły walki. 

  

  



    

 

 


