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Sądzę, że  jako  jeden z najbliższych współpracowników gen. Choi  i  jego uczeń  jeszcze z czasów
więzienia  podczas  okupacji  japońskiej,  godzien  jestem  opisać  historię  jego  życia.  Przede
wszystkim pragnę podkreślić, iż gen. Choi poświęcił się w tak ogromnym stopniu swej sztuce, że
jego osoba, dzieje oraz dzieło  stanowią  jedność. Rozwinął  i uwspółcześnił mało znaną dziedzinę
poprzez długoletnią, wytrwałą  i entuzjastyczną praktykę oraz niczym niezachwianą stanowczość.
Jeśli  Taekwondo  uzyskało  dzisiaj  status  międzynarodowy,  stało  się  tak  dzięki  niestrudzonym
wysiłkom jednego człowieka  Ojca współczesnego Taekwondo.

Narodziny

Generał Choi Hong Hi urodził się 9 listopada 1918 roku, na dzikich i surowych terenach Hwa Dae,
regionu  Myong  Chun,  obecnie  należącego  do  Północnej  Korei.  W  latach  młodości,  był  wątły
i chorowity, co przysparzało ciągłych zmartwień jego rodzicom. Jednak już we wczesnym wieku,
przyszły generał wykazywał silnego i niezależnego ducha.

Lata szkolne

W  wieku  dwunastu  lat,  został  wydalony  ze  szkoły  za  prowadzenie  agitacji  przeciwko  władzom
japońskim,  które  okupowały  wówczas  Koreę.  Był  to  początek  długoletniego  związku  ze
Studenckim  Ruchem  Niepodległościowym  Kwang  Ju.  Po  opuszczeniu  szkoły,  młody  Choi  został
wysłany przez ojca na naukę do jednego z najznakomitszych nauczycieli kaligrafii w Korei, Han II
Donga. Han, oprócz umiejętności  kaligrafowania, posiadał  również mistrzowską  znajomość Taek
Kyon,  starożytnej  koreańskiej  sztuki walki  nogami. Nauczyciel, mając na uwadze wątłą budowę
swojego  nowego  studenta,  zaczął  uczyć  go  Taek  Kyon,  stosując  rygorystyczne  ćwiczenia  dla
poprawy jego cielesnej kondycji.

Okres nauki w Japonii

W 1937  roku,  Choi  został wysłany  do  Japonii, w  celu  dalszego  pogłębiania  swojej  edukacji.  Na
krótko przed wyjazdem, uwikłał się w zagorzały spór z olbrzymim zawodowym zapaśnikiem, który
obiecał,  że  go  dosłownie  rozszarpie  na  kawałki  przy  następnym  spotkaniu.  Groźba  ta  na  nowo
zmobilizowała młodego Choia  do  trenowania  sztuk walki.  Podczas  pobytu w Kioto,  Choi  spotkał
młodego  Koreańczyka  o  nazwisku  Kim,  który  zajmował  się  nauczaniem  japońskiej  sztuki  walki
Karate. Po dwóch latach wytężonych treningów, Choi uzyskał stopień I Dan. Techniki Karate wraz
z  technikami  Taek  Kyon  (uderzenia  zadawane  nogą)  stały  się  zaczątkiem  współczesnego
Taekwondo.

W  dalszej  kolejności,  nastąpił  okres  treningu mentalnego  i  fizycznego,  szkoła  przygotowawcza,
szkoła  średnia  i  w  końcu,  Uniwersytet  w  Tokio.  W  tym  czasie,  intensywnie  trenował  oraz
eksperymentował z nowymi  technikami, aż do otrzymania stopnia  II Dan, kiedy  to zaczął uczyć
w  YMCA  w  Tokio.  Choi  opowiadał  o  tym  okresie:  „W  całym  mieście  nie  znaleźlibyście  słupa,
którego  nie  uderzyłbym  lub  nie  kopnął  tak,  by  zobaczyć,  jak  drgają miedziane  druty  na  górze.
Wyobrażałem  sobie,  że  są  to  techniki,  jakie  zastosuję  do  obrony  przed  zapaśnikiem Hu,  gdyby
rzeczywiście  próbował  spełnić  obietnicę  rozszarpania  mnie  na  kawałki  po  moim  powrocie  do
Korei."

II Wojna Światowa

Wraz z wybuchem II Wojny Światowej, gen. Choi został przymusowo wcielony do armii japońskiej.
Stacjonując  w  Pyongyang  w  Północnej  Korei,  był  inicjatorem  Studenckiego  Ruchu
Niepodległościowego,  znanego  jako  Żołnierski  Ruch  Studentów  Pyongyang,  a  następnie  został
internowany w więzieniu japońskim na osiem miesięcy, w oczekiwaniu na wyrok. W czasie pobytu
w więzieniu, dla „zabicia" nudy i utrzymania dobrej kondycji, Choi zaczął ćwiczyć samotnie w celi
swoją sztukę. Wkrótce współtowarzysz celi i pilnujący ich strażnik zostali jego uczniami. W końcu,
całe więzienie zamieniło się w gigantyczną szkołę.

Zakończenie wojny

Wyzwolenie  w  sierpniu  1945  roku  uwolniło  Choia  od  siedmioletniego  wyroku  więzienia.  Były
więzień wyjechał  do  Seulu,  gdzie  utworzył  żołnierską  grupę  studentów. W  styczniu  następnego
roku,  został  mianowany  podporucznikiem  w  nowej  armii  koreańskiej,  kolebce  gwałtownie
rozwijającej się sztuki Taekwondo.
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Przywódcy Żołnierskiego Ruchu Studentów Pyongyang

Taekwondo w wojsku

Wkrótce  potem,  został  dowódcą  kompanii w Kwang  Ju,  gdzie  jako młody  podporucznik  „zapalił
pochodnię  swojej  sztuki",  nauczając  jej  całą  kompanię;  następnie  promowano  go  do  stopnia
porucznika  i  przeniesiono  do  jednostki  w  Tae  Jon  jako  dowódcę  II  Pułku  Piechoty.  Na  nowym
stanowisku, Choi zaczął propagować sztukę nie tylko wśród żołnierzy koreańskich, ale także wśród
stacjonujących  tam  żołnierzy  amerykańskich.  Było  to  pierwsze  zetknięcie  się  Amerykanów  ze
sztuką znam już wkrótce pod nazwą Taekwondo.

