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DOJO znaczy poczÄ…tek drogi
31.08.2009.

Na 10 paÅºdziernika tego roku planowane jest uroczyste otwarcie Centrum JapoÅ„skich SportÃłw i Sztuk
Walki &bdquo;Dojo &ndash; Stara WieÅ›&rdquo;, budowanego w Starej Wsi w gminie PrzedbÃłrz.
UroczystoÅ›ci, ktÃłre rozpocznÄ… siÄ™ juÅź 8 paÅºdziernika w Å•odzi, zostanÄ… poÅ‚Ä…czone z
centralnymi obchodami 90. rocznicy nawiÄ…zania stosunkÃłw dyplomatycznych pomiÄ™dzy PolskÄ… i
JaponiÄ….
Patronat honorowy nad uroczystoÅ›ciami objÄ…Å‚ Laureat Pokojowej Nagrody Nobla i byÅ‚y prezydent
Polski Lech WaÅ‚Ä™sa. Ceremonii otwarcia Centrum towarzyszyÄ‡ bÄ™dÄ… zawody V Pucharu
Åšwiata w Karate Tradycyjnym, w programie otwarcia planowane jest rozegranie finaÅ‚owego meczu
Pucharu. W zawodach zmierzÄ… siÄ™ najlepsi na Å›wiecie zawodnicy karate tradycyjnego. Jak podaje
strona internetowa PZKT, PolskÄ™ reprezentowaÄ‡ bÄ™dÄ… MaÅ‚gorzata Baranowska, Anna
Stachurska, PaweÅ‚ Janusz i Å•ukasz WÃłjcik.
BudowÄ™ Centrum &bdquo;Dojo &ndash; Stara WieÅ›&rdquo; rozpoczÄ™to 6 lat temu, 23 maja 2003
roku zostaÅ‚ podpisany akt erekcyjny. GÅ‚Ãłwnym inwestorem jest Fundacja Rozwoju Karate
Tradycyjnego oraz Polski ZwiÄ…zek Karate Tradycyjnego. Ten unikalny na skalÄ™ europejskÄ…
oÅ›rodek ma na celu nie tylko szkolenie w japoÅ„skich sportach oraz sztukach walki, ale takÅźe
propagowanie kultury japoÅ„skiej wÅ›rÃłd EuropejczykÃłw. OprÃłcz treningu takich sportÃłw i sztuk
walki jak aikido, judo, jujitsu, karate, kendo, kyudo, organizowane bÄ™dÄ… zajÄ™cia przybliÅźajÄ…ce
kulturÄ™ japoÅ„skÄ…, takie jak kaligrafia (sztuka starannego pisania), ikebana (sztuka ukÅ‚adania
kwiatÃłw), origami (sztuka tworzenia figurek z papieru), bonsai (sztuka miniaturyzowania drzew lub
krzewÃłw), japoÅ„ska poezja haiku.
OÅ›rodek malowniczo poÅ‚oÅźony na skraju Starej Wsi, pod lasem, w obrÄ™bie Przedborskiego Parku
Krajobrazowego na terenie o pow. 60 ha bÄ™dzie kompleksem sportowo-noclegowym, o zabudowie
wzorowanej na architekturze japoÅ„skiej. BÄ™dzie skÅ‚adaÅ‚ siÄ™ z czÄ™Å›ci noclegowej,
gastronomicznej oraz treningowej. W skÅ‚ad kompleksu wchodziÄ‡ bÄ™dzie m. in. 16 domkÃłw
(kaÅźdy na 7 osÃłb), otoczonych ogrodem japoÅ„skim, 2 budynki halowe z salami do Ä‡wiczeÅ„ (dojo)
i pomieszczeniem odnowy biologicznej, gÃłrujÄ…ce nad caÅ‚ym kompleksem, budynek do rehabilitacji
ruchowej, stajnia oraz herbaciarnia. W planach jest takÅźe wytyczenie Å›cieÅźek rowerowych i
wydzielenie czÄ™Å›ci przeznaczonej do uprawiania jazdy konnej oraz japoÅ„skiej sztuki Å‚ucznictwa
konnego yabusame. CzÄ™Å›Ä‡ energii zasilajÄ…cej OÅ›rodek pochodziÄ‡ bÄ™dzie ze ÅºrÃłdeÅ‚
