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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2020
Stowarzyszenie Idókan Polska (SIP) qpełnia swe ustawowe obowipki sprawozdawcze
wobec insĘtucji pństwowych. Jako orgańzacja prowadząca społecznie dziŃalność B&R
(badawczo-rozwojową) SIP przekazŃ już sprawozdanie do GUS-u za ub. rok.
Ztęalizowaliśmy IV etap międzynarodowego projeklu badawczego Interdyscyplinarne,
wieloaspektowe badaniafenomenu sztukwalki (opisany dokładnie na stronach www.idokan.p1)
- IPA PĄect na.4Dafi-20). Opublikowane zostŃy kolejne publikacje naukowe. Wydaliśmy
4 kolejne il}mery naszego kwartalnika, a w grudniu}a}} łvydany został zbtorczy jubileuszowy
)O( tom,,Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology'o zarok2020. Nie
mieliśmy żadnego dofinansowania z MNiSW / MEiN.
Nasz Joumal osiąga cotv lepsze wskaźniki, jako periodyk naukowy. Wg Scopusa i
Resurchify wskaznik wpływu Qmpact Factor) pov,lyżej 1,0 powinniśmy mieó już od roku 20|7 go. Uzyskujemy tu coraz lepszy parameĘ SNIP, SJR i CST. Natomiast na Web of Science
wprawdzie nie mamy jeszcze ustalonego IF, ale uzyskaliśmy indeksację wsteczną od roku
2007.
W roku 202a zorgańzowaliśmy m.in.:
Sympozjum SIP '2020, które odbyło się we wrześniu;
XXVIII Obóz Letni w Chłapowie.
Nasi reprezaianci uczestrriczyli w konferencjach i kongresach naukowych, m.in. w
Putrajaya (Malezja). Cżonkowie Stowarzyszenia wygłosili refera§
opublikowali serię
ciekawych prac naukowych, a kolejne publikacje są aktualnie w przygotowaniu. Pomimo
trudności pandemicznych prowadzone jest też szkolenie prak§czne, choć w ogtaniczon)rrn
zakresie.
Dwaj nasi członkońe - prof. Maciej Łuczak i prof. Zbigniew Borysiuk - uzyskali tytuł
naukowy, a mjr Tomasz Maczuga obronił na AWF w Krakowie stopień doktora nauk o ku]turze
fizycznej. Kolejne osoby dzińają efektyrłłriew tym kierunku.
W zakresie działalnościwydawniczej warto wymienić pozyskanie płatnej reklamy z U&
środków ministerialnych (zasługanaszej sękretarz gen.) i wpłatę jednego z naszych członków
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wspieĘących.
Do SIP przystępują kolejne osoby zainteresowane złlvłaszcza poważnym studiowaniem
sztuk walki i badaniami naukowymi w tym zakresie.
Stale współpracujemy z monachijskjm Honbu, zIMACSSS, EMAC, JAB, DDBV, PZJJ,
Instyfutem Nauk o Kulturzę FizycznĄ UR i innymi insĘrfucjami. Jednakże pewne plarry
musiĄ zostaó skorygowane, niektóre cykliczne dzińańa przesunięte w czasie, a większość
konferencji odbYa w Ębie zdalnym (online).
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