Rok 1947 był rokiem szybkiego awansu. Choi został promowany na kapitana, a następnie majora.
W 1948 roku, otrzymał stanowisko szefa logistyki w Seulu, a także został instruktorem Taekwon
do  przy  tamtejszej  Amerykańskiej  Szkole  Żandarmerii.  Pod  koniec  1948  roku,  Choi mianowano
podpułkownikiem. W 1949 roku Choi awansował do stopnia pełnego pułkownika, i po raz pierwszy
odwiedził Stany Zjednoczone, uczęszczając do Szkoły Wojsk Lądowych w Fort Riley. Wówczas jego
sztuka została po raz pierwszy przedstawiona publiczności amerykańskiej.

Lata pięćdziesiąte

W  1951  roku  Choi  został  mianowany  na  generała  brygady. W  tym  czasie  zorganizował  Szkołę
Wojsk Lądowych w Pusan, będąc zastępcą komendanta oraz szefem Wydziału d/s Studenckich. W
1952  roku  Choi  został  awansowany  na  Szefa  Sztabu  Pierwszego  Korpusu,  przyjmując
odpowiedzialność  za  przeprowadzenie  odpraw  dla  generała  MacArthura  podczas  jego  wizytacji
oddziałów w Kang Nung. W chwili zawarcia zawieszenia broni, Choi dowodził V Dywizją Piechoty.

Gen. Meloy, dowódca 8. Armii z wizytą u gen. Choi.

Rok  1953  był wyjątkowo  owocny  dla  gen.  Choi,  tak  pod względem  kariery wojskowej,  jak  pod
względem rozwoju nowej sztuki walki. Został autorem pierwszej poważnej publikacji w Korei na
temat wywiadu wojskowego. Utworzył i doprowadził do wysokiego poziomu bojowego 29 Dywizję
Piechoty, stacjonującą na wyspie Cheju. Stała się ona awangardą Taekwondo w wojsku.
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Flaga 29 Dywizji projektu gen. Choi Hong Hi

Zorganizował również Oh Do Kwan (Szkoła Mojej Drogi), w której z powodzeniem szkolił nie tylko
kadrę  instruktorów  dla  potrzeb  wojska,  ale  także  udoskonalał  techniki  Taek  Kyon  i  Karate,
przekształcając  je,  przy  pomocy  Nam  Tae  Hi,  swojej  prawej  ręki  w  1954  roku,  w  nowoczesny
system  Taekwondo.  W  drugiej  połowie  1954  roku,  Choi  kierował  Chong  Do  Kwan  (Szkoła
Błękitnej Fali), największą cywilną szkołą sztuk walki w Korei.

W tym czasie został również awansowany na generała dywizji.

Technicznie,1955  rok  zapowiadał  początki  Taekwondo  jako  oficjalnie  uznanej  sztuki  w  Korei.
Również  w  tym  roku,  utworzono  specjalną  komisję,  składająca  się  z  czołowych  instruktorów,
historyków  oraz  wybitnych  liderów  społecznych.  Zgłoszono  szereg  propozycji  nazwy  dla  nowej
sztuki walki.

Nadanie nazwy sztuce

11 kwietnia komisja zwołana przez generała Choi, zadecydowała o przyjęciu przedstawionej przez
niego  nazwy  „Taekwondo".  Ta  jedna  nazwa,  Taekwondo,  zastąpiła  dotąd  stosowane,  różne
mylące terminy: Dang Soo, Gong Soo, Taek Kyon, Kwon Bup, itp.

Posiedzenie Komisji 11 kwietnia 1955 r.
 
Posiedzenie Komisji 11 kwietnia 1955 r.

  
Od lewej:

 Yoo Hwa Chung;
 Son Duk Sung  dyrektor Szkoły Chong Do;

 gen. Choi Hong Hi  Dowódca III Okręgu Wojskowego;
 gen. Lee Hyung Kun  szef Połączonych Sztabów;

 Cho Kyung Kyu  zca przewodniczącego;
 Chung Dae Chun, senator;

 Han Chang Won  szef gazety o profilu politycznym;
 Chang Kyung Rok;

 Hong Soon Ho;
 Ko Kwang Rae i
 Hyun Jong Myung.
  

Sprawozdanie:
 Generał Choi wyjaśnia dosłowne i techniczne znaczenie określenia „Taekwon".

 Odpowiada p. Yoo: „Całkowicie popieram nazwę Taekwon, zgłoszoną przez generała dywizji Choi
Hong Hi. Wydaje mi się, że nie bez znaczenia będzie uzyskanie poparcia ze strony prezydenta,
ponieważ nadanie nazwy sztuce walki jest bardzo istotne."

 Przewodniczący, p. Cho, zgłasza wniosek, by utworzyć 3osobową podkomisję w celu zbadania
danych historycznych i naukowych, które zostaną przedstawione członkom komisji nie później niż
do 31 grudnia. Członkowie ci z kolei, powinni uzyskać poparcie prezydenta w ciągu tygodnia od
uzyskania powyższych danych.
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Stały wzrost

W 1958  roku wykorzystał  niechętnie  przyjętą pozycję  szefa Biura d/s Rezerwy,  z  powodzeniem
propagując  Taekwondo  we  wszystkich  dywizjach,  pozostających  w  odwodzie  pod  jego
dowództwem.  W  latach  19561957,  energiczny  generał  propagował  Taekwondo  na  uczelniach
oraz w jednostkach wojskowych w całej Korei. Dowództwo Trzeciego Okręgu w Tae Jon stało się
jednym z głównych ośrodków tej nowej sztuki walki.

