
Opisy każdego suburi podzieliłem na etapy (1,2,3). Jeżeli są podpunkty (-) to znaczy że 

opisane ruchy dzieją się prawie jednocześnie.  

Po szczegóły – zapraszam na trening. 

Są pewne różnice w wykonaniu poszczególnych suburi – różnie to wygląda u poszczególnych 

mistrzów, niżej zamieściłem opisy jak ja byłem nauczany (notatki z treningów z 2007 r.). 

Teraz jest lepszy dostęp do źródeł jak dawniej, ja też się rozwijam, możliwe że wprowadzę 

niewielkie modyfikacje – albo nawet wrócę do źródeł (Saito).  

 

seria Tsuki (suburi 1-5) 

Stoimy w lewej postawie hidari hanmi. Kij dolnym końcem oparty o podłoże, trzymamy u 

góry ręką w ten sposób, że od góry jest miejsce na dwie dłonie (gdzieś na poziomie chudan). 

1 Choku tsuki 

1. –prawa stopa dosuwa się do lewej stopy 

- prawa dłoń chwyta kij tuż pod lewą dłonią 

2. – lewa stopa przesuwa się w lewo (początek zejścia z linii ataku) 

- prawa dłoń dojeżdża do końca kija (dolnego) w ten sposób, że mały palec zamyka chwyt 

(jest na przekroju kija) 

3. – prawa stopa dosuwa się za lewą (koniec zejścia z linii ataku) 

- prawa dłoń pcha kij w cel (np. splot słoneczny) w ten sposób, że kij swobodnie przesuwa się 

przez uchwyt lewej dłoni 

Ćwiczenie w parach: 

partner atakuje Choku tsuki na chudan – my schodzimy z linii ataku i kontratakujemy również 

Choku tsuki na chudan 

 2 Kaeshi tsuki 

1. –prawa stopa dosuwa się do lewej stopy 

- prawa dłoń chwyta kij nad lewą dłonią (kciukiem do dołu) 

2. – lewa stopa przesuwa się w lewo (początek zejścia z linii ataku) 

- lewa dłoń dojeżdża do prawie połowy kija; początek zbicia kija przeciwnika 

3. – prawa stopa dosuwa się za lewą (koniec zejścia z linii ataku) 

- zabieramy kij po zbiciu kija przeciwnika w ten sposób, że natychmiast wykonujemy 

pchnięcie na poziom chudan 

W tym suburi kij nie przesuwa się swobodnie tak jak w suburi nr1 (Choku tsuki), jak 

złapiemy lewą ręką tak uderzamy. Może się zdarzyć że nie zbijemy kija przeciwnika tylko go 

ominiemy – to nie jest błąd. 

Ćwiczenie w parach: 

partner atakuje Choku tsuki, kontratakujemy Kaeshi tsuki 

3 Ushiro tsuki 

Pierwszy wariant 

1. – lewa dłoń dojeżdża do góry kija 

- lewa stopa przesuwa się w lewo do przodu (początek zejścia) 

2. – prawa dłoń chwyta kij poniżej lewej (prawie w połowie kija licząc od góry) 



- prawa stopa dosuwa się do lewej (koniec zejścia) 

- skręt bioder i całego ciała w prawo (czyli do tyłu, podobne do tenkai-ashi) 

- podniesienie kija tak by lewa dłoń z kijem (właściwie kciuk) dotykała barku (lewego) 

3. – pchnięcie kija na poziom jodan – wypchniecie wychodzi z barku, kij przesuwa się 

swobodnie w prawej dłoni 

Drugi wariant: 

1. – prawą stopę ustawiamy równolegle do lewej (nieco szerzej niż barki) 

- jednocześnie chwytając kij prawą dłonią powyżej lewej (kciuk zamyka uchwyt na przekroju 

kija) 

2. – dosuwamy lewą stopę za prawą i obracamy się bokiem do tyłu (przez lewe ramię) 

- podnosimy kij przykładając prawą rękę do barku (kij może swobodnie przesuwać się w 

lewej dłoni) 

3. – pchnięcie kija na poziom jodan (jak w wariancie pierwszym) 

Ćwiczenie w trójkę: 

dwie osoby atakują (stojącego pośrodku między nimi) jednocześnie Choku tsuki na poziom 

chudan; wykonujemy zejście i kontratakujemy jednego z nich (tego co stoi za nami) Ushiro 

tsuki 

 4 Choku tsuki gedan gaeshi 

1. – wykonujemy Choku tsuki 

2. – odsuwamy prawą stopę do tyłu 

- lewa stopa podąża za nią 

- lewa dłoń przesuwa się na przód kija (kciuk zamyka uchwyt), prawa dłoń też w przód mniej 

więcej do połowy kija 

- kij ściągamy w dół do prawego biodra 

3. – uderzamy (z krokiem prawą nogą w przód) podcinając dolną częścią kija przeciwnika 

(pod jego lewym kolanem, w zgięcie podkolanowe) 

- kij nie musi w czasie uderzenia być podparty na naszym prawym kolanie/udzie 

Ćwiczenie w parach: 

partner atakuje Choku tsuki, wycofujemy się i kontratakujemy uderzeniem na poziom gedan 

 5 Choku tsuki jodan gaeshi 

1. – wykonujemy Choku tsuki 

2. – odsuwamy prawą stopę w prawo do tyłu, lewa stopa podąża za nią (zejście) 

