
 

 
SEMINARIUM SZKOLENIOWE KARATE 

Bielsko-Biała 25-27.01.2013r.  
 

Mistrz Giuseppe Beghetto - 8° Dan  

182. staż szkoleniowy w Polsce, ponad 30. lat pracy szkoleniowej       
w naszym kraju, po raz 9. w Bielsku-Białej  

 

Urodził się 7 maja 1950 roku w Tombolo (prowincja Padwa). Sztuki walki zaczął 

uprawiać już w bardzo młodym wieku rozpoczynając od najbardziej 

rozpowszechnionego w tamtym okresie judo. Szybko jednak zainteresowała go 

"nowa” sztuka walki, zwana Karate. 

W 1966 roku zapisał się na pierwszy oficjalny kurs prowadzony przez Mistrza Pietro 

Zaupa a rok później sam zaczął prowadzić kursy dla zainteresowanych tą sztuką i 

otworzył swą pierwszą szkołę. W 1968 roku rozpoczął karierę sportową na 

prowincjonalnych zawodach. W tym samym roku na kursie karate poznał Mistrza 

Hiroshi Shirai, który był pierwszym we Włoszech przedstawicielem Japan Karate 

Association (JKA) pełniącym funkcję Głównego Instruktora na terenie Włoch. Dla 

uprawiających ten sport był on niepodważalnym autorytetem. 

Giuseppe Beghetto w maju 1969 roku otworzył w Gallarate 

swoje Dojo ”Sho Bu Kan", które prowadzi do tej pory.             

W czerwcu 1969 roku od Mistrza Shirai otrzymał czarny pas     

i 1 stopień dan. W 1970 roku został Głównym Instruktorem     

w Centrum Sportowym Karate Shotokan w Mediolanie,            

a także oficjalnym instruktorem w dwóch szkołach Mistrza 

Shirai. Był „prawą ręką” Mistrza i jego specjalnym uczniem.     

W 1972 roku otrzymał 2 stopień dan. W kolejnych latach       

w specjalnościach Kata i Kumite jako pierwszy nie Japończyk 

osiągnął najwyższe krajowe i międzynarodowe 

odznaczenia sportowe (brał udział w ponad 400 

zawodach). Był pierwszym zawodnikiem z Zachodu, który 

wziął udział w międzynarodowych indywidualnych 

zawodach w Japonii w 1973 roku. Był też pierwszym 

mistrzem Europy w Kata po zwycięstwie w Mistrzostwach 

Europy w Mediolanie w 1972 roku. W 1973 roku w Tokio 

otrzymał 3 stopień dan, rok później 4 stopień Dan, a w 

1975 roku tytuł Mistrza. W połowie lat siedemdziesiątych, 

na skutek problemów osobistych i zawodowych przeżywał 

głęboki kryzys, który prowadził go do rozpaczliwego poszukiwania sensu życia w buddyjskich klasztorach i Dojo na 



terenie Japonii. Mistrz Beghetto nie tylko był doskonałym 

sportowcem, ale pełnił również różnorodne funkcje instytucjonalne z 

zamiarem zjednoczenia i uregulowania Karate na arenie krajowej i 

międzynarodowej. Był członkiem prawie wszystkich komisji 

egzaminacyjnych w latach siedemdziesiątych. Pełnił funkcję 

Regionalnego i Krajowego Dyrektora Technicznego w Lombardii we 

Włoszech i w innych krajach europejskich. Aktualnie, posiada 8 

stopień dan WKF. Jest członkiem Komisji Krajowej zajmującej się 

opracowywaniem 

programów Dan dla 

Włoskiego Związku Sportów Walki. Ponadto, jest projektodawcą i 

założycielem wielu stowarzyszeń promujących karate takich jak na 

przykład „Przyjaciele Karate” 

Jego wizja Karate nie ogranicza się wyłącznie do sportu, lecz 

obejmuje również dyscypliny umożliwiające poznanie siebie (grupy 

Dynamiki Umysłowej, Dynamic Business Management, Zen, Rei Ki 

oraz Joga, której uczy w swojej szkole w Gallarate). Obecnie 

Giuseppe Beghetto ceniony jest w pierwszym rzędzie jako ekspert z 

zakresu historii i filozofii Karate, zwłaszcza Kata „Bunkai” i w tym 

charakterze zapraszany jest do różnych krajów Europy w celu 

przeprowadzenia kursów i staży. I właśnie ta działalność stanowi 

podsumowanie jego dotychczasowych doświadczeń i pragnienia 

zbliżenia do Karate jak największej liczby osób.   