Wyjście w świat

W  1959  roku,  Taekwondo  przekroczyło  granice  Korei.  Ojciec  Taekwondo  i  dziewiętnastu
najlepszych  posiadaczy  czarnych  pasów  odbyli  podróż  po  krajach Dalekiego Wschodu.  Odniosła
ona ogromny sukces, zaskakując wszystkich świadków pokazów doskonałością technik Taekwon
do.  Wielu  spośród  tych  czarnych  pasów,  jak  Nam  Tae  Hi  (Prezydent  Azjatyckiej  Federacji
Taekwondo),  płk.  Ko  Jae  Chun  (piąty  szef  instruktorów  Taekwondo  w Wietnamie),  płk.  Baek
Joon Gi (drugi szef instruktorów w Wietnamie), gen. brygady Woo Jong Lim, Han Cha Kyo (główny
instruktor  w  Singapurze)  oraz  Cha  Soo  Young  (obecnie  międzynarodowy  instruktor
w Waszyngtonie, D. C.) zaczęło propagować tę sztukę na świecie.

Uczestnicy tournee po krajach Dalekiego Wschodu

Koreański Związek Taekwondo

W  tym  samym  roku, Choi  otrzymał  dwa  zaszczytne  stanowiska:  Prezydenta  nowo utworzonego
Koreańskiego Związku Taekwondo oraz zastępcy dowódcy II Armii stacjonującej w Tae Gu.

Pierwsze wybory władz Koreańskiego Związku Taekwondo
 
Zgodnie z informacją prasową w gazecie „DongA", Prezydentem Koreańskiego Związku Taekwon
do został gen. Choi Hong Hi, wiceprezydentami No Byung Jik i Yun Kae Byung, Sekretarzem
Generalnym Hwang Ki, Stałymi Dyrektorami Hyun Jong Myung, Lee Nam Suk, Lee Jong Woo, Ko
Jae Chun i Lee Young Suk, Dyrektorami Um Un Kyu, Chong Chang Young, Bae Young Ki i Nam Tae
Hi, członkami Komisji Rewizyjnej Kim Soon Bae i Cho Byoung Shi.

  

Ambasador koreański w Wietnamie, generał Choi Duk Shin,  znacznie przyczynił  się do promocji
sztuki Taekwondo w kraju, w którym trwała śmiertelna walka z komunistami.
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Grupa pokazowa w Wietnamie

Pierwszy podręcznik

W tym samym roku generał Choi Hong Hi wydał swoją pierwszą publikację dotyczącą Taekwondo,
która stała się wzorem dla wydania z roku 1965.

Gen. Choi w Texasie, USA

W  roku  1960  generał  brał  udział  w  Kursie  Popularyzującym  Nowe  Rodzaje  Broni  w  Teksasie,
a następnie złożył wizytę w Klubie Karate Jhoona Rhee w San Antonio, podczas której udało mu
się przekonać studentów do używania nazwy Taekwondo, zamiast Karate. W ten właśnie sposób,
Jhoon Rhee stał się słynny jako pierwszy instruktor Taekwondo w Ameryce.

Taekwondo w USA

Wydarzenie to oznaczało początek Taekwondo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Choi powrócił
do Korei jako Szef Wywiadu Armii Koreańskiej. Nieco później tego samego roku, objął stanowisko
Dowódcy  d/s  Bojowych,  kierując  szkołami  piechoty,  artylerii,  wojsk  pancernych,  łączności
i lotnictwa.

Lata 1961  i 1962 były okresem dojrzewania zarówno Taekwondo,  jak  i kariery wojskowej gen.
Choi,  jako  dowódcy  największych  ośrodków  szkoleniowych  w  Korei,  a  następnie,  dowódcy  VI
Korpusu Armii.

Sztuka  walki  Taekwondo  rozprzestrzeniała  się  błyskawicznie  nie  tylko  wśród  ludności  cywilnej
Korei  i  żołnierzy  koreańskich,  lecz  także  wśród  żołnierzy  amerykańskich  VII  Dywizji  Piechoty,
która pozostawała pod kontrolą operacyjną gen. Choi Hong Hi.

Taekwondo w West Point

Dzięki  jego  studentom,  Taekwondo  zostało  rówńież  wprowadzone  do  największej  Akademii
Wojskowej  na  świecie,  West  Point.  W  1962  roku  Choi  został  mianowany  na  stanowisko
Ambasadora Korei w Malezji, gdzie propagował Taekwondo jako oddany misjonarz tej sztuki. W
1963  roku  utworzono  Malezyjski  Związek  Taekwondo,  które  zyskało  wielką  popularność  po
pokazie  na  Stadionie  Merdeka  na  prośbę  premiera  Tunku  Abdul  Rhamana.  W  tym  roku  miały
miejsce dwa kluczowe wydarzenia: głośny pokaz w budynku Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku  oraz  wprowadzenie  Taekwondo  do  Sił  Zbrojnych  Wietnamu  pod  kierownictwem  majora
Nam Tae Hi.

W  lutym  następnego  roku,  powstał  Związek  Taekwondo  w  Singapurze  oraz  rozpoczęto
formowanie związku w Brunei (wyspa Borneo). Również w tym roku, Ambasador Choi udał się do
Wietnamu w celu nauczania wyższych układów formalnych Taekwondo, udoskonalonych po latach
badań, w grupie instruktorów reprezentowanych osobiście przez ppłk. Park Joon Gi. Rozpoczynało
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to  nową  erę,  ponieważ  dzięki  eliminacji  pozostałości  technik  Karate,  można  było  odróżnić
Taekwondo od Karate.

