
 

W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy  w Zespole Szkół w Rusku odbyła się akcja 

„kolorowe łapki”, z której relację zamieściliśmy już wcześniej . Dalszymi działaniami  

skierowanymi  do uczniów klas VI  było spotkanie z mistrzem świata z 2014 

roku w Taekwondo ITF  oraz lekcja z pedagogiem szkolnym, dotycząca rodzajów przemocy i  

konsekwencji jej stosowania wobec drugiego człowieka.  

Na stronie szkoły pojawiła się już jakiś czas temu  krótka informacja dotycząca tego 

spotkania. Jednakże dziś zapraszamy do obszerniejszej formy. Poniżej wywiad z Panem 

Jakubem Furmanowskim oraz fotorelacja.  

Zapraszam ☺ 

 

• Witamy bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa, mistrza świata w 

taekwondo ITF . Drogą wstępu poprosimy Pana o kilka słów o sobie. 

Nazywam się Jakub Furmanowski. Przyjechałem do Was, by przedstawić Wam historię 

mojego życia. 

Urodziłem się w 1996 roku, czyli mam dziś 23 lata. Swoją przygodę ze sportem rozpocząłem 

w wieku 5 lat. Trenowałem wówczas piłkę nożną; chciałem zostać piłkarzem. Ćwiczyłem dość 

intensywnie przez 3 lata. Kiedy skończyłem 8 lat, moje zainteresowania poszły w kierunku 

wschodnich sztuk walki, a dokładnie w kierunku Taekwondo. Stało się to za przyczyną 

mojego taty, który jest trenerem już od ponad 30 lat. 

Pewnego dnia po treningu piłkarskim poszedłem na salę treningową, gdzie akurat trwał 

trening Taekwondo. I tak to się zaczęło. Po kilku następnych zajęciach piłkarskich 

uczestniczyłem w treningach tej wschodniej sztuki walki, ale na początku tylko jako 

obserwator. Któregoś dnia tata zaproponował mi aktywne uczestnictwo i od tego momentu 

moje życie diametralnie zmieniło się. Tata zaraził mnie swoją pasją i sprawił, że pokochałem 

tę koreańską sztukę walki.  

Tak więc taekwondo trenuję od 8 roku życia. Intensywnie ćwiczę i poddaję siebie różnym 

formom sprawdzenia. Biorę udział w różnego rodzaju zawodach, np. PUCHAR POLSKI, 

MISTRZOSTWA POLSKI, MISTRZOSTWA ŚWIATA, podczas których konkuruję z zawodnikami z 

całego świata, reprezentantami różnego poziomu. Niejednokrotnie zmierzam się z mistrzami 

Europy czy mistrzami świata. Na zawody jadę zawsze z chęcią wygranej, ale również ze 

świadomością, że mogę ponieść porażkę. Trzeba pamiętać o tym, że sport to nieustanna 

walka, a w każdej walce muszą być zwycięzcy oraz pokonani. W taekwondo również.  Każda 

porażka motywuje mnie jeszcze bardziej do działania. Rozpoczynam wówczas za każdym 

razem nową walkę… walkę o siebie. Nie poddaję się, a wręcz przeciwnie, daję z siebie jeszcze 

więcej. Przegrywanie jest potrzebne. Nauczyłem się tego od trenera. Na początku mojej 



przygody z taekwondo wygrywałem każdą walkę. Po 10 czy 11 wygranych walkach przyszło 

mi się zmierzyć z zawodnikiem, który okazał się lepszy ode mnie. Przegrałem. Jaka była moja 

pierwsza reakcja? Rezygnacja i chęć wycofania się.  Chciałem wystawić białą flagę i zupełnie 

odejść od taekwondo. Wtedy mój tata, najlepszy trener, uświadomił mi, jak ważna i 

potrzebna jest ta porażka. I miał rację. Ta przegrana walka nauczyła mnie więcej aniżeli 10 

walk wygranych. Pod czujnym okiem trenera zacząłem wówczas robić wszystko, by znów 

zacząć wygrywać. Nie było to łatwe. Była to droga, którą podążam do dziś, droga pełna 

wyrzeczeń i hektolitrów wylanego  potu. Dziś każdą porażkę traktuję jako krok do sukcesu, 

który niebawem nadejdzie.  

Zapamiętajcie jedno – żeby coś w życiu osiągnąć trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy, 

bardzo dużo wysiłku oraz całe swoje serducho ! Trzeba wiedzieć, po co się to robi ! Trzeba to 

chcieć robić, czasami nawet „za bardzo”, trzeba to kochać !  

• Dziękuję za te słowa … 

A teraz , moi kochani Uczniowie, zachęcam Was do aktywności. Czy chcielibyście 

zadać Panu Jakubowi jakieś pytania ? 

 

• Kiedy został Pan po raz pierwszy mistrzem świata ?  

