
– Spotykamy się na sali gimnastycz-
nej przy V LO w Katowicach. Na par-
kiecie trenują małe dzieciaki, więk-
szość w kimonach. Zastanawiam się 
czy one faktycznie już znają karate?

Ta grupa nie jest najmłodsza. 
Na zajęcia uczęszczają też jeszcze 
młodsze dzieci, przedszkolaki. Dla 
nich droga do poznania karate do-
piero się zaczęła. Dziś pracujemy 
nad ich ogólnym rozwojem fizycz-
nym, jak i duchowym. Zajęcia z nimi 
to różnorodne ćwiczenia fizyczny, 
gry w formie zabawowej oraz nauka 
dyscypliny, nabywanie szacunku 
i  doskonalenie charakteru. Dopie-
ro z  czasem, w  kolejnych grupach 
wiekowych, będą oni poznawać ele-
menty walki i samoobrony. 

– Ile osób dziś trenuje w klubie?
Jesteśmy stosunkowo młodym 

klubem. Powstaliśmy pięć lat temu. 
Dziś w  naszych zajęciach uczestni-
czy ponad sto osób w  różnych ka-
tegoriach wiekowych. Oczywiście 
przez klub przewinęło się dużo 
więcej chętnych. Ale to naturalne, 
że z czasem, szczególnie w tych naj-
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młodszych grupach, dzieciaki się 
wykruszają. Okazuje się bowiem, 
że ten rodzaj aktywności fizycznej 
im nie odpowiada. Jednak ci, którzy 
pozostają, potrafią czerpać z  kara-
te bardzo wiele przyjemności. O  ile 
sześcio czy siedmiolatki przyprowa-
dzają rodzice, o tyle już choćby dzie-
więciolatki, które już kilka lat trenują, 
nie wyobrażają sobie życia bez tych 
treningów.

– Czy w  takim razie karate to coś 
więcej, niż sport?

Oczywiście. To rodzaj filozofii, 
w  której walka wcale nie jest na 
pierwszym miejscu. Karate świet-
nie doskonali charakter, pozwa-
la przełamywać własne słabości, 
wpaja przestrzeganie określonych 
zasad i  uczy koncentracji. A  są to 
elementy, które generalnie przyda-
ją się w  życiu. Jeśli nawet ktoś nie 
ma zamiaru bardziej profesjonalnie 
zajmować się karate, nie chce zdo-
bywać tytułów, to kontakt z tą dys-
cypliną daje mu wiele korzyści we 
wszystkich sferach, zarówno pry-
watnej, jak i zawodowej.

– Czy to oznacza, że bardziej przy-
gotowujecie tych młodych ludzi do 
życia, niż do walki choćby na macie?

Każda osoba, która wychodzi na 
matę musi posiadać te niezbędne 
podstawy i  zasady, które obowią-
zują w naszym środowisku. Ale rze-
czywiście jesteśmy przekonani, 
że  uczestnictwo w  zajęciach karate 
powoduje dużo pozytywnych zmian 
w  charakterze każdego człowieka 
i  w  podejściu do życia. Wzajemny 
szacunek, etyka zachowania, upór 
w dążeniu do celu i umiejętność pa-
nowania nad swoimi emocjami, to 
wszystko zdecydowanie poprawia 
relacje każdego człowieka ze  świa-
tem zewnętrznym, wpływa na lepszy 
rozwój i  na osiąganie określonych 
celów.

– Czy to jedyna forma działalności 
Fundacji Projekt Champion?

Jesteśmy w  trakcie przygotowania 
nowego projektu, który nie jest zwią-
zany z  karate, ale również jest skie-
rowany do młodzieży. Każdy z  nas 
– oprócz tego, że wywodzi się ze 
środowiska sportowego – jest także 
przedsiębiorcą. Mamy kontakt z mło-
dymi ludźmi, którzy wchodzą na ry-
nek pracy lub próbują uruchomić 
własny biznes. Uważamy, że są oni 
do tego za słabo przygotowani. Dla-
tego zamierzamy uruchomić zajęcia 
wprowadzające do przedsiębiorczo-
ści. Chcemy, aby prowadzili je prak-
tycy, ludzie którzy osiągnęli sukces, 

z powodzeniem prowadzą własne fir-
my. Ich wiedza różni się znacznie od 
tej, którą młodzież otrzymuje w szko-
le. Przygotowanie do odpowiedniego 
startu w życie zawodowe często wa-
runkuje sukces na tym polu. Dlatego 
chcemy się tym tematem zająć już 
w przyszłym roku.

– Póki co mamy koniec roku i święta 
za pasem. Czy może Pan ten rok pod-
sumować i  opowiedzieć o  planach 
na przyszłość?

Z pewnością systematycznie uda-
je nam się rozwijać działalność. Przy-
bywa nam uczestników zajęć karate, 
dostrzegamy rozwój najbardziej 
uzdolnionych zawodników, wśród 
których warto wymienić Janka Ka-
rasia, Miłosza Fuksa czy Mateusza 
Knapika. Wśród starszych na wy-
różnienie zasługują Grzesiek Kłos, 
a  także Mateusz Kapica, którzy co-
raz częściej w bardzo dobrym stylu 
pokazują się na różnych zawodach. 
Cieszę się, że także organizowane 
przez nas obozy i zimowiska sporto-
we cieszą się sporą popularnością. 
W  styczniu wybieramy się na obóz 
zimowy SHINKYOKUSHIN do Zako-
panego, a  jednocześnie organizuje-
my aktywne ferie na miejscu w Ka-
towicach. Mamy też wiele innych 
planów, a wśród nich stworzenie 
kawałka Japonii w Katowicach czyli 
prawdziwego dojo - sali do ćwiczeń 
z elementami ogrodu japońskiego. 
Ale to już dalekosiężne plany.

– Dziękuję za rozmowę
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