Po  swoim  powrocie  do  kraju,  gen.  Choi  został  ponownie  wybrany  Prezydentem  Koreańskiego
Związku  Taekwondo,  co  umożliwiło  mu  podjęcie  działań  ukierunkowanych  na  oczyszczenie
organizacji  Taekwondo  z  wpływów  obecnych  w  niej  ugrupowań  politycznych.  Narodowy  sport
walki w 1965 roku Ambasador Choi, emerytowany dwugwiazdkowy generał, został powołany przez
Rząd  Republiki  Korei  do  poprowadzenia  misji  dobrej  woli  prezentującej  Taekwondo  w  NRF,
Włoszech, Turcji, Zjednoczonej Republice Arabskiej, Malezji i Singapurze. Podróż ta jest znacząca
z  tego  względu,  że  po  raz  pierwszy  w  historii  Korei,  Taekwondo  ogłoszono  jako  jej  narodową
sztukę walki. Stanowiło to podstawę nie tylko do założenia związków Taekwondo w tych krajach,
ale  także  formacji  znanej  obecnie  jako  Międzynarodowa  Federacja  Taekwondo.  W  1966  roku,
spełniło  się  marzenie  małego  chorowitego  studenta  kaligrafii,  który  osiągnął  stanowisko
ambasadora oraz prezydenta Związku najbardziej szanowanej sztuki walki na świecie.

Powstanie ITF

22  marca  powstała  Międzynarodowa  Federacja  Taekwondo,  obejmująca  związki  narodowe
Wietnamu, Malezji, Singapuur, NRF, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Włoch, Egiptu i Korei.

22 marca 1966: powstanie International Taekwondo Federation.

W 1967 roku, Ojciec Taekwondo otrzymał medal i Stopnia za Szczególne Osiągnięcia (First Class
Distinguished  Service  Medal)  od  Rządu  Wietnamu.  Pomagał  on  też  w  utworzeniu  Koreańsko
Wietnamskiej  Fundacji  Taekwondo,  pod  przewodnictwem  generała  Tran  Van  Donga.  W  tym
samym roku, powstał również Związek Taekwondo w Hong Kongu.

Nowi członkowie ITF

W  sierpniu,  Choi  uczestniczył  w  Ogólnoamerykańskim  Turnieju  Taekwondo,  odbywającym  się
w  Chicago,  Illinois,  gdzie  brał  udział  w  rozmowach  z  czołowymi  instruktorami  dotyczących
propagacji,  ujednolicenia  oraz  kierunków  rozwoju  Związku  Taekwondo  Stanów  Zjednoczonych.
Owocem  tej  wizyty  było  oficjalne  zarejestrowanie  Związku  Taekwondo  Stanów  Zjednoczonych
w Waszyngtonie,  D.  C. W  dniu  26  listopada  1967  roku. W  trakcie  wizyty,  Choi  spotkał  się  też
z  Robertem Walsonem,  posiadaczem  IV  Dan,  a  także  jednym  z  najznakomitszych  autorytetów
amerykańskich w dziedzinie Taekwondo, mając na uwadze rozpoczęcie przygotowań do wydania
nowej edycji książki poświęconej Taekwondo.

Mistrz Oyama odwiedza gen. Choi

Pod  koniec  1967  roku,  gen.  Choi  zaprosił  do  siedziby  ITF  w  Seulu  mistrza  Masutatsu  Oyamę
w  celu  kontynuacji  dyskusji  rozpoczętej  w  Hakone,  w  Japonii,  nad  ewentualnym  porzuceniem
przez mistrza Oyamę technik Karate na rzecz technik Taekwondo.

Masutatsu Oyama odwiedza gen. Choi.
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W tym samym roku, prezydent ITF, na żądanie Generalissimusa Czang Kaj Szeka, wybrał pięciu
instruktorów spośród Sił Zbrojnych Tajwanu. Żądanie zostało przekazane przez generała Chung II
Kwon, ówczesnego premiera Południowej Korei.

W 1968 roku generał Choi złożył wizytę w Francji, jako główny reprezentant Rządu Koreańskiego
na Międzynarodowym Sympozjum Sportów Wojskowych, odbywającemu się w Paryżu. Głównym
tematem  programu  było  Taekwondo.  Delegaci  32  krajów  obserwowało  pokazy  Taekwondo
w wykonaniu grupy ekspertów. Również w tym roku powstał Brytyjski Związek Taekwondo, zaś
gen. Choi odwiedził Hiszpanię, Holandię, Kanadę, Belgię oraz Indie z myślą o propagowaniu tam
Taekwondo. Po powrocie do Korei, Choi otrzymał Nagrodę i Klasy za Badania w Dziedzinie Sportu
(First Sports Research Award) od Republiki Korei za wkład w rozwój koreańskiej sztuki walki.

W  1969  roku,  Choi  wyjechał  do  PołudniowoWschodniej  Azji,  by  osobiście  nadzorować
przygotowana  krajów  tego  regionu  do  i  Azjatyckiego  Turnieju  Taekwondo,  który  odbył  się  we
wrześniu w Hong Kongu. Bezpośrednio po  zakończeniu  turnieju, wyruszył w podróż obejmującą
dwadzieścia  dziewięć  krajów,  w  celu  spotkania  się  z  instruktorami  oraz  zebrania  fotografii  do
pierwszego wydania opracowania pt. „Taekwondo" (copyright 1972).

Pierwsze wydanie Encyklopedii Taekwondo w języku koreańskim

Lata siedemdziesiąte

W sierpniu 1970 roku, autor wyjechał w podróż po PołudniowoWschodniej Azji, Kanadzie, Europie
i Środkowym Wschodzie. W każdym z dwudziestu  krajów, prowadził  seminaria  dla  instruktorów
międzynarodowych, a także pomagał w promocji i unifikacji Międzynarodowej Federacji Taekwon
do. W trakcie tych podróży, Choi wykazywał szczególne zainteresowanie promowaniem Taekwon
do  pośród  młodzieży.  Prezydent  Międzynarodowej  Federacji  Taekwondo  w  znacznym  stopniu
przyczynił  się  do  wprowadzenia  tej  sztuki  na  licznych  uniwersytetach  europejskich
i amerykańskich na Środkowym i Dalekim Wschodzie.

