
Seminarium iai shuntokai z Soke Masanori Ogawa  

14-15 września. 

Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Chobukan zaprasza na dwudniowe seminarium z Soke 

Masanori Ogawa – twórcą szkoły miecza Shirasagi Ryu iai hyoho Shuntô-kai. 

 

 

Shuntokai to szkoła założona przez Soke Masanori Ogawa, który urodził się i wychował w szkole Kansho-ryu 

Iai Hyoho 冠翔流居合兵法  wywodzącej się ze starej tradycyjnej szkoły Araki Munisai Ryu 

荒木無仁斎. Soke Masanori Ogawa będąc synem i następcą  Soke Kanshoa  głównego mistrza, po 

przyjeździe do Europy stworzył własną gałąź stylu. Shuntokai charakteryzuje się tym, że łączy tradycyjną 

etykietę z efektywną techniką jaką posługiwali się Bushi czyli japońscy wojownicy.  



 

Seminarium z Soke to jedyna w Europie możliwość poznania tradycyjnej sztuki miecza japońskiego wprost z 

jej źródła. Shuntokai to 30 Kata ćwiczonych z pozycji siedzącej tzw. Suwari Waza oraz 14 Kata ćwiczonych w 

pozycji stojacej tzw.Tachi Waza. Wszystkie układy można ćwiczyć na stojaco dostosowując je do warunków 

w jakich się znajdujemy. 

 

 

Seminarium z Soke to również unikatowa możliwość spotkania z kulturą japońską w jej najbardziej 

tradycyjnym wydaniu. Wraz z Soke zajęcia prowadzić będzie Sensei Anna Ogawa – posiadaczka IV Dan 

kendo, która jako jedyna Polka wszystkie egzaminy zdawała razem z rodowitymi Japończykami. 



 

Seminarium dedykowane jest praktykom sztuk walki, ale zapraszamy również osoby początkujące.  

Seminarium wrześniowe to początek działania stałej szkoły Shirasagi Ryu iai hyoho Shuntô-kai w Dojo 

Chobukan w Białymstoku! 

Ilość miejsc ograniczona! 
Termin: 14.09-15.09 (od godziny 11.00) 

Miejsce: Dojo Chobukan, ul. Szkolna 4, Białystok 
Koszt: 150 zł (3 treningi) 

Kontakt: 
Adam Łapiński – 791817477, magyar@poczta.fm 

Sławomir Mojsiuszko - 609791782, smojsiuszko@gmail.com 
 

Po seminarium – zapraszamy na herbaciane spotkanie z Państwem Ogawa, 
opowieści o Japonii – jej kulturze, tradycjach, samurajach  

i wszystkim, co ciekawe…  
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