Mistrzem Świata zostałem w 2014 roku, w Rzymie, w Walkach Gladiatorów. Miałem wtedy 

18 lat i ważyłem 63 kg. Walczyłem w kategorii wiekowej od 16 do 18 roku życia oraz kategorii 

wagowej od 57 do 64 kg. Gdybym wówczas przytył i ważyłbym 65 kg, nie dopuszczono by 

mnie do walki, zostałbym zdyskwalifikowany. Musiałem bardzo pilnować swojej wagi. 

Wiedziałem, że aby brać udział w zawodach potrzebne są systematyczne ćwiczenia, przy 

zachowaniu odpowiednio zbilansowanej diety. Stoczyłem wówczas 5 walk. 

Tytuł MŚ zdobyłem po raz pierwszy w 2014 roku i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. 

• Jakie miał Pan marzenie ? 

Moim marzenie było właśnie zdobycie tytułu mistrza świata .  

MŚ w Rzymie były moimi pierwszymi zawodami na skalę światową. Marzyłem o tym, by 

zdobyć ten tytuł, jednak w głębi serca nie liczyłem na miejsce na podium. Pierwszą walkę 

stoczyłem z Bułgarem, drugą z Hiszpanem, trzecią z Anglikiem, a ostatnią z Argentyńczykiem. 

Udało mi się osiągnąć wielki sukces i tym samym motywację na dalsze życie. 

• Kiedy zdobył Pan swój pierwszy zwycięski puchar ? 

Pierwsze moje wygrane zawody odbyły się w Śremie. To był rok 2008 lub 2009, dokładnie nie 

pamiętam.  Zdobyłem pierwsze miejsce przez nokaut techniczny. 

• Od którego roku życia uprawia Pan ten sport zawodowo ? 



Zawodowo uprawiam taekwondo od 18 roku życia, od momentu wygranych MŚ. Oprócz 

tego, że jestem zawodnikiem i biorę czynny udział w zawodach, to jestem również trenerem. 

Od 3 lat prowadzę zajęcia. Taekwondo jest moją wielką życiową pasją. 

 

Ile godzin spędza Pan na sali ? 

Tygodniowo prowadzę ok. 25 godzin zajęć, a oprócz tego średnio 15 godzin tygodniowo, 

kiedy ja sam ćwiczę. 

• Czy lubi Pan prowadzić zajęcia ? 

Oczywiście, że lubię, choć początki wcale nie były łatwe. Pierwsze treningi były dla mnie 

doświadczeniem dość stresującym. Prowadzenie treningów to bardzo odpowiedzialne 

zajęcie. Dzięki pomocy taty, mojego trenera, udało mi się przetrwać te najsłabsze momenty i 

chwile zwątpienia . Nabierałem odwagi i coraz większej pewności siebie. Z każdym kolejnym 

treningiem było coraz lepiej. Dziś prowadzenie zajęć  jest dla mnie dużą przyjemnością, która 

przynosi mi wiele satysfakcji.  

• Czy interesuje się Pan jeszcze jakimś innym sportem ? 

Tak, jak wspominałem na początku, zawsze lubiłem piłkę nożną. Może nawet dziś byłbym 

piłkarzem. Jednak jestem bardzo wdzięczny tacie, za to, że poznałem tę koreańską sztukę 

walki i jestem dumny z tego , co robię i czym zajmuję się zawodowo. Ani przez moment nie 

żałowałem, że poszedłem w ślady taty.  

 Interesuję się także troszeczkę koszykówką.  

• Czy ma Pan obecnie jakieś marzenie ? 

Moim obecnym marzeniem jest zdobycie  tytułu mistrza świata w seniorach, czyli w 

przedziale wiekowym od 18 do 35 roku życia.  

• Czy ma Pan rodzeństwo ? 

Tak, mam brata i siostrę. 

Mój brat, Kacper, ma 19 lat i także  uprawia taekwondo. Różnimy się między sobą, przede 

wszystkim sylwetką. Ja jestem drobnej budowy ciała, natomiast Kacper ma masywną 

sylwetkę. Ja obecnie walczę w kategorii wagowej do 70 kg. masy ciała, natomiast Kacper do 

76 kg. Bardzo często trenujemy razem. 

Siostra, Ania, nigdy nie uprawiała wschodnich sztuk walki. Skłania się ona ku bieganiu 

długodystansowemu. 

• Czy częściej zjada Pan owoce czy warzywa?  



Odpowiednia dieta to niezwykle istotny element w życiu każdego sportowca. Owoce i 

warzywa towarzyszą mi na co dzień. Każdy wysiłek musi być poprzedzony wartościowym 

posiłkiem. Oprócz systematycznych ćwiczeń odpowiednie jedzenie oraz nawadnianie 

swojego organizmu ( ponad 2 litry wody na dzień), to podstawa osiągania sukcesów w 

sporcie. 