W marcu 1971 roku, gen. Choi brał udział w II Azjatyckim Turnieju Taekwondo, odbywającym się
na Stadionie Negara w Malezji. Turniej ten został uroczyście otwarty przemówieniem premiera Tun
Abdul Rhajaka, a zamknięty wystąpieniem Pary Królewskiej.

Również  w  tym  roku,  gen.  Choi  został  poproszony  przez  gen.  Kim  Jong  Hyuna,  szefa
departamentu  wojskowego  d/s  Sztuk  Walki  o  wybranie  pięciu  wykwalifikowanych  instruktorów
Taekwondo dla Sił Zbrojnych Republiki Iranu.

Podróż po świecie w roku 1972 zaowocowała także przedstawieniem Taekwondo szefom krajów
takich  jak  Boliwia,  Dominika,  Haiti  oraz  Gwatemali.  W  tym  roku  Choi,  za  jednomyślną  zgodą
krajów  członkowskich,  przeniósł  siedzibę  Międzynarodowej  Federacji  Taekwondo  do  Toronto
w  Kanadzie,  zamierzając,  zgodnie  ze  swoim  postanowieniem,  powziętym  wiele  lat  wcześniej,
propagować sztukę Taekwondo w krajach Europy Wschodniej.

W listopadzie i grudniu 1973 gen. Choi i specjalnie dobrana Grupa Pokazowa ITF, w skład której
wchodzili Kong Young  Il,  Park  Jong Soo, Rhee Ki Ha, Pak Sun  Jae  i Choi Chang Keun, wszyscy
posiadający VII Dan, odbyła podróż po krajach Europy, Środkowego Wschodu, Afryki i Dalekiego
Wschodu.  Spośród  trzynastu  odwiedzonych  krajów,  w  pięciu  założono  nowe  filie  ITF.  Pokazy
podczas  tej  podróży  cieszyły  się  olbrzymim  powodzeniem. W  samym  tylko  Egipcie  obejrzało  je
ponad sto tysięcy osób.

W  każdym  miejscu  pobytu  gen.  Choi  i  Grupy  Pokazowej  byli  przyjmowani  przez  odpowiedniej
rangi przedstawiciela władz lokalnych.

Pierwsze Mistrzostwa Świata
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Rok  1974  był  dla  gen.  Choi  niezwykle  pamiętny  i  szczególnie  bogaty  w  wydarzenia,  ponieważ
założyciel Taekwondo mógł nie tylko z dumą zaprezentować wyższość technik, jak i regulaminu
zawodów  swojej  sztuki  walki,  ale  również  urzeczywistnić  swoje  marzenie  poprzez  organizację
i Mistrzostw Świata w Montrealu.

W listopadzie i grudniu tego samego roku gen. Choi stanął na czele IV Międzynarodowej Drużyny
Pokazowej Taekwondo, składającej się z dziesięciu najlepszych na świecie instruktorów, podczas
podróży  po  Ameryce  Południowej:  Jamajce,  Kostaryce,  Antylach  Holenderskich,  Kolumbii,
Wenezueli i Surinamie.

W  1975  roku,  Taekwondo,  jako  jedyny  sport,  dostąpiło  zaszczytu  pokazu  w  Gmachu  Opery
w  Sydney,  po  raz  pierwszy  od  jego  otwarcia.  Również  tego  roku,  gen.  Choi  odwiedził  Grecję
i Szwecję, prowadząc w tych krajach seminaria.

W  połowie  1976  odbył  podróż  do  Iranu,  Malezji,  Indonezji  i  Europy  w  celu  przeprowadzenia
kontroli  działalności  Taekwondo,  prowadząc  tam  równocześnie  seminaria.  W  listopadzie  tego
samego  roku,  generał  Choi  udał  się  do  Holandii  na  otwarcie  i  Mistrzostw  Europy  Taekwondo
w Amsterdamie.

We  wrześniu  1977,  Twórca  Taekwondo  udał  się  do  Malezji,  Nowej  Zelandii  i  Australii  po
zakończeniu  spotkania  w  Tokio,  podczas  którego  publicznie  oskarżył  południowokoreańskiego
prezydenta Park Jung Hee o wykorzystywanie Taekwondo do własnych celów politycznych. Tego
samego  roku,  złożył  wizytę  w  Szwecji  i  Danii,  pomagając  w  założeniu  narodowych  związków
Taekwondo.

Choi w Polsce

W maju 1978 roku gen. Choi odwiedził Malezję, Pakistan, Kenię i Republikę Południowej Afryki. W
podróży towarzyszył mu Rhee Ki Ha. W tym roku poprowadził również V Międzynarodową Drużynę
Pokazową,  w  skład  której  wchodzili  mistrzowie  Choi  Chang  Keun,  Rhee  Ki  Ha,  Park  Jung  Tae
i Liong Wai Meng, w Szwecji, w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii.

Grupa pokazowa ITF na pokazie w Teatrze STU, Kraków 1978 r.

We wrześniu 1978 roku odbyły się II Mistrzostwa świata w Taekwondo w Oklahoma City, USA.

Europejska Federacja Taekwondo

W  czerwcu  1979  roku  powstała  w  Oslo  Ogólnoeuropejska  Federacja  Taekwondo  (All  Europe
Taekwondo Federation). Po tym historycznym wydarzeniu, gen. Choi wraz z Khang Su Jongiem
i Rhee Ki Ha udał się do Szwecji, Danii, RFN, Francji oraz na Grenlandię.

W  listopadzie  tego  roku  prowadził  w  Argentynie  VI  Międzynarodową  Drużynę  Pokazową,
składającą się z Kim Jong Chan, Choi Chang Keun, Rhee Ki Ha, Park Jung Tae, Lee Jong Moon,
Chung Kwang Duk, Kim Suk Jun i Michaela Cormacka.

http://www2.pztkd.lublin.pl/stara_strona/chhhbiofot.html


VI Międzynarodowa Drużyna Pokazowa

Taekwondo w KRLD

Rok 1980 był  niezapomniany dla Ojca Taekwondo  i  przyszłości  jego  sztuki. Generał wraz  z 15
studentami, włączając  jego  syna  Choi  Joong Hwa,  udali  się w  historyczną  podróż  do  Północnej
Korei  miejsca urodzin gen. Choi, po raz pierwszy prezentując tam sztukę Taekwondo.

Grupa pokazowa Taekwondo ITF w KRLD, 1980 r.

W listopadzie tego roku, odbyły się w Londynie i Europejskie Mistrzostwa Taekwondo, w których
uczestniczyło 18 państw.

W  styczniu  1981  roku  gen.  Choi  udał  się  w  towarzystwie  Choi  Chang  Keun  do  Queensland
w Australii, gdzie otworzył i Mistrzostwa Taekwondo Rejonu Pacyfiku.

W tym samym czasie pomagał  też w sformowaniu Federacji Taekwondo Południowegó Pacyfiku
oraz Australijskiej Federacji Taekwondo.

W  czerwcu  tego  samego  roku,  gen.  Choi  poprowadził  VIII  Międzynarodową  Drużynę  Pokazową
w Tokio.

W sierpniu prezydent Choi odwiedził Argentynę w celu otwarcia III Mistrzostw Świata Taekwondo,
odbywających się w Resistancia, El Chaco.

W  październiku  prowadził  seminarium  dla  grupy  założycielskiej  Taekwondo  w  Koreańskiej
Republice  LudowoDemokratycznej,  a  w  listopadzie,  z  dumą  zaprezentował  na  historycznym
spotkaniu  w  Wiedniu  połączoną  drużynę  pokazową,  składającą  się  z  instruktorów  północno
i południowokoreańskich, zwaną North and Overseas Christian Leaders.

Członkowie założyciele Taekwondo ITF w KRLD, 1981 r.
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W  styczniu  1982  roku  Prezydent  Międzynarodowej  Federacji  Taekwondo  założył  w  Toronto,
w Kanadzie, Północnoamerykańską Federację Taekwondo.

Taekwon do w Japonii

Również w tym roku, gen. Choi ostatecznie zdołał zrealizować swoje marzenie, trwające od 1967
roku,  otwierając  po  raz  pierwszy  szkołę w  Japonii,  pod  auspicjami  patrioty  narodowego  Jun  Jin
Shik.  Był  to  niezwykle  pracowity  rok  dla  prezydenta,  ponieważ wraz  z mistrzem Park  Jung Tae
prowadził seminaria w Puerto Rico.

W październiku  i  listopadzie, Choi w towarzystwie mistrzów Han Sam Soo, Park Jung Tae  i Choi
Joong Hwa udał się do Grenlandii, Wielkiej Brytanii, RFN, Austrii, Danii, Polski, Węgier, Jugosławii,
Czechosłowacji i Finlandii, by tam promować Taekwondo. Również w listopadzie wziął udział w i
Międzykontynentalnych  Mistrzostwach  Taekwondo,  które miały miejsce  w  Quebec,  w  Kanadzie
oraz  w  grudniowych  II  Ogólnoeuropejskich  Mistrzostwach  Taekwondo,  odbywających  się
w Neapolu, we Włoszech.

W  październiku  tego  roku  generał  Choi  spotkał  się  z  p.  Csanadi,  Przewodniczącym  Komitetu
Programowego MKOL w Budapeszcie, w celu przedyskutowania uznania ITF przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski.

W  styczniu  1983  roku  gen.  Choi  wraz  z  mistrzem  Lee  Suk  Hi    Prezydentem
Północnoamerykańskiej Federacji Taekwondo, złożył wizytę w Colorado, USA w celu promowania
Charlesa E. Sereffa, Prezydenta Federacji Taekwondo Stanów Zjednoczonych na stopień VII Dan.

W  lutym  1983  roku,  gen  Choi  odwiedził  Amerykę  Łacińską,  tj.  takie  kraje  jak:  Argentynę,
Kolumbię,  Panamę  i  Honduras,  w  których  prowadził  seminaria. W  czasie  pobytu  w  Hondurasie
pomagał w założeniu Centralnoamerykańskiej Federacji Taekwondo.

W  marcu,  kwietniu  i  maju  udał  się  do  Santa  Barbara  w  Kalifornii,  do  Europy,  a  także  do
Koreańskiej  Republiki  LudowoDemokratycznej,  gdzie  prowadził  ostatnie  przygotowania,
poprzedzające wydanie Encyklopedii Taekwondo, efekt jego długoletnich badań.

W październiku  i  listopadzie  tego samego  roku wraz z mistrzem Park  Jung Tae  i mistrzem Choi
Jung  Hwa,  udał  się  do  Jugosławii  w  celu  przygotowania  zdjęć  wykorzystanych  w  Encyklopedii
Taekwondo.

W  kwietniu  1984  roku  prezydent  Choi  uroczyście  otworzył  IV  Mistrzostwa  Świata  Taekwondo
rozegrane w Glasgow, w Szkocji.

W  tym  samym  miesiącu,  odwiedził  on  w  Lozannie,  wraz  z  mistrzem  Rhee  Ki  Ha,  Charlesem
Sereffem oraz Kim Jong Kyu, Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juan Antonio
Samarancha,  w  celu  przekonania  go,  iż  jedynie  Międzynarodowa  Federacja  Taekwondo  jest
organizacją  macierzystą  dla  oryginalnego  Taekwondo.  We  wrześniu  gen.  Choi  zaprosił
najwybitniejszych instruktorów w osobach Lee Suk Hi, Rhee Ki Ha, Park Jung Tae i Choi Jung Hwa
do  Pyongyang,  w  celu  sfinalizowania  wydania  Encyklopedii.  Miało  to  miejsce  w  okresie,  kiedy
coraz poważniej zastanawiano się nad przeniesieniem siedziby ITF do Wiednia w Austrii.

