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DARK SIDE

Sztuki walki, uczą samozaparcia, szacunku do drugiego człowieka i oczywiście samoobrony.
Legenda głosi,że zaczęto je praktykować po wygranej bitwie między mnichami z klasztoru a
wojskiem. Mnisi bronili się tylko i wyłącznie za pomocą swojego ciała . Po wygranej bitwie
postanowili przekazać wiedzę młodszym pokoleniom i tak właśnie rozpoczęła się drogę karate.

Karate dzieli się na kilka styli. Każdy styl ma swojego założyciela i filozofię, której
podporządkowuje nauczanie. W ostatnim czasie sporo klubów seido karate ,gdzie założycielem
jest K.T.Nakamura zdecydowało się praktycznie z dnia na dzień przejść na kykokushin kan.
Wokół zaczęły się pojawiać pytania i snuć teorie co jest powodem tak diametralnych zmian w
tak krótkim czasie.

SEIDO JUKU KARATE

Seido to pięciolistny kwiat japońskiej śliwy, będący także herbem narodowym Nakamury.
Wszyscy członkowie World Seido Organization noszący ten znak uznawani są nie tylko za
członków klubu, ale też za członków rodziny. Seido juku oparte jest na trzech podstawowych
zasadach: szacunku, miłości i posłuszeństwie. Wyznaczają one drogę w życiu codziennym oraz
pokazują jak powinno się praktykować sztuki walki. Osobą z najwyższym stopniem w Polsce
jest Jun Shihsn Bogdan Czapla. To jemu wszystkie ośrodki w Polsce są podporządkowane i to
od jego zdania zależy wiele istotnych spraw takich jak np. dopuszczenie do egzaminu. Zaraz po
Jun shihanie każdy ośrodek ma swojego trenera odpowiadającego za swoich podopiecznych.

KYKOKUSHIN KAI

Samo słowo kykoukushin oznacza ekstremum prawdy, dążenie do poznawania prawdy, zaś
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nazwa kykoushin Kai oznacza stowarzyszenie na rzecz prawdy. Założycielem jest CH.Y.Eui,
przybierający imię Mastutatsu Oyama. Do jego śmierci była to największa na świecie
organizacja karate. W testamencie zażyczył sobie aby po jego śmieci jego córka kontynuowała
tradycję. Wielu osób nie mogło pogodzić się z zmianami które wprowadziła kobieta, dlatego
karate uległo podziałowi.

Różnice

Wiec skoro seido i kykoushin pochodzą z jednego źródła nie powinny zbytnio się różnić. Po
części tak jest ale pierwsze różnice można zauważyć już od najprostszej formy, czyli kata. Kata
jest to ściśle określona sentencja ruchów. Następną różnicą są zasady podczas zawodów i
egzaminów. W seido podczas zawodów dzieci i młodzież poniżej 18 oku życia nie mogą
uderzać , kopać na głowę natomiast w kykokushin takie uderzenia są najlepiej punktowane.
Podczas egzaminu w Seido można popełnić dwa błędy jest to o dwa błędy za Dużo jakie można
popełnić na egzaminie w kyokushin.

W karate obowiązuje ogromny szacunek do osób starszych, a przede wszystkim w stosunku do
instruktora, czyli senseia. Według filozofii karate uczniowie powinni być mu wdzięczni za chęć
przekazywania im wiedzy i poświęcony czas. Instruktorzy z dnia na dzień zakomunikowali
swoim podopiecznym, iż zmieniają styl karate. Prawie każdy klub seido karate w Polsce stał się
kykokusin Kan. Wiec co było prawdziwym pododem ?

Dowiedzenie się prawdy wbrew pozorom nie było takie proste, ponieważ nikt nie chciał
ryzykować, że ktoś inny może usłyszeć jego zdanie na ten temat. I w tym momencie przyznaję
osobistą porażkę ponieważ zaczęłam pytać od najwyższych stopni od których, słyszałam tylko
–nie powinnaś tak dociekać tak ważnych tematów w klubie i Ci co powinni wiedzieć wiedzą.
Jednak nie poddałam się i zapytałam ludzi z niższymi stopniami którzy, wykazali mi więcej
zrozumienia i empatii niż najwyższe stopnie.