odnawialnych. Na dachach niektÃłrych budynkÃłw oraz obok sali do Ä‡wiczeÅ„ zamontowano panele
sÅ‚oneczne.
Centrum &bdquo;Dojo &ndash; Stara WieÅ›&rdquo; bÄ™dzie drugim tego typu obiektem w Polsce
(pierwszy &ndash; Centrum Sztuki i Techniki JapoÅ„skiej &bdquo;Manggha&rdquo; powstaÅ‚ w 1994
roku w Krakowie). OÅ›rodek powstaje gÅ‚Ãłwnie ze Å›rodkÃłw finansowych Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz funduszy wÅ‚asnych Polskiego ZwiÄ…zku Karate Tradycyjnego, otrzymano takÅźe pomoc
od RzÄ…du Japonii. BÄ™dzie stanowiÅ‚ zaplecze gÅ‚Ãłwnie dla staÅ‚ych, a organizowanych obecnie w
rÃłÅźnych miejscach w Polsce imprez zarÃłwno o zasiÄ™gu ogÃłlnokrajowym jak i miÄ™dzynarodowym,
szkoleÅ„ oraz seminariÃłw z udziaÅ‚em najwiÄ™kszych japoÅ„skich mistrzÃłw karate tradycyjnego.
1 lipca tego roku zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ I etap budowy oÅ›rodka, obecnie trwajÄ… prace nad
ukoÅ„czeniem II etapu budowy. Do uÅźytku oddano juÅź halÄ™ treningowÄ… oraz 12 domkÃłw, co
umoÅźliwia rozpoczÄ™cie treningÃłw. 10 lipca odbyÅ‚ siÄ™ tam pierwszy trening karate tradycyjnego, a
w dniach 18-26 sierpnia odbyÅ‚o siÄ™ zgrupowanie kadry narodowej Polskiego ZwiÄ…zku Karate
Tradycyjnego (pierwsze zgrupowanie kadry w oÅ›rodku). Kolejne zgrupowanie odbyÅ‚o siÄ™ w dniach
13-20 wrzeÅ›nia. Zgrupowania kadry sÄ… czÄ™Å›ciÄ… przygotowaÅ„ do mistrzostw Europy, ktÃłre
odbÄ™dÄ… siÄ™ pod koniec paÅºdziernika w Casale Monferrato we WÅ‚oszech.
OÅ›rodek ma byÄ‡ nazwany imieniem Hidetaki Nishiyamy, zaÅ‚oÅźyciela i wieloletniego prezydenta
MiÄ™dzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF), zmarÅ‚ego w listopadzie ubiegÅ‚ego roku,
ktÃłry zapoczÄ…tkowaÅ‚ to przedsiÄ™wziÄ™cie.
W czerwcu tego roku Gmina PrzedbÃłrz rozpoczÄ™Å‚a budowÄ™ ok. 3-kilometrowego odcinka
asfaltowej drogi prowadzÄ…cej ze Starej Wsi do oÅ›rodka &bdquo;DOJO&rdquo;. KoÅ„cowa
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czÄ™Å›Ä‡ drogi, prowadzÄ…ca na teren oÅ›rodka wykonana jest z kostki brukowej (zdjÄ™cie 1,
poniÅźej). We wrzeÅ›niu droga zostaÅ‚a oddana do uÅźytku. Gmina pozyskaÅ‚a dofinansowanie 75%
kosztÃłw tej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(pg)

Informacje pochodzÄ… ze strony http://www.karate.pl/

Tak budowa wyglÄ…daÅ‚a w poÅ‚owie sierpnia.

{jgxgal folder:=[images/stories/wydarzenia/2009/2009_08_31_dojo] title:=[Budowa Centrum
JapoÅ„skich SportÃłw i Sztuk Walki "Dojo - Stara WieÅ›" w Starej Wsi (zdjÄ™cia z 15.08.2009 r.)]
cols:=[6]}

http://www.przedborz.com.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 August, 2022, 17:53

