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Do:
Dotyczy:

Kluby członkowskie PZKT
Instruktorzy i zawodnicy PZKT
Obchody 90. urodzin Senseia Nishiyamy

Szanowni Państwo,
W dn. 10 października br. (środa) planowaliśmy obchody 90. urodzin Senseia Nishiyamy –
„90. urodziny Senseia – 90 wiśni japońskich – 90 kata”. Otrzymaliśmy jednak wiele sygnałów ze
środowiska, iż termin ten nie jest dogodny ze względu na rozpoczynający się rok
szkolny/akademicki oraz bardzo intensywne przygotowania do zbliżających się Mistrzostw Świata
w Tradycyjnym Karate-Do, które odbędą się w Kanadzie.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że na prośbę wielu osób zainteresowanych
wzięciem udziału w obchodach 90. urodzin Senseia Nishiyamy, uroczystość ta została
przeniesiona i odbędzie się podczas Kursu Mistrzowskiego w dn. 14-16 grudnia br.
Program uroczystości pozostaje bez zmian i obejmuje m.in.:
ü trening „90 kata” – wszyscy fundatorzy wspólnie wykonają w sumie 90 kata:
27 x Unsu, 3 x Kitei, 27 Nijushiho, 3 Kitei, 27 x Hangetsu, 3 x Kitei,
ü Uroczysty obiad,
ü Licytację zdjęć Witolda Kwiecińskiego, z której dochód zostanie przeznaczony dla
Dawida Wiśniewskiego – 10-letniego karateki, który walczy z nowotworem złośliwym mózgu.
Przypominamy, że wydarzenie to skierowane jest przede wszystkim do osób, które uczestniczyły
w treningach prowadzonych przez Senseia Nishiyamę w Central Dojo w Los Angeles oraz
w San Diego jak również tych, którzy brali udział w seminariach tradycyjnego karate–do
prowadzonych przez Senseia w Polsce.
Ci z Państwa, którzy już dokonali opłaty za udział w uroczystości w dn. 10 października br.,
prosimy o przesłanie na adres: pzkt@karate.pl potwierdzenia udziału w obchodach
podczas Kursu Mistrzowskiego. Jeśli dla kogoś nowy termin nie jest dogodny, PZKT zwróci
pieniądze.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w uroczystości i ufundowaniem wiśni japońskiej prosimy
o nadsyłanie zgłoszeń e-mailem na adres: pzkt@karate.pl najpóźniej do dn. 12 października br.
(piątek).
Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc z biura PZKT, należy dokonać opłaty
w wysokości 250 zł najpóźniej do dn. 17 października br. (środa) na niżej podany numer konta
bankowego:
Nr konta: 71 8988 0001 0000 0017 8930 0001
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
w tytule przelewu prosimy wpisać: 90. urodziny Senseia + imię i nazwisko uczestnika

Przypominamy, że jest to opłata niezależna od udziału w Kursie Mistrzowskim.
Informacja o Kursie zostanie wysłana w odrębnym komunikacie w terminie późniejszym.
Liczba miejsc jest ograniczona. W uroczystości może wziąć udział tylko 90 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich instruktorów PZKT, aby w dniu urodzin Senseia
Nishiyamy tj. 10 października przeprowadzili w swoich klubach specjalne treningi
poświęcone jego pamięci. Będzie to wyraz szacunku dla naszego nauczyciela,
jednego z największych mistrzów karate XX wieku.
Zapraszamy!

Włodzimierz Kwieciński
Prezes

