CO TO JEST KUBOTAN?
WYWIAD Z JACKIEM CHAŁUPKA NA TEMAT KUBOTANU

1. Wiele osób słyszało o kursach samoobrony, jednak nie każdy wie, istnieje Polska Akademia
Kubotanu. Jak powstała?
Polska Akademia Kubotanu (PAK), wyodrębniła się kilka lat temu z International Karate
Association Poland, organizacji, która zajmuje się propagowaniem stylu karate o nazwie
gosoku-ryu, opracowanego przez legendarnego mistrza karate Soke Takayuki Kubota, który
na co dzień mieszka i naucza sztuk walki w Los Angeles (USA). Kubota jest nie tylko
ekspertem karate, ale również opracował wiele broni służących do samoobrony min.:
kubotan czy kubotai. Jak łatwo się domyśleć, nazwy tych broni pochodzą od nazwiska twórcy
(Kubota).
Zarówno kubotan, jak i wspomniany przeze mnie kubotai Kubota opracował z myślą o
służbach mundurowych w Stanach Zjednoczonych, aby ułatwić zatrzymanie podejrzanego
stawiającego np. bierny opór. Aby posługiwać się tymi broniami, nie są potrzebne
umiejętności związane z tradycyjnymi sztukami walki takimi jak: karate, judo, aikido itp.
Dlatego aby wyodrębnić kubotan i kubotai, z organizacji zajmującej się karate (IKA POLAND),
powstała Polska Akademia Kubotanu, w ramach której propaguję posługiwanie się
kubotanem.
2. Jak wygląda oryginalny kubotan opracowany przez Soke Takayuki Kubota?
Tak jak już
wspomniałem, Kubota
opracował kubotan na
potrzeby służb
mundurowych w
latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Zarówno wygląd jak i nazwa Kubotan są opatentowane i
zastrzeżone przez Takayuki Kubota, o czym mało kto wie. Oryginalny kubotan to 14centymetrowa pałeczka z wyglądu przypominająca breloczek z doczepionymi kluczami.
Struktura kubotanu, materiał z którego jest wykonany, wymiar są ściśle określone. W Polsce
w żadnym sklepie ze sprzętem do sztuk walki nie spotkałem się z oryginalnym kubotanem.
Wszystkie był mniej lub bardziej udana kopią.

3. Na rynku dostępne są także długopisy taktyczne czy breloki do kluczy w kształcie nabojów, a ich
sprzedawcy czy producenci deklarują, że mogą pełnić rolę kubotanów. Niektóre z nich kosztują
nawet kilkaset złotych.
Krótko mówiąc nie są to kubotany! Osoby sprzedające pod nazwą kubotan różnego rodzaju
długopisy taktyczne, małe breloczki w kształcie nabojów i inne tego typu produkty, łamią
prawo, prawdopodobnie nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
Jeszcze raz podkreślę: kubotan to krótka pałeczka, do której przymocowane są klucze!

4. Na stronie Karate-do.net.pl możemy przeczytać, że Soke Takayuki Kubota stworzył jako nową
broń nie tylko kubotan, ale też kubotai. Z tą nazwą laicy rzadko mogą się spotkać. Co oznacza?
Kubotai, nazwa ta również pochodzi o od
nazwiska Kubota i oznacza w wolnym tłumaczeniu
ból. Jest to połączenie nunchaka i szydła. W Polsce
i Europie całkowicie niedostępna. Ja i mój brat
nauczamy posługiwania się tą bronią tylko osoby
biegłe w stylu gosoku-ryu.