 
MIEJSCE, WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM, PROGRAM 

 
1. Miejsce seminarium: Dojo Klubu Sportów Azjatyckich Atemi, 43-300 Bielsko-Biała ul. Widok 12 – Centrum 

Sportowo-Rekreacyjne Ośrodek „Widok” Centrum. http://www.widok-centrum.pl/index.php  

2. Zakwaterowanie i wyżywienie: Organizator zabezpieczył miejsca noclegowe i wyżywienie dla uczestników 

seminarium w hotelu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami, Tv oraz 

możliwością podłączenia do Internetu w cenie 90 zł osobodzień (nocleg, śniadanie, obiad i kolacja). Nie ma 

możliwości rezerwacji noclegu bez wyżywienia. Cena osobodnia 90 zł nie dotyczy pokojów 

jednoosobowych! Rezerwację należy dokonać osobiście, wyłącznie e-mail: recepcja@widok-centrum.pl na 

hasło: Seminarium Karate. W razie jakichkolwiek pytań związanych z zakwaterowanie i wyżywieniem w 

hotelu Widok Centrum informacji udzieli kierownik ośrodka Piotr Kalinowski tel. 513128144. Rezerwacja 

miejsc do dnia 18.01.2013r. Ilość miejsc w hotelu ograniczona.  

3. Seminarium: rozpoczyna się w dniu 25.01.2013r.(piątek) i kończy się  27.01.2013r.(niedziela). Opłatę za 

seminarium w kwocie 100 zł wnosimy gotówką w kasie klubu lub przelewem na konto klubu:                               

PKO BP S.A. I Oddz. BIELSKO-BIAŁA 82102013900000610201305713.  

UWAGA: OSOBODZIEŃ ROZPOCZYNA SIĘ KOLACJĄ I KOŃCZY OBIADEM DNIA NASTĘPNEGO (śniadania 

szwedzki bufet, obiad dwudaniowy, kolacja zimna płyta oraz danie gorące) 

http://www.widok-centrum.pl/index.php
mailto:recepcja@widok-centrum.pl


4. Odnowa biologiczna: jest możliwość skorzystania na terenie ośrodka z sauny suchej, parowej, jacuzzi oraz z 

masaży leczniczych lub relaksacyjnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z organizatorem.  

5. Egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan: :  

 osoby przystępujące do egzaminu u Shihana Giuseppe Beghetto muszą przedstawić pracę pisemną. 

Więcej informacji może udzielić Zbigniew Wojtkowiak agekan@wp.pl  tel. 602 188 611 lub na 

stronie: www.agekan.pl.  

 osoby przystępujące do egzaminu przed Komisją Shotokan PZKarate muszą również poinformować o 

tym fakcie  i wysłać takową informację na adres: komisja.karate@inet.pl   

Osoby zdające na stopień mistrzowski Dan zobowiązane są do dostarczenia: ksero z ostatniego egzaminu, zgody 

trenera klubowego na przystąpienie do egzaminu, dokonania wpłaty u organizatora przed egzaminem wg 

obowiązujących stawek : u Shihana G. Beghetto – 300 zł lub ( i ) PZKarate 300 zł , pracy pisemna (dotyczy egzaminu u 

Shihana G. Beghetto). Informację o przystąpieniu do egzaminu proszę przesłać najpóźniej do dnia 21.01.2013r. - 

Zbigniew Wojtkowiak agekan@wp.pl  tel. 602 188 611, lub ( i ) Komisja Shotokan PZKarate komisja.karate@inet.pl   

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w seminarium. 

 

PROGRAM SEMINARIUM 

 
25.01.2013r. (piątek) 

 18:00-19:00 zajęcia dla dzieci do 11 lat (wszystkie stopnie) 
 19:00-20:00 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 kyu 
 20:30 – kolacja 
 21:30 – zajęcia teoretyczne 

 
26.01.2013r. (sobota) 

 08:00 – śniadanie 
 09:30 – 10:45 zajęcia dla dzieci do 11 lat (wszystkie stopnie) 
 11:00 – 12:30 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 kyu 
 13:00 – obiad 
 15:00 – 16:15 zajęcia dla dzieci do 11 lat (wszystkie stopnie) 
 16:30 – 17:45 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 kyu 
 18:00 – egzamin na stopień mistrzowski Dan 
 19:00 – kolacja 
 20:00 – zajęcia teoretyczne 

 
27.01.2013r. (niedziela) 

 08:00 – śniadanie 
 09:30 – zajęcia dla dzieci do 11 lat (wszystkie stopnie) – zawody sprawnościowe – tor przeszkód, kata, kumie 

fantom 
 11:00 – 12:00 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 kyu 
 12:30 – obiad 

 
 

Program zajęć może ulec zmianie 
 

Kontakt z organizatorem: 

Paweł Połtorzecki tel.  +48 607 405 747 lub e-mail: atemi@bielsko.com.pl  
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