30

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

9.09.2015

Jedno z przykazaĔ Gichin Funakoshi, twórcy wspóáczesnego karate, mówi:
Nigdy nie zapominaj, Īe w karate najwaĪniejszy jest szacunek. UczeĔ karate
winien mieü szacunek dla nauki, nauczyciela, innych uczniów, a takĪe Īycia,
które naleĪy traktowaü z wielką czcią.
Szacunek jest tą wartoĞcią, która odróĪnia czáowieka od zwierzĊcia.

CO DAJE TRENING KARATE?
) Opanowanie umiejĊtnoĞci obronnych, rekreacyjnych, sportowych i zdrowotnych.
) ZwiĊksza sprawnoĞü ruchową przez rozwijanie podstawowych zdolnoĞci
motorycznych (siáy, szybkoĞci, gibkoĞci, wytrzymaáoĞci, koordynacji ruchowej).
) Wpaja zasady higienicznego trybu Īycia.
) Wyksztaáca specy¿czną dyscyplinĊ, charakterystyczną dla karate shotokan.
) Integruje dzieci, máodzieĪ, osoby starsze o wspólnych zainteresowaniach
sztukami walki.
) ZwiĊksza pewnoĞü siebie i wiarĊ we wáasne moĪliwoĞci.
) Redukuje agresywnoĞü poprzez wzrost Ğwiadomej dyscypliny i posáuszeĔstwa.
) Rozwija szacunek do partnera, nauczyciela i samego siebie.
) Rozwija poczucie honoru, mĊstwa, odwagi.
) Wyksztaáca cierpliwoĞü, wytrwaáoĞü i siáĊ woli.
) Uczy uprzejmoĞci, uczciwoĞci, pokory i samokontroli.
) Zapobiega i przeciwdziaáa wadom postawy.
) Przeciwdziaáa patologiom spoáecznym.
) Buduje wszechstronny rozwój osobowoĞci üwiczących.
) WdraĪa do kultury ¿zycznej i sportu.

Karate to zdrowie ¿zyczne i psychiczne. To wáaĞciwie wybrana
droga rozwoju TWOJEGO DZIECKA.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

GorĆce pozdrowienia z wċdrówki po
górach miâym czytelnikom oraz kolegom
z redakcji
przesyâa
Krzysztof
wraz z ekipĆ wċdrowców

GorĆce pozdrowienia ze sâonecznego
Boszkowa dla redakcji, rodziny, znajomych,
przyjacióâ oraz klientów
przesyâajĆ

Pozdrowienia z wakacji nad Baâtykiem
przesyâa
Emilka z rodzicami i siostrĆ

Patrycja i Paweâ Wolni
z Jackiem i Sâawkiem oraz Cekin i Roki

UKS „HITOTSU” Ostrzeszów
serdecznie zaprasza dzieci, mųodzieǏ i dorosųych na
ZAPISY do sekcji KARATE SHOTOKAN,
które odbħdČ siħ w ZS nr 3 w Ostrzeszowie
(szkoųa rolnicza)

18 IX i 22 IX, godz. 16.00 - 17.30
Chcesz byđ najlepszy - đwicz z najlepszymi!

Zawodnicy KS Ziċtek Team wraz z trenerem przesyâajĆ pozdrowienia z letniego
obozu w Zakopanem
M. Ziċtek, B. Napadâek, S. Kusz,
P. Trzciĕski, E. Grudziecki,
R. Warga, N. Kusz, O. Wolska,
W. Stochniaâek, S. Wiğniewski

