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CEREMONIA ROZPOCZĘCIA TRENINGU 

1. Uczniowie ustawiają się w szeregach zgodnie z posiadanym stopniem twarzą do przodu Sali 

zaczynając od prawej strony i pozostawiając równy dystans od osoby po swojej lewej i prawej 

stronie. Osoby stojące w drugim i kolejnych szeregach stają za osobami z szeregu 

bezpośrednio przed nimi w odległości „na wyciągnięcie ręki”. 

2. Prowadzący ceremonię (pierwsza osoba od prawej strony z pierwszego szeregu) wypowiada 

komendę „SEIZA” po której należy usiąść w formalnej pozycji siedzącej, z wyprostowanymi 

plecami, zaciśniętymi pięściami na udach. Głowa prosto, naturalna mimika twarzy. 

3. Po komendzie „ SHINZEN NI REI”, uczniowie kłaniają się i odpowiadają OSU. 

4. Po komendzie „MOKUSO”, uczniowie zamykają oczy i próbują oczyścić umysł z myśli i 

skupić się na treningu. 

5. Po ok. 1 minucie, po komendzie „MOKUSO YAME”, uczniowie otwierają oczy. Prowadzący 

zajęcia odwraca się w stronę ćwiczących. 

6. Po komendzie „ SHIHAN NI REI”(lub: ”SENSEI NI REI”, „SENPAI NI REI”- zależnie od 

stopnia osoby prowadzącej trening) uczniowie kłaniają się i mówią „OSU”. Wzrok 

skierowany przed siebie. 

7. Instruktor wypowiada komendę „AGE” po której uczniowie wstają i rozpoczynają zajęcia. 

CEREMONIA ZAKOŃCZENIA TRENINGU 

1. Uczniowie ustawiają się w taki sam sposób jak na początku treningu. 

2. Prowadzący ceremonię wypowiada komendę „SEIZA” po której studenci siadają w formalnej 

pozycji siedzącej 

3. Po komendzie „ SHINZEN NI REI” uczniowie kłaniają się i odpowiadają „OSU” – wzrok 

skierowany przed siebie. 

4. Po komendzie „DOJO KUN” prowadzący ceremonię recytuje punkt po punkcie przysięgę 

DOJO po czym wszyscy obecni na sali powtarzają słowa przysięgi. 

5. Po komendzie „MOKUSO”, uczniowie zamykają oczy i próbują oczyścić umysł z myśli i 

skupić się na odbytym treningu. 

6. Po ok. 1-2 minutach, po komendzie „MOKUSO YAME”, uczniowie otwierają oczy. 

Prowadzący zajęcia odwraca się w stronę ćwiczących. 
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7. Po komendzie „ SHIHAN NI REI”(lub: ”SENSEI NI REI”, „SENPAI NI REI”- zależnie od 

stopnia osoby prowadzącej trening) wszyscy uczniowie kłaniają się , aby oddać mu honor 

odpowiadając OSU – wzrok skierowany przed siebie. 

8. Komenda „SENSEI NI REI” i/lub „SENPAI NI REI” również może być wywołana, a 

uczniowie powinni się ukłonić do instruktorów i odpowiedzieć OSU – wzrok skierowany 

przed siebie. 

9. Komenda „OTAGAI NI REI”. Uczniowie powinni ukłonić się i odpowiedzieć „OSU”. 

10. Prowadzący zajęcia wstaje i mówi „Arigato Gozaimashita” co oznacza podziękowania dla 

wszystkich za trening. Uczniowie powinni odpowiedzieć ukłonem i „ Arigato Gozaimashita” 

11. Instruktor kończy zajęcia – komendą „AGE” prosi uczniów o powstanie szeregami 

zaczynając od najwyższych stopniem. Każdy szereg wykonuje ukłon w pozycji stojącej w 

stronę instruktora wypowiadając głośno „OSU” następnie wykonuje obrót przez prawe ramię 

i kłania się w stronę kolejnego szeregu wypowiadając „OSU”. 
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