- prawa ręka unosi kij do góry 

- lewa dłoń podtrzymuje kij na wysokości ucha w ten sposób, że nie ma chwytu (kij jest 

podparty – wszystkie palce dłoni zamknięte) – blok 

3. – lewa dłoń i prawa zamieniają się miejscami 

- uderzamy kijem z góry na poziom jodan z wejściem do przodu 

Ćwiczenie w parach: 

partner atakuje Choku tsuki, my odpowiadamy tym samym; partner kontratakuje uderzając 

kijem od góry w głowę – my wykonujemy blok w ten sposób, że kij przeciwnika ześlizguje 

się po naszym kiju (nie może nas zawadzić o głowę, palce podtrzymujące kij, czy bark), 

wtedy my kontratakujemy tym samym  uderzeniem (kij uderza od góry w głowę, np. na 

skroń)  



 seria Uchikomi (suburi 6-10) 

Stoimy w prawej postawie migi hanmi. Kij trzymamy podobnie jak bokken (miecz). 

6 Shomen uchi 

Zwykłe Shomen uchi – proste uderzenie na głowę z góry (jakbyśmy mieli bokken); przy 

uderzeniu stopa nogi wykrocznej przesuwa się do przodu a my obniżamy biodra 

Ćwiczenie w parach: 

partner atakuje Shomen uchi lub Choku tsuki, my odpowiadamy Shomen uchi (schodząc na 

zewnątrz, czyli  oczywiście na prawą stronę)   

 7 Renzoku uchikomi 

1. – wychodzimy lewą nogą do przodu i jednocześnie uderzamy kijem na lewą stronę (ręce 

krzyżują się – lewa przed prawą – dłonie nie zmieniają pozycji) 

2. – wychodzimy prawą nogą do przodu i jednocześnie uderzamy kijem na prawą stronę (ręce 

krzyżują się – prawa przed lewą – dłonie nie zmieniają pozycji) 

Jest drugi wariant tej techniki, w którym dłonie zamieniają się miejscami w momencie kroku 

w przód przed uderzaniem (tzw. wariant „z przełożeniem”) 

Uderzenie jest na poziom jodan; kij pracuje przy wznoszeniu pionowo, przy uderzaniu prawie 

poziomo. Można to suburi wykonywać do tyłu (też 2 kroki), wtedy jest ono blokowaniem 

Ćwiczenie w parach: 

partner atakuje Choku tsuki, my schodzimy z linii ataku na lewą stronę i kontratakujemy 

ciosem na skroń; partner ponawia atak, robimy kontratak tak samo tylko że na prawą stronę  

 8 Shomen uchi gedan gaeshi 

1. – wykonujemy uderzenie Shomen uchi 

2. – odsuwamy lewą stopę do tyłu 

- prawa stopa podąża za nią 

- prawa dłoń przesuwa się na przód kija (kciuk zamyka uchwyt), lewa dłoń też w przód mniej 

więcej do połowy kija 

- kij ściągamy w dół do lewego biodra 

3. – uderzamy (z krokiem lewą nogą w przód) podcinając dolną częścią kija przeciwnika (pod 

jego prawym kolanem) 

- kij nie musi w czasie uderzenia być podparty na naszym lewym kolanie/udzie 

Ćwiczenie w parach: 

uderzamy Shomen uchi, partner kontratakuje Choku tsuki; unikamy uderzenia  schodząc do 

tyłu i w prawo (w tym momencie stopy blisko siebie prawie razem) po czym kontratakujemy 

podcięciem  

  



  

Opisane suburi to:  

 

seria Tsuki (suburi 1-5) 

1 Choku tsuki  

2 Kaeshi tsuki  

3 Ushiro tsuki  

4 Choku tsuki gedan gaeshi  

5 Choku tsuki jodan gaeshi  

 

seria Uchikomi (suburi 6-10) 

6 Shomen uchi  

7 Renzoku uchikomi  

8 Shomen uchi gedan gaeshi 

Pozostałe suburi to: 

9 Menuchi ushiro tsuki 

10 Gyaku yokomen ushiro tsuki 

 

seria Katate (suburi 11-13) 

11 Katate gedan gaeshi 

12 Katate toma uchi 

13 Katate hachi no ji gaeshi 

 

seria Hasso (suburi 14-18) 

14 Hasso gaeshi uchi 

15 Hasso gaeshi tsuki 

16 Hasso gaeshi ushiro tsuki 

17 Hasso gaeshi ushiro uchi 

18 Hasso gaeshi ushiro harai 

 

seria Nagare (suburi 19,20) 

19 Hidari nagare gaeshi uchi 

20 Migi nagare gaeshi tsuki 

 

Zamieszczę jeszcze opis ruchu Hasso, który często początkujący nie mogą załapać. Jest on 

wspólny dla suburi 14-18. 

Ruch polega na zbiciu kija przeciwnika z krokiem do tyłu, przy czym kij zakreśla jakby 

„ósemkę”; pod koniec ruchu kij trzymamy pionowo przy barku, gotowy do kontrataku. 

Poniżej łopatologiczny (jak zwykle) opis (dla prawej postawy) : 

1. – trzymamy kij jak bokken 

- prawa dłoń przesuwa się po kiju do przodu 

2. – lewa dłoń podnosi kij do góry, prawa dłoń nie zmienia położenia 

3. – lewa dłoń energicznie odpycha kij w dół (tracąc z nim kontakt) 

- prawa noga cofa się do tyłu 

4. – lewa dłoń chwyta kij poniżej prawej 

- prawa dłoń zmienia chwyt (kciukiem do góry) 
 


