
SESSHIN Z YAMAMOTO 
RYUKO ROSHIM

17-23 maja 2015 
DOM GOŚCINNY WATASZKA, WÓJTOWICE 



YAMAMOTO 
RYUKO ROSHI

Roshi urodził się w 1943 roku w Osace. Rozpoczął naukę na Wydziale 

Prawa i Administracji, ale po jakimś czasie zrezygnował. Podczas studiów  

w 1964 r. po raz pierwszy spotkał Musa Koryu roshiego, nauczyciela zen  

i ówczesnego przewodniczącego Stowarzyszenia Śiakjamuni, promującego 

świecką praktykę zen w oparciu o przekaz tradycji rinzai. Od tamtego czasu 

roshi zrozumiał, że najważniejszą rzeczą dla niego jest urzeczywistnienie 

znaczenia zen. Zaczął więc praktykować w Musashino Hannya dojo. 

W 1980 r. otrzymał przekaz Dharmy od swojego nauczyciela  

Osaka Koryu roshiego. 

 

W 1989 r. zastąpił Mumon Ryuzen roshiego i objął tym samym stanowisko 

przewodniczącego Stowarzyszenia. W latach 1992-2003 nauczał zen 

na Uniwersytecie Ichibashi. W 1996 r. nauczał również w ośrodku zen 

we Wiedniu. Jest autorem książki pt. „Wszystko jest w Twoim ciele – 

świecka praktyka zen we współczesnych czasach” wydanej nakładem 

Stowarzyszenia Śiakjamuni, którego od 1989 r. jest  przewodniczącym  

i głównym nauczycielem.

Z nieukrywaną radością mamy przyjemność już po raz 
trzeci gościć w naszym kraju Yamamoto Ryuko roshiego, 
nauczcyciela tradycji zen rinzai z Japonii.



DOM GOŚCINNY WATASZKA  
ul. Górna 20, 57-500, Wójtowice
www.wataszka.com

MIEJSCE:
DOM GOŚCINNY 
WATASZKA

Dom Gościnny Wataszka znajduje się w górnej części  
wsi Wójtowice w Górach Bystrzyckich, na wysokości 
ponad 700 m n.p.m. Dom prezentuje oryginalną archi-
tekturę regionalną, odnowioną zgodnie z klasycznym 
stylem sudeckim.



TERMIN: 

17-23 maja 2015 roku
MIEJSCE:

Dom Gościnny Wataszka
KOSZT:

700 zł

Jest to również ostateczny termin wpłacania zaliczki  
w wysokości 200 zł – pokrywa ona koszta związane  
z biletem dla roshiego oraz opłaceniem miejsca sesshin.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy nr konta, koniecznie  
z dopiskiem darowizna na sesshin z Yamamoto roshim:

34 1440 1130 0000 0000 0538 0828

MISJA BUDDYJSKA „TRZY SCHRONIENIA” w Polsce 
Ośrodek misyjny w Poznaniu
ul. Głęboka 6/3, 61-552 Poznań

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są  
o przesłanie swojego zgłoszenia na adres email:  
engakuin@mahajana.net 

OSTATACZNY TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:  
DO KOŃCA KWIETNIA 2015

SESSHIN


