
Drodzy przyjaciele 
 
Podążając drogą karate tradycyjnego, drogą rozwoju budo, drogą, którą wyznaczył nam 
Sensei Hidetaka Nishiyama, pragnę zachęcić wszystkich tych, którzy właśnie wybierają 
swoją lub szukają nowej drogi rozwoju zawodowego lub też stoją przed zmianami w 
swoim życiu -  do podjęcia studiów na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku. Uczelni z którą Polski Związek Karate Tradycyjnego podpisał umowę o 
współpracy. Jest to uczelnia, która dostrzega czym jest karate tradycyjne i w jakim 
kierunku zmierza.  
Dzięki Wam mamy szansę na szeroką edukację karate tradycyjnego w społeczeństwie. 
Dzięki podjęciu tego wyzwania,  to Wy będziecie mieli wpływ na budowanie 
społeczeństwa zdrowego, silnego, opartego na wartościach i zasadach karate 
tradycyjnego – zasadach budo.  
W czerwcu bieżącego roku podpisaliśmy porozumienie o budowie na terenie AWFiS 
Pawilonu Japońskich Sportów i Sztuk Walki. Jest to efekt ogólnopolskich działań w 
kierunku budowy dojo w różnych miejscach kraju. Pierwsze z nich powstaną właśnie w 
Gdańsku i Lublinie. 
Sensei Hidetaka Nishiyama wyznaczał nam kierunek w jakim mamy podążać. Dzięki 
niemu nasze marzenia zaczęły się realizować bez względu na przeszkody, które się 
pojawiają. 
Jeszcze raz zachęcam do podjęcia studiów na AWFiS w Gdańsku. Jest to nasza szansa na 
stworzenie grupy studentów trenujących karate tradycyjne. Studia licencjackie, 
magisterskie czy podyplomowe pozwolą na zdobycie między innymi uprawnień 
instruktorskich albo trenerskich w zakresie karate tradycyjnego, czy też uprawnień do 
prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.  
Dzięki wykwalifikowanej kadrze AWFiS w Gdańsku gwarantuje wysoki poziom 
kształcenia, nabycie wszechstronnych umiejętności sportowych a nowo powstające 
centrum naukowo badawcze japońskich sportów i sztuk walki, pozwoli na pogłębienie 
wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu karate tradycyjnego i innych japońskich 
sztuk walki. 
Skorzystaj z możliwości jaką daje Tobie podjęta współpraca pomiędzy AWFiS a PZKT. 
Studiując karate tradycyjne na gdańskiej uczelni będziesz miał okazję do harmonijnego 
rozwoju ciała i psychiki, wejścia na wyższy poziom wiedzy i doświadczenia. 
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