5. Czy jest sens kupować kubotan bez uczęszczania na kurs samoobrony?
A czy jest sens kupować karategi (strój do karate), bez praktykowania karate?
Moim zdaniem minimalna wiedza, ale nie ta internetowa, jak używać kubotanu, jest
potrzebna. W przeciwnym razie kubotan staje się zwykłym breloczkiem, dzięki któremu
możemy na przykład szybko zlokalizować klucze w plecaku czy w damskiej torebce
6. Jak skutecznie używać kubotanu?
Kubotan w zależności od sytuacji jest inaczej używany. Nie ma jednego złotego
środka. Inaczej kubotan będą stosować służby mundurowe, a inaczej cywile. Kubotan ma
nam pomóc w samoobronie, wzmocnić siłę uderzenia, zwiększyć zasięg uderzenia dzięki
przymocowanym kluczom, ale nie zastąpi naszego czasu reakcji i odpowiedniego timingu.
7. Osoby sceptycznie nastawione do akcesoriów do samoobrony argumentują, że napastnik może
je odebrać i ich użyć wobec ofiary. Jednak kubotan wygląda dość niepozornie, więc napastnik
może go nie rozpoznać...
Kubotan to bardzo ciekawa broń, ponieważ aby się nią posłużyć, trzeba mieć
minimalną wiedzę, jak jej użyć. Tak naprawdę większość osób nie wie, co to jest. Kubotan
kojarzy im się głównie z breloczkiem. Jak mówię, że jest to broń, często patrzą na mnie z
niedowierzaniem. Samo posiadanie kubotanu nic nie znaczy. Trzeba wiedzieć, jak go użyć!
8. Niektórzy producenci pałek teleskopowych podkreślają, że po złożeniu można ich używać jako
kubotanu. Czy faktycznie byłaby to skuteczna metoda samoobrony?
Z mojego doświadczenia wiem, że wszystkie przedmioty, którymi możemy skutecznie
się obronić, czy to będzie złożona pałka teleskopowa, plecak, czy pasek od spodni są w
porządku pod jednym warunkiem – musimy umieć się nimi posługiwać, a jak je nazwiemy,
nie ma totalnie znaczenia. W samoobronie swojej czy swoich bliskich moim zdaniem
wszystkie sposoby, metody prowadzące do ochrony zdrowia czy nawet życia są dozwolone.
Jeśli ktoś był w sytuacji, w której musiał się bronić, doskonale wie, że nie ma wtedy czasu by
rozmieniać się na drobne.

9. W Polsce kubotan jest legalny, ale czy istnieją sytuacje, w których możemy się obawiać
przekroczenia granic obrony koniecznej?
Co to jest obrona konieczna? Przecież kiedy ktoś chce mnie napaść, to zrozumiałe
jest, że muszę się bronić. Nikt z nas nie ma wmontowanego potencjometru, dzięki któremu
może zaprogramować swoje ciało, tak żeby używało tylko tyle siły, ile jest potrzebne w danej
sytuacji. Dlatego moimi zdaniem slogan obrona konieczna jest mało poważny i używany przez
prawników, sąd, albo osoby, które nigdy nie były w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu czy życiu.
10. Załóżmy, że chcemy pojechać na ferie zimowe lub letnie wakacje i wziąć ze sobą kubotan do
samoobrony. W jakich krajach bylibyśmy narażeni na konsekwencje prawne za jego użycie w
sytuacji zagrożenia?
Wszystko zależy jak go użyjemy i w jakich krajach. Równie dobrze możemy mieć
problemy, kiedy skutecznie obronimy się np.: zwykłym paskiem, powodując liczne obrażenia
na ciele agresora.
Z tego, co wiem, w krajach skandynawskich za samo posiadanie kubotanu można
mieć problemy.
11. Nawet przedszkolaki uczęszczają na zajęcia karate. Kto może zapisać się na kurs kubotanu? Czy
istnieją jakieś ograniczenia?
Polska Akademia Kubotanu prowadzi szkolenia dla najmłodszych od 14. roku życia.
Kubotan jest to broń, dlatego potrzebna jest minimalna świadomość, której często brakuje
młodszym dzieciom. Dlatego nasz szkolenia przeznaczone są tylko dla młodzieży i dorosłych..
Kubotan to nie zabawka!
12. Jakie zalety ma kubotan w porównaniu do innych akcesoriów do samoobrony? Czy jest to dobry
wybór dla "początkujących"?
Kubotan to bardzo prosta, a zarazem niesamowicie skuteczna broń w ręku osoby
wyszkolonej. Kubotan mieści się praktycznie wszędzie: kieszeni, torebce i nie powoduje
takich obrażeń jak broń palna czy nóż.
Kubotan dla osób trenujących sztuki walki jest świetnym wzbogaceniem ich
warsztatu, natomiast dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia ze sztukami walki, może
w znacznym stopniu podnieść ich stopień bezpieczeństwa, oczywiście po odbyciu
odpowiednich szkoleń.

