
Nie żyje Prof. Zbigniew Czajkowski...
2019-02-16

Z przykrością zawiadamiamy, iż 8 lutego zmarł prof. Zbigniew Czajkowski. Jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych trenerów współczesnej

szermierki,  autor  licznych podręczników i  artykułów na temat  szermierki,  wychowawca wielu  pokoleń  szermierzy  i  trenerów.  Ukończył  studia

lekarskie  na Uniwersytecie  Jagiellońskim,  ale  swoje  życie  poświęcił  szermierce.  Był  kierownikiem wyszkolenia  i  naczelnym trenerem PZS,  a  w

późniejszym czasie pracownikiem naukowym katowickiej  Akademii  Wychowania Fizycznego. W latach 1949-1953 prof.  Zbigniew Czajkowski był

członkiem Krakowskiego Klubu Szermierzy. Jako zawodnik wywalczył brązowy medal na mistrzostwach świata w Brukseli (1953), zdobył tytuł mistrza

Polski we �orecie (1950) oraz dwa medale indywidualne i wiele drużynowych we �orecie i szabli. Do najbardziej znanych podopiecznych profesora

należą m.in. Egon Franke- mistrz olimpijski we �orecie oraz Wojciech Zabłocki- multimedalista olimpijski i mistrz świata. W 2013 roku prof. Zbigniew

Czajkowski  za  całokształt  swej  pracy  otrzymał  medal  „Kalos  Kagathos”.  Prof.  Czajkowski  przyjeżdżał  na  turnieje  o  Puchar  Barbakanu,  często

występował w bluzie KKS- zawsze podkreślał, że nasz klub jest bliski jego sercu... Dziś my również pragniemy podkreślić, że prof. Czajkowski był

bliski naszemu KKS’owskiemu sercu i będzie nam go brakować!

Zbliżają się Święta...
2018-12-10



W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pragniemy poinformować, iż w dniach od 22 grudnia
do 1 stycznia klub będzie nieczynny.

Turniej Mikołajkowy
2018-11-27



Obóz letni 2019 r.
2018-11-26



Nie żyje Sensei Maciek
2018-11-20

UWAGA- WOLNE
2018-11-08

��UWAGA��
Pragniemy poinformować, iż w dniu 12 listopada klub będzie nieczynny!
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Uwaga- dni wolne



2018-10-22

V Turniej Amatorów o Puchar Lajkonika
2018-07-19

Komunikat Amatorzy-page-001.jpg - 1240x1754

WAKACJE Z SZERMIERKĄ!!!
2018-02-28

Oferta ObÃ³z-page-001.jpg - 2000x1125

Uroczystość Zakończenia Sezonu 2017/2018
2018-06-18

16.06.2018 r. - Uroczystość Zakończenia Sezonu 2017/2018

W minioną sobotę na naszej sali szermierczej odbyła się uroczystość zakończenia sezonu 2017/2018. Spotkanie rozpoczęliśmy od turnieju dla dzieci,

który  odbył  się  w  dwóch  kategoriach  wiekowych.  W  tych  szpadowych  zmaganiach  po  raz  pierwszy  mieli  możliwość  skrzyżować  szpady  nasi

najmłodsi podopieczni z „Grupy Zuchów”.

W młodszej kategorii wiekowej zwyciężył  Mateusz Widliński, w walce �nałowej pokonując Segieja Pinalova. Miejsca 3 ex aequo wywalczyli Lena

Furman oraz Karol Strojek. W starszych rocznikach zwyciężyła Kamila Danek. Miejsce drugie zajął Grzegorz Adamczyk, a miejsca 3 wywalczyli- Ignacy

Kupiec oraz Mark Reeves.

Po zakończonych walkach odbył  się  mini koncert naszych wyjątkowych gości-  kwartetu saksofonowego Saksofonarium. Później  przy  fanfarach

Prezes  klubu Władysław Budek wraz  z  Wiceprezes  Agnieszką  Huebner  dokonali  dekoracji  �nalistów.  Ponadto Prezes  dokonał  podsumowania

mijającego sezonu i jak co roku zostały rozdane dyplomy oraz pamiątkowe statuetki w kilku kategoriach.



Najlepszą frekwencję i tytuł „Tytana Pracy” w sezonie 2017/2018 w Grupie Młodszej otrzymał Sergii Pinalov, ten sam tytuł lecz w Grupie Starszej

przypadł Stanisławowi Durlikowi. Za godne reprezentowanie barw klubowych wyróżnienia otrzymali: w kategorii Zawodnicy- Łucja Danek, Jakub

Pazera, Krzysztof Domowicz, Stanisław Durlik, Sergii Pinalov, Iwo Ostrowski oraz Aleksander Margielewski, w kategorii Amatorzy- Leszek Przybyłka,

Igor Jasielczuk, Mirosław Grzywacz, Wojciech S. Wocław, Karol Sabatowski, Pok Hong Leung oraz Piotr Świeżawski.

W tym roku przyznane zostały też wyróżnienia dla dwóch byłych zawodników, którzy pomimo, iż na co dzień już nie trenują szermierki to jednak o

naszym klubie wciąż pamiętają. Wyróżnieni zostali Kamil Wrona oraz Michał Drozd, którzy wraz z Karolem Budkiem i Aleksanderm Margielewskim

podczas tegorocznych Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów wywalczyli 8 miejsce.

Nie co inne lecz równie ważne wyróżnienie przyznano Małgorzacie Niedziołek, której postawa jest godna naśladowania. Małgosia od wielu lat

stanowi wzór dla młodszych kolegów i koleżanek z klubu, jest też honorowym dawcą krwi oraz dawcą szpiku kostnego.