W październiku tego roku, Prezydent ITF złożył oficjalną wizytę w Budapeszcie, gdzie uroczyście
otworzył  III  Mistrzostwa  Europy  Taekwondo.  Miało  to  szczególne  znaczenie,  ponieważ  po  raz
pierwszy turniej Taekwondo odbywał się w kraju socjalistycznym.

W  listopadzie gen. Choi, w  towarzystwie mistrzów Lee Suk Hi  i  Park  Jung Tae,  odwiedził Nowy
Jork, gdzie otworzył coroczny III Puchar Generała Choi w Ameryce Północnej.

Przeniesienie siedziby ITF

W  grudniu  1985  r.  odbył  się  w  Wiedniu  V  Kongres  ITF,  na  którym  jednomyślnie  uchwalono
przeniesienie  siedziby  ITF, w  terminie do marca następnego  roku, oraz ponownie wybrano gen.
Choi Hong Hi na okres następnej kadencji. Chon Jin Shik, Prezydent Japońskiej Międzynarodowej
Federacji  Taekwondo  oraz  mistrzowie  Lee  Suk  Hi  i  Rhee  Ki  Ha,  zostali  wybrani  na
Wiceprezydentów, zaś mistrz Park Jung Tae na stanowisko Sekretarza Generalnego.

15 tomów Encyklopedii

Niewątpliwie rok 1985 należał do najważniejszych dla Twórcy Taekwondo, ponieważ udało mu się
zebrać  w  całość  techniki,  nad  którymi  pracował  przez  wiele  lat,  dzięki  publikacji  Encyklopedii
Taekwondo.  Umocnił  również  pozycję  Taekwondo,  propagując  tę  sztukę  w  krajach
socjalistycznych oraz krajach Trzeciego Świata, dzięki przemieszczeniu  siedziby  ITF do Wiednia,
stolicy Austrii.



W kwietniu tego roku Prezydent Choi odwiedził Puerto Rico, biorąc udział w i Latynoamerykańskim
Pucharze  Generała  Choi.  W  podróży  towarzyszyli  mu  Tran  Trien  Quan,  Prezydent  Kanadyjskiej
Federacji Taekwondo oraz James Lim i Kim Suk Jun.

W  czerwcu,  udał  się  do  Berlina  Wschodniego,  gdzie  uczestniczył  w  ceremonii  otwarcia  XXIV
Kongresu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W listopadzie tego samego roku gen. Choi, w towarzystwie Sekretarza Generalnego ITF, mistrza
Park  Jung Tae  i  Tran Trien Quan, udali  się  do Norwegii,  by uświetnić  otwarcie Skandynawskich
Mistrzostw  Taekwondo  1985.  W  grudniu  odbyły  się  w  Quebec  liczne  festiwale,  organizowane
z  okazji  30  rocznicy  istnienia  Taekwondo.  Były  one  sponsorowane przez Kanadyjską  Federację
Taekwondo. Uczestniczył w nich jako gość honorowy Ojciec Taekwondo, gen. Choi Hong Hi.

W kwietniu 1986 roku Twórca Taekwondo wraz, z drużyną pokazową Północnej Korei, udał się do
Chińskiej Republiki Ludowej. Wizyta ta zaowocowała przyjęciem się w Chinach koreańskiej sztuki
walki Taekwondo.

Rok 1987 był ważnym dla generała Choia,  ponieważ wbrew przeciwnościom,  stwarzanym przez
dyktatorski  reżim  południowokoreański,  uroczyście  otworzył  V  Mistrzostwa  Świata,  które
odbywały  się  w  maju  w  Atenach,  jeszcze  raz  pokazując  światu  swojego  nieugiętego  ducha
i wytrwałość.

Fundacja ITF

W  grudniu  tego  samego  roku,  prezydent  Choi  rozpoczął  tworzenie  Fundacji  ITF  dla  Promocji
i Popularyzacji Taekwondo, zasilonej sumą 100 000 000 yenów japońskich, wniesionych przez p.
Chon Yon Shika, starszego brata wiceprezydenta p. Chon Jin Shika.

W roku 1988 miały miejsce dwa kluczowe wydarzenia:

Taekwondo na orbicie

W maju,  rząd Węgier gościł VI Mistrzostwa Świata Taekwondo, odbywające się w Budapeszcie,
zorganizowane na największą dotąd skalę, prezentujące bardzo wysoki poziom technik, a  także,
po raz pierwszy transmitowane drogą satelitarną na całą Europę.

Taekwondo w Moskwie

W  sierpniu,  Ojciec  Taekwondo  zdołał  zrealizować  swoje  największe  marzenie,  którym  było
wprowadzenie  i  nauczanie  swojej  sztuki  bez  względu  na  religię,  rasę  i  bariery  ideologiczne,
poprzez poprowadzenie drużyny pokazowej do Moskwy.

Na  początku  1989  roku,  gen.  Choi  opublikował  skróconą  wersję  Encyklopedii  Taekwondo,
wydanie  kieszonkowe  liczące 765  stron. W  czerwcu udał  się  do Yonkil w Chinach,  niezależnego
okręgu  sąsiadującego  z  północną  częścią  Korei,  gdzie  spotkał  się  z  czołowymi  narodowymi
liderami Korei, a także zawarł porozumienie odnośnie założenia Organizacji Taekwondo Yuan Bin.

Taekwondo na XIII Festiwalu

Zrozumiałe  jest  zadowolenie  Twórcy  Taekwondo,  kiedy  w  lipcu,  Taekwondo  zostało  oficjalnie
włączone do programu XIII Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Pyongyang w KRLD.

XIII Festiwal Młodzieży w KRLD, rok 1989

We  wrześniu,  po  zakończeniu  II  Panamerykańskich  Mistrzostw  Taekwondo,  odbywających  się
w  Hondurasie,  gen.  Choi  prowadził  seminaria  dla  uczestników  z  14  krajów  na  temat  techniki
Taekwondo. W marcu 1990 roku, gen. Choi wraz ze swoim synem, Choi Jung Hwa (VII Dan) oraz
Rhee  Young  Seuk  (VI  ban,  czołowy  instruktor  dla  Związku  Radzieckiego)  odwiedzili  Taszkient
w  Uzbekistanie.  Spotkanie  poświęcone  było  zagadnieniom  metodyki  i  udoskonalaniu  technik

http://www2.pztkd.lublin.pl/stara_strona/chhhbiofot.html


Taekwondo.  Trwało  ono  dziesięć  dni,  osiem  godzin  dziennie  i  prowadzone  było  dla  ponad
sześćdziesięciu  instruktorów  Karate,  posiadaczy  czarnych  pasów,  którzy  przyjechali  z  sześciu
republik  Związku  Radzieckiego.  Bezpośrednio  po  zakończeniu  seminarium,  prezydent  Choi
zatrzymał  się w Moskwie,  gdzie poprowadził  kolejne pięciodniowe  seminarium  techniczne,  które
dało mocną podbudowę dla rozwoju sztuki Taekwondo w Związku Radzieckim.

Pod koniec czerwca, udał się z wizytą do Hanoi, w Wietnamie, w towarzystwie Chung Jae Hoon,
Wiceprezydenta  Koreańskiej  Federacji  Taekwondo.  Spotkał  się  tam  z  ministrem  sportu,
dyskutując nad licznymi zagadnieniami związanymi z Taekwondo. Następnie odwiedził miasto Ho
Chin Minh, gdzie miało miejsce seminarium dla ponad stu czarnych pasów.

W sierpniu odbyły się VII Mistrzostwa Świata Taekwondo w Montrealu w Kanadzie.  Impreza  ta
odniósła ogromny sukces. Przybyło na nie ponad stu sześćdziesięciu uczestników z pięćdziesięciu
jeden krajów.

We wrześniu gen. Choi wraz z Phap Lu (V Dan, sekretarz Kanadyjskiej Międzynarodowej Federacji
Taekwondo) udali się do Yonkil w Chińskiej Republice Ludowej.

Odbyło się tam trzydniowe seminarium dla czarnych pasów na Uniwersytecie Yian Bin, poświęcone
technikom  Taekwondo.  Efektem  tego  spotkania  było,  po  raz  pierwszy w  historii  Chin,  nadanie
uprawnień instruktorów międzynarodowych dla trzech osób.

Wiosną 1990 roku Twórca Taekwondo wraz z Wiceprezydentem Rhee Ki Ha wyjechał do Moskwy,
gdzie gen. Choi wygłosił historyczny czterogodzinny wykład na Centralnej Akademii Wychowania
Fizycznego  Związku  Radzieckiego  im.  Lenina.  W  wyniku  tego  wykładu,  uczelnia  rozszerzyła
program o czteroletni obowiązkowy kurs Taekwondo.

W sierpniu tego samego roku generał Choi, Sekretarz Generalny Lee Ki Young oraz Walmir Ligai,
najwyższy stopniem posiadacz czarnego pasa w Związku Radzieckim, złożyli wizytę prezydentowi
Uzbekistanu,  podpisując  porozumienie  dotyczące wielu  kwestii  związanych  z  Taekwondo. Nieco
później, Twórca Taekwondo nadał prezydentowi Uzbekistanu stopień honorowego V Dan.

Doktorat honoris causa

1992 był  rokiem dumy dla gen. Choi. Otrzymał on bowiem doktorat honoris causa w dziedzinie
wychowania fizycznego na Centralnej Akademii Wychowania Fizycznego Związku Radzieckiego im.
Lenina    jednej  z  najbardziej  szanowanych uczelni wychowania  fizycznego na  świecie.  Zaszczyt
ten był podsumowaniem jego wieloletnich osiągnięć życiowych.

We wrześniu odbyły się VIII Mistrzostwa Świata Taekwondo w Pałacu Taekwondo, nazwanym tak
ku  czci  generała  Choi.  Zawody  trwały  pięć  dni  i  po  raz  pierwszy  w  historii  Taekwondo,
uczestniczyło w nich około siedmiuset zawodników z sześćdziesięciu sześciu krajów. Impreza ta,
zorganizowana z pełną pompą i ceremoniałem, miała miejsce w Pyongyang, stolicy starożytnego
królestwa  Koguryo.  Na mistrzostwach  tych  Korea  dzięki  swoim  osiągnięciom  (pierwsze miejsce
w  rozgrywkach  indywidualnych  i  drużynowych)  pokazała  światu,  iż  ojczyzną  Taekwondo  jest
właśnie ona.

Ponadto, również w tym roku, znakomita Encyclopaedia Britannica wyraźnie zaznaczyła, iż Twórcą
Taekwondo jest generał Choi. W ten sposób, gen. Choi został uznany na całym świecie za Ojca
Taekwondo.

Hasło Encyclopaedia Britannica o Taekwondo

W  kwietniu  1993  roku,  gen.  Choi  odwiedził  prezydenta  Republiki  Kirgistanu, mając  na  uwadze
przeprowadzenie rozmów o kierunkach rozwoju Taekwondo w tym kraju. Rok ten był kolejnym
histotycznym  rokiem  dla  prezydenta  Choia,  ponieważ  udało mu  się  zorganizować  i  Mistrzostwa
Świata Juniorów Taekwondo w Moskwie, stolicy Rosji.
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IX Mistrzostwa Świata w Kuala Terengganu, Malzja, rok 1994

Mamy nadzieję, że wszyscy instruktorzy pójdą w ślady generała, poświęcając część swojego czasu
dla  promocji  Taekwondo  w  swoim  kraju.  Zakładanie  szkół  Taekwondo  to  nie  wszystko.
Instruktor  musi  pamiętać  o  właściwej  postawie,  dzięki  której  będzie  świecił  przykładem  dla
wszystkich studentów. Wtedy, i tylko wtedy, instruktor może uważać się za głosiciela Taekwondo.
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