Moje pytanie brzmiało:

Ja - Jak sądzisz co jest powodem przejścia Kalwaryjskiego klubu do kykouskin ?
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XY- Chodzi o egzamin w Andrychowie.A dokładniej o zachowanie Junshi hana podczas
ostatniego egzaminu. Mężczyzna zachował się bardzo lekceważąco ,spóźnił się aż 2 h i
wyszedł przed końcem ( jak wspomniałam wcześniej najwyższy stopień w Polsce mianuje
innych na wyższe stopnie, dlatego tez jego obecność była bardzo potrzebna ).Inni sensejowie
musieli zapewniać zdających, że ich egzaminy podpisze Junshi han w najbliższym czasie bo
przecież bez jego podpisu są nie ważne. Wiele rzeczy nie zostało pokazane na tym egzaminie,
a był to egzamin na wyższe stopnie gdzie wszystko powinno być sprawdzone dokładnie. To
wszystko bardziej przypominało komedie niż egzamin.

OX- Zgadzam się z XY główną winę sprawuje tu Junshi han. W ostatnim czasie byłam
świadkiem oszustw z jego strony podczas zawodów dla młodzieży w Andrychowie.( Junshi han
jest również trenerem Wadowickiego klubu Seido karate). Podczas zawodów kilkukrotnie po
skończonej walce przez uczestnika z Wadowic podchodził do sędziów rozmawiał chwilę, po
czym punktacja zostawała zmieniona na korzyść oczywiście Wadowic .Kolejna sprawa to
łamanie zasady zdawalności na czarne pasy. W każdym klubie osoba nie mająca ukończonych
18 roku życia nie może zdawać na czarny pas, bo jak mówi seido,,jest nie dojrzała psychicznie
do tak wysokiego stopnia”. Więc dlaczego w Wadowicim klubie są już dwie 17- latki mające
czarny pas ? Junshi nan nawet tego nie tłumaczy, a sensejowie nie pytają. Jedna wielka
niesprawiedliwość, a nie sport.

Jak widać zarzuty stawiana wobec Junshi hana nie są bez podstawne. Z pewnego źródła udało
mi się dowiedzieć o fakcie narastającego konfliktu między nim a trenerami z innych klubów.
Mężczyzna zawsze wykorzystywał swoją pozycję i dopuszczał się początkowo małych oszustw.
Konflikt między nim a trenerami zaczął się od historii dwóch kobiet. Niestety nie mogę zdradzać
ich imion więc również będą pod pseudonimami. Poppy i Molly w chwili skończenia szkoły
średniej postanowiły postanowiły pójść do pracy do Bielska. Nie chciały kończyć swojej drogi z
karate, więc postanowiły przenieść się z Wadowickiego klubu do Bielska. Postanowiły
powiedzieć o tym swojemu trenerowi, żeby zachować się w porządku i pokazać szacunek za
lata wspólnego trenowania. Usłyszały na to

– Nie możecie zmienić klubu klub ma się jeden. Albo trenujecie w Wadowicach albo nie
trenujecie wcale.

Poppy i Molly nie wiedziały co mają zrobić i udały się do trenera w Bielsku ,który zrobił wielką
afere z zachowania Junshi hana. Mettingi , zawody i zgrupowania zaczęły odbywać się bez
klubu w Wadowicach . To wszystko trwało aż do zimy 2017 roku . Odbył się wtedy jak co roku
suski turniej dla dzieci i młodzieży gdzie został również zaproszony Junshi han wraz ze swoim
klubem. Trenerowie każdego klubu w Małopolsce wstąpli w kimonach bez znaków seido. Na
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kolejnych treningach wszyscy dowiedzieli się o zmianie stylu i nadchodzących zmianach.

Co będzie dalej z karate ? Czy trenerzy i uczniowie poradzą sobie w kykoushin ? Czy sam
mistrz seido przejdzie do kykoushin ? .Tego zapewne dowiemy się już w nowym sezonie od
września ale mogę was zapewnić, iż ta sprawa jeszcze się dobrze nie zakończyła. To cisza
przed burzą.
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