• Użył Pan określenia „ wartościowy posiłek” . Czy może Pan sprecyzować, co to 

oznacza?  

Muszę utrzymywać swoją wagę mniej więcej na stałym poziomie, aby mieścić się w kategorii 

wagowej  do 70 kg masy ciała. Aktualnie ważę 70 kg, a więc muszę żyć tak, by tej wagi nie 

przekroczyć. 

Moja dieta jest zbilansowana. Wizyta u dietetyka pozwoliła mi stworzyć listę takich 

produktów, które mogę bezkarnie jeść. Pilnuję diety 2100 – 2200 kcal dziennie, zjadając 5 

posiłków dziennie. Od czasu do czasu pozwalam sobie na odrobinę szaleństwa i zjadam 

słodycze czy pizzę , którą uwielbiam. 

Podstawą w moim codziennym menu są węglowodany i białka. Bez węglowodanów nie 

miałbym energii na treningach, a białko to są mięśnie, które w pewnym stopniu przekładają 

się na siłę. 

• Czy ma Pan dziewczynę ?  

Tak, od ponad 5 lat mam dziewczynę. 

• Jaki był Pana najmocniejszy zawodnik ? 

Najmocniejszym zawodnikiem okazał się mój rodzony brat.  

Na zawodach zdarza się czasami, że nie ma wystarczającej liczby zawodników w danej 

kategorii. Wówczas łączą dwie kategorie w jedną i właśnie w taki sposób spotkałem się z 

moim bratem na macie. Było to dla nas pewne zaskoczenie i niecodzienna sytuacja, mimo że 

w domu nie raz wspólnie walczymy. Jednak to nie to samo. Gdy staję przed przeciwnikiem w 

głowie mam jedno „ za wszelka cenę muszę go pokonać”. Ciężko w taki sposób pomyśleć o 

bracie.  

Walka z bratem to było ogromne wyzwanie, którego ostatecznie podjęliśmy się. Pokazaliśmy 

dobrą, techniczną walkę, na wysokim poziomie. Nie chodziło już wówczas o zwycięstwo i 

przewagę któregoś z nas, ale o pokazową walkę o duże kulturze. 

• Na czym polega taekwondo ? 

Nazwa taekwondo składa się z trzech elementów:  



- tae (태 / 跆) oznaczającego stopę, uderzenie stopą lub system technik wykonywanych 

nogą ; 

- kwon (권 / 拳) oznaczającego pięść, uderzenie pięścią lub system technik 

wykonywanych pięścią; 

- do (도 / 道) oznaczającego sztukę, drogę lub metodę wyrażającą osiągnięcie pewnego 

stanu intuicji w zachowaniu, wynikającej z doświadczenia umysłu i ciała  

Dwa pierwsze znaki tae i kwon dotyczą funkcjonalnego i morfologicznego aspektu 
taekwondo, do nadaje im głębsze znaczenie i sens jako sportowi wywodzącemu się z bojowej 
sztuki walki. Taekwondo jest więc sztuką walki za pomocą nóg i rąk, jest też dyscypliną 
sportową angażującą całe ciało z użyciem obu rąk i obu nóg w ćwiczeniu 
technik samoobrony oraz walki sportowej, ukierunkowanych również na poprawę kondycji.  

Największymi organizacjami taekwondo o zasięgu światowym są: 

- International Taekwon-Do Federation (ITF), pol. Międzynarodowa Federacja  

Taekwon-Do 

- World Taekwondo Federation (WTF), pol. Światowa Federacja Taekwondo 

Podstawowe różnice , tak w dużym uproszczeniu, między Taekwondo ITF a WTF to : 

WTF – ręce kierowane tylko i wyłącznie na przeponę. Jeśli ktoś uderza w głowę to 
automatycznie wiąże się to z dyskwalifikacją, czyli zostaję odsunięty ze współzawodnictwa; 

ITF – ręce mogą być kierowane na głowę; to trochę taki boks w połączeniu pracą nóg. Nie 
można kopać przeciwnika w nogi, w kręgosłup i  nie można uderzać w potylicę, czyli w tył 
głowy. 

Zapoznam Was z ubiorem, który obowiązuje podczas walki w taekwondo ITF : 

- dobok – ubranie treningowe w koreańskich sztukach walki, 

- kask ( kwestia bezpieczeństwa – od 18 roku życia nie wymagany), 

- buty – wykonane ze specjalnej pianki o niskiej wadze, 

- ochraniacze na piszczele, 

- ochraniacze na krocze, 

- szczęka, 

- rękawice otwarte. 



• Czego jeszcze nie wolno stosować w walce ? 