Jak co roku władze klubu podziękowały pracownikom za ich trud i zaangażowanie włożone w pracę.

Ostatnie statuetki powędrowały do naszych Najlepszych Przyjaciół  czyli  SPONSORÓW, i  tu jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wsparcie jakie

otrzymujemy od Kancelaria Adwokacka Proniewski Przybyłka s.c., Firmy Lamafer, Firmy Pro�l oraz Firmy Recon.

Całemu wydarzeniu towarzyszyło wiele emocji, w trakcie turnieju pojawiły się łzy radości ale też łzy po gorzkiej porażce. Przede wszystkim jednak

spędziliśmy ten dzień wspólnie i z szermierką a to jest najważniejsze!!!

Kwartetowi SAKSOFONARIUM dziękujemy za niecodzienny program artystyczny oraz cierpliwość :)

Zakończenie Sezonu 2017/2018
2018-06-12

zakoÅczenie sezonu 2018.jpg - 1240x1754

Długi Weekend
2018-05-29

Pragniemy poinformować, iż w najbliższy czwartek i piątek (31.05- 01.06.2018) klub będzie nieczynny! Serdecznie zapraszamy już
w poniedziałek 4 czerwca!!



Rusza Nowy Nabór!!!
2018-05-24

Szermierka dla dzieci-page-001.jpg - 673x952

Przed nami Majówka!
2018-04-20

Document-page-001.jpg - 1754x1240

Przerwa Świąteczna
2018-03-21

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pragniemy poinformować, iż w dniach 30
marzec (Wielki Piątek) oraz 2 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) klub będzie nieczynny!

Turniej Amatorów w Kalwarii Zebrzydowskiej
2018-02-26

Na  rozpoczęcie  ferii  zimowych  reprezentanci  naszej  Grupy  Rekreacyjnej  wzięli  udział  w  turnieju  amatorów,  w  Kalwarii
Zebrzydowskiej. Najlepiej powalczył Leszek Przybyłka, który stanął na najniższym stopniu podium. Piotr Świeżawski uplasował się
na 9  miejscu,  zaś  Mirosław Grzywacz  wywalczył  13  lokatę.  Leszkowi  serdecznie  gratulujemy i  wszystkim naszym amatorom
życzymy kolejnych sukcesów!

3 Przybyłka Leszek

9 Świeżawski Piotr

13 Grzywacz Mirosław



Puchar Europy Kadetów
2018-01-24

plakat_Puchar_Kadetow_A3_2018_02112017_druk-page-001.jpg - 1841x2568

Zmarł Wojciech Rydz
2018-01-10

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zmarł Wojciech Rydz, olimpijczyk z Helsinek (1952), długoletni reprezentant Polski

we �orecie i szpadzie, pięciokrotny Mistrz Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej trener i sędzia międzynarodowy. W latach 90- tych ubiegłego

wieku pracował  również  jako trener w naszym klubie, pełniąc równocześnie funkcję  członka Zarządu Krakowskiego Klubu Szermierzy. Odszedł

człowiek renesansu, szermierz i artysta.

Cześć Jego Pamięci!!!

Pogrzeb Wojciecha Rydza odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godzinie 11:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Obóz zimowy- Ferie 2018
2017-11-08

obÃ³z zimowy-page-001.jpg - 1240x1754



1 listopad
2017-10-26

UWAGA!

Informujemy, iż w dniu 1 listopada klub będzie nieczynny!

W dniach 30-31 październik oraz 2-3 listopad zajęcia odbywać się będą według normalnego harmonogramu.

Obóz Letni- Zarzecze 2017
2017-08-22

W dniach od 5 do 19 sierpnia przebywaliśmy na obozie szermierczym w Zarzeczu. Przez cały ten czas pod okiem Trenerów-
Zbyszka  i  Łukasza  a  także  z  pomocą  Pani  Olgi  dzielnie  trenowaliśmy  i  przygotowywaliśmy  się  do  nowego  sezonu,  który
rozpoczniemy już we wrześniu turniejem o Puchar Lajkonika. W trakcie obozu w ramach relaksu i poznawania okolic wybraliśmy
się na wycieczkę do pięknego Przemyśla, po którym oprowadziła nas pani przewodnik. Pomiędzy treningami szermierczymi czas
spędzaliśmy równie aktywnie na basenie bądź w terenie ;) a wieczorami zbieraliśmy się przy stolikach i odpoczywaliśmy grając w
planszówki! Na koniec obozu (jak co roku) odbył się XIV Turniej o Puchar Prezesa, nagrody ufundował oczywiście nasz wspaniały
Prezes ;)

Dzień z Radiem RMF FM
2017-08-10

W dniu dzisiejszym nasz klub odwiedzili dziennikarze Radia RMF FM- Magdalena Wojtoń oraz Maciej Nycz. W ramach cyklu Twoje
Sportowe  Wakacje  Magdalena  i  Maciej  prezentowali  słuchaczom  naszą  wspaniałą  dyscyplinę,  oboje  więc  zdecydowali  się
spróbować swoich sił na planszy szermierczej. O szermierce opowiadała Monika Brzeczkowska a pomagał jej w tym zawodnik z
naszej Grupy rekreacyjnej- Leszek Przybyłka. W ciągu dnia można nas było posłuchać w faktach RMF FM, komu się to nie udało
zapraszamy na stronę  internetową  RMF24 gdzie dostępny jest pełen materiał  z dzisiejszego wydarzenia (http://www.rmf24.pl
/sport/news-szermierka-biala-bron-czysta-przyjemnosc,nId,2427012).



Fot. Maciej Nycz

Pokaz w Szkole