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"DOJO - Stara Wieś" oficjalnie otwarte
11.10.2009.

W sobotę 10 października uroczyście otwarto Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki &bdquo;Dojo Stara Wieś&rdquo;, wybudowanego w Starej Wsi w gminie Przedbórz. Przecięcia wstęgi japońskim
mieczem katana dokonał były prezydent Polski Lech Wałęsa, który także objął patronat nad
uroczystościami.
Data otwarcia jest nieprzypadkowa, jest to dzień urodzin Hidetaki Nishiyamy, największego autorytetu
karate tradycyjnego na świecie, wieloletniego przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Karate
Tradycyjnego (ITKF), zmarłego w listopadzie ub. roku. Podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowa
Federacja Karate Tradycyjnego pośmiertnie nadała Nishiyamye 10 Dan. Wyróżnienie odebrała jego córka,
Nami Nishiyama.
Otwarcie "DOJO - Stara Wieś" połączone było z obchodami 90. rocznicy nawiązania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią. Na uroczystość przybyli ambasador Japonii w Polsce Yuichi
Kusumoto, prezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF) Richard Jorgensen,
dyrektor Biura ITKF w Los Angeles Pani Nami Nishiyama, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
Włodzimierz Kwieciński, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, władz samorządowych oraz liczni
goście, a także Witold Fokin, pierwszy premier niepodległej Ukrainy w l. 1991-1992. Przed przecięciem
wstęgi przy alejce prowadzącej do dojo posadzono 8 wiśni japońskich, jedną z nich posadził Lech Wałęsa,
który podczas przemówienia powiedział m. in.: - Kiedyś, gdy w drugim dniu strajku sierpniowego
dziennikarze zapytali mnie, co my tu robimy, odpowiedziałem, że chcę budować w Polsce drugą Japonię.
Dojo w Starej Wsi jest przykładem tego, iż ta idea doskonale się realizuje.
Podczas gali otwarcia prezydent Międzynarodowej Federacja Karate Tradycyjnego Richard Jorgensen
uhonorował Lecha Wałęsę Honorowym Czarnym Pasem - najwyższym wyróżnieniem ITKF. Prezes
Zarządu firmy HMP Polska Sp. z o.o. Peter Grudniak wręczył Wałęsie upominek z okazji 66. urodzin, a
wszyscy goście odśpiewali byłemu prezydentowi "100 lat". Po przemówieniach rozegrano finał V Pucharu
Świata w Karate Tradycyjnym. W kategorii mężczyzn w walce finałowej zmierzyli się dwaj Polacy: Łukasz
Wójcik (Kluczborski KK) i Paweł Janusz (MKS Spartakus Niepołomice). Puchar Mistrza Świata zdobył
Łukasz Wójcik, trzeci był Rytis Bublevicius z Litwy. W kategorii kobiet najlepsza była Nataliya Vyerloka
(Ukraina), drugie miejsce zajęła Soolmaz AbooAli (USA), a na trzeciej pozycji znalazła się Anna
Stachurska z Polski.
Po wręczeniu nagród odbyła się ostatnia część gali - sayonara party. Na koniec wszyscy uczestnicy
uroczystości otrzymali upominki.

W niedzielę 11 października odbył się dzień otwarty w "DOJO - Stara Wieś", była to niepowtarzalna
okazja to zwiedzenia Centrum. Odbywały się pokazy wschodnich sztuk walk, można było obejrzeć w
środku jeden z domków. Był dobrze zopatrzony bufet, a przedborski Urząd Miejski przy okazji
zorganizował w DOJO degustację kugla. Aby skosztować przedborskiego przysmaku trzeba było długo
odstać w kolejce.

O budowie Centrum "DOJO - Stara Wieś" pisaliśmy już na naszej stronie, artykuł można przeczytać
TUTAJ
Więcej o DOJO na stronie internetowej PZKT

Fragment przemówienia Lecha Wałęsy podczas otwarcia DOJO (film)
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[Dodano 27.10.2009] A tak dziś prezentuje się DOJO - Stara Wieś...
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