W walce nie wolno przytrzymywać nogi, czyli chwytać za nogę przeciwnika. Konsekwencją 
takiego zachowania jest ostrzeżenie sędziego, a trzy ostrzeżenia oznaczają dyskwalifikację. 
Można tylko blokować kopnięcia ręką. Niedopuszczalne jest także spychanie przeciwnika 
barkiem. W walce jest bardzo dużo sytuacji, których konsekwencją są ostrzeżenia sędziego i 
dyskwalifikacja. 

• Jak najskuteczniej bronić się podczas walki ? 

W obronie własnej bardzo ważna jest nieustanna, dynamiczna praca na nogach. Nie można 
stać w miejscu. 

• Czy wzrost odgrywa ważną rolę w walce ? 

Tak, wzrost odgrywa bardzo ważną rolę w walce. Sam należę do zawodników o niskim 
wzroście, także w moim przypadku bardzo istotne jest tzw. skracanie dystansu w walce z 
wyższym przeciwnikiem. Jeśli wyższy zawodnik wyprostuje nogę to wówczas znacznie 
utrudnia mi możliwość ataku. Wyczucie dystansu jest więc niezwykle ważne. Podczas 
zawodów bardzo często natrafiam na wyższych zawodników, także sztukę zachowania 
odpowiedniego dystansu i skracania go mam już dobrze opanowaną.  

• Czy lubi Pan czytać książki ? 

Kiedyś  nie lubiłem czytać książek. Dziś już się to zmieniło i robię to bardzo chętnie. 

• Czy umiejętności, które Pan nabył, wykorzystuje Pan na co dzień ? Jest Pan młodym 

człowiekiem i na pewno nie raz bywał na  dyskotece, gdzie spotykały Pana różne 

sytuacje. To jest miejsce, gdzie młodzi ludzie często zapominają o zasadach fair 

play. Czy wykorzystywał Pan wtedy swoje umiejętności ? 

Dobry sportowiec będzie starał się , by nie wykorzystywać tego, co potrafi „na ulicy”. Miałem 
w życiu kilka takich sytuacji, kiedy mogłem to zrobić. Prowokowano mnie, jednak udało mi 
się zachować zimną krew oraz rozwagę i wszystko zakończyło się bez strat dla obu stron. 

• W jaki sposób spędza Pan wolny czas ? 

Obecnie, najczęściej i najchętniej, spędzam wolny czas w towarzystwie swojej dziewczyny. 
Był jednak taki moment w moim życiu, kiedy pozwoliłem sobie na chwile szaleństwa. 
Młodość ma swoje prawa. Jednakże trzeba z nich korzystać z umiarem, który ja w pewnej 
chwili utraciłem. Zrozumiałem, że postępuję niewłaściwie w momencie, kiedy moja kondycja 
zaczęła notować się na niższym poziomie niż dotychczas.  

• Czy kiedykolwiek chodził Pan na siłownię ? 

Bardzo często korzystam z tej formy aktywności. Średnio  4 razy w tygodniu chodzę na 
siłownię, 4 razy w tygodniu biegam, żeby poprawić wydolność płuc, czyli kondycję i 4 razy w 
tygodniu uczestniczę w treningach. Wszystko zależy też od systemu treningowego, który 



akurat realizuję. Co drugi , trzeci miesiąc ten system się zmienia i wtedy też zmieniają się 
wykonywane przeze mnie aktywności oraz ich częstotliwość. 

• Czy zamierza Pan kiedykolwiek zakończyć swoją przygodę z taekwondo ? 

Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie życia bez taekwondo. Jedyne, co mogłoby mnie 
zatrzymać w działaniach z zakresu tej sztuki walki, to poważna kontuzja lub śmierć. Mam 
nadzieję, że nie nadejdzie to zbyt szybko. 

• Czy możemy Pana prosić, by zademonstrował Pan na sobie ubiór obowiązujący 

podczas walki ? 

Oczywiście, że tak.  

 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Pytań nie było końca. Niestety, czas nas ponaglał i 
trzeba było wracać do obowiązków szkolnych ☺  Żywię jednak  nadzieję, że to pierwsze 
spotkanie z mistrzem świata nie było naszym ostatnim. 

W ramach podziękowań obdarowaliśmy pana Jakuba skromnym upominkiem. Szczególne 
podziękowania skierowaliśmy również do Pana Grzegorza Furmanowskiego, ojca i trenera, 
bez którego dzisiejsze spotkanie nigdy by się nie odbyło. 

Na zakończenie spotkania Pan Jakub zaprosił wszystkich uczniów do wspólnego zdjęcia. 

Reasumując dzisiejsze spotkanie ośmielę się opisać naszego dzisiejszego gościa trzema 
wyrazami :  OSOBOWOŚĆ, INSPIRACJA I PROFESJONALIZM !!!  

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za tę mądrą, życiową lekcję . 

                                                                                                                        Marta Paradysz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


