
 

                       
 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE KARATE 
BRENNA 11-13.02.2011r. 

SHIHAN  
GIUSEPPE BEGHETTO 
8˚DAN, 175 staż Karate 
w Polsce 30 lat pracy 

szkoleniowej w Polsce. 
Po raz 8 w Bielsku-

Białej/Brenna 
„Instruktor jest ponad 

stylami karate...” 

Mistrz Giuseppe Beghetto  
Urodził się 7 maja 1950 roku w Tombolo (prowincja Padwa). Sztuki walki zaczął 
uprawiad już 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 prowadzid kursy dla zainteresowanych tą sztuką i 
otworzył swą pierwszą szkołę. W 1968 roku rozpoczął karierę sportową w 
prowincjonalnych zawodach. W tym samym roku na kursie karate poznał Mistrza 
Hiroshi Shirai, który był pierwszym we Włoszech przedstawicielem Japan Karate 
Association pełniącym funkcję Głównego Instruktora na terenie Włoch. Dla 
uprawiających ten sport był on niepodważalnym autorytetem.  
Giuseppe Beghetto w maju 1969 roku otworzył w Gallarate Dojo ”Sho Bu Kan", które 
prowadzi do tej pory. W czerwcu tegoż roku od Mistrza Shirai otrzymał czarny pas i 1 
stopieo 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 stopieo dan. W kolejnych latach w specjalnościach Kata i 
Kumite jako pierwszy nie Japooczyk 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 Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Mediolanie w 1972 roku. W 
1973 roku w Tokio otrzymał 3 stopieo dan, rok później 4 stopieo 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. Wreszcie, odkrywa nauki 
M.O.Gichin Funakoshi, dzięki którym rozpoczyna nowy okres w życiu. W ten sposób, 
kooczy się również jego kariera sportowa.  
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 stopieo dan WKF. Jest członkiem Komisji Krajowej zajmującej się 
opracowywaniem programów Dan dla Włoskiego Związku Sportów Walki. Ponadto, jest 
projektodawcą i założycielem wielu stowarzyszeo 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 działalnośd 
stanowi podsumowanie jego dotychczasowych doświadczeo i pragnienia zbliżenia do 
Karate jak największej liczby osób. 

 

 
SHIHAN 

Zbigniew Wojtkowiak 6˚Dan 
Trener II klasy karate 

 

 
Organizator: 
KSA ATEMI  

Paweł Połtorzecki  
Prezes Zarządu Klubu 

 

 



INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Miejsce seminarium: Hala Sportowa Brenna ul. Wyzwolenia 71. Sala o wymiarach 27m x 46m x 8,5m. Do 
dyspozycji osób biorących w seminarium są 64 miejsca noclegowe w pokojach 2- oraz 3-osobowych z 
łazienkami, tv oraz z możliwością podłączenia do Internetu.  Wewnątrz obiektu mieści się m.in. siłownia, 
sauna, gabinet odnowy biologicznej oraz solarium.  

2. Koszt seminarium:  
 Zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie – szwedzki bufet, obiad, kolacja – zimna płyta oraz gorące 

danie) na terenie obiektu sportowego wynosi 160 zł – dwa osobodni. Seminarium rozpoczyna się w 

piątek 11.02.2011r. od kolacji i kooczy się obiadem w niedzielę 13.02.2011r. Rezerwację miejsc w 

hotelu w ośrodku sportowym można dokonad wyłącznie za pośrednictwem Klubu Sportów Azjatyckich 

Atemi, wysyłając e-mail na adres: atemi@bielsko.com.pl do dnia 09.02.2011r. O miejscach w hotelu 

decyduje kolejnośd zgłoszeo.  Płatności za zakwaterowanie i wyżywienie oraz opłatę za seminarium, 

można dokonad gotówką w dniu 11.02.2011r. lub przelewem na konto klubu: PKO BP S.A. I Oddz. 

BIELSKO-BIAŁA 82102013900000610201305713.  

Nie ma możliwości rezerwacji miejsc hotelowych bez wyżywienia, 

 Opłata za seminarium: 80 zł.  
3. Egzaminy na stopnie mistrzowskie – możliwośd wyboru: 

 Opłata egzaminacyjna u Shihana G. Beghetto wynosi: 250 zł, 
 Opłata egzaminacyjna w ramach PZKarate wynosi: 300 zł, 
 Opłata egzaminacyjna u Shihana G. Beghetto i PZKarate wynosi: 500 zł, 
 Opłatę egzaminacyjną wnosimy gotówką przed egzaminem 

4. Wymagane dokumenty dla osób przystępujących do egzaminu na stopieo mistrzowski Dan: 
 1 zdjęcie, zgoda z klubu, kserokopia dyplomu z ostatniego egzaminu. 

 

 
 
 

Osoby przystępujące do egzaminu na stopieo mistrzowski Dan, proszone są o wcześniejsze poinformowanie 
organizatora atemi@bielsko.com.pl o chęci przystąpienia do egzaminu do dnia 06.02.2011r. Prosimy o podanie 

wyboru egzaminu. 
 

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu u Shihana G. Beghetto muszą przedstawid pracę pisemną: 
Informacja na stronie: www.agekan.pl szczegółowe informacje na temat pracy pisemnej może udzielid Zbigniew 

Wojtkowiak agekan@wp.pl  tel. 602 188 611  
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PROGRAM ZAJĘD 
 

11.02.2011r. (piątek) 
 18:00-19:00 zajęcia dla dzieci do 14 lat (wszystkie stopnie) 
 19:00-20:00 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąd udział dzieci powyżej 7 kyu 
 20:30 – kolacja 
 21:30 – zajęcia teoretyczne 

 
 12.02.2011r. (sobota) 
 08:00 – śniadanie 
 09:30 – 10:45 zajęcia dla dzieci do 14 lat (wszystkie stopnie) 
 11:00 – 12:30 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąd udział dzieci powyżej 7 

kyu 
 13:00 obiad 
 15:00 – 16:15 zajęcia dla dzieci do 14 lat (wszystkie stopnie) 
 16:30 – 17:45 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąd udział dzieci powyżej 7 

kyu 
 18:00 – egzamin na stopieo mistrzowski Dan 
 19:00 – kolacja 
 20:00 – zajęcia teoretyczne 
 21:30 – niespodzianka od organizatora (tylko dla osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w 

ośrodku sportowym) 
 
13.02.2011r. (niedziela) 
 08:00 – śniadanie 
 09:30 – zajęcia dla dzieci do 14 lat (wszystkie stopnie) – zawody sprawnościowe – tor przeszkód, kata, 

kumie fantom 
 11:00 – 12:00 zajęcia dla dorosłych (wszystkie stopnie). W zajęciach mogą wziąd udział dzieci powyżej 7 

kyu 
 12:30 obiad 

 
Program zajęd może ulec zmianie 

 
 

DOSTĘPNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 

  
1. Dostępne materiały szkoleniowe i ceny: 

  112 stronicowa Broszura “ Karate w szkole” w języku polskim – 80 zł; /25 €/, 
  Nowa Encyklopedia Karate Do –73 kata – Tom 1° + CD 5 zastosowanych Heian + kaseta video z 58 

kata w wyk. M.° Beghetto Giuseppe - 120,00zł ,  
  Kata Bunkai Tom 1° w języku polskim oraz w języku niemieckim po 30,00 €,  
 CD - 25,00 € (5 HEIAN+TEKKY SHODAN + BASSAI DAI + KANKU DAI + JION + EMPI + HANGETSU) ; 
  Punkty witalne, w języku niemieckim - 30,00 € ;  
 CD KATA – KUMITE  M.° BEGHETTO G. - 15,00 €;  
 Kata Bunkai Tom 2° , w języku niemieckim - 30,00€, 
  3 x CD 25,00 € ( BASSAI SHO + KANKU SHO + JITTE + SOCHIN +GANKAKU + CHINTE + JI’IN + MEIKYO + 

WANKAN + NIJUSHIHO + GOJUSHIHO SHO + GOJUSHIHO DAI+ UNSU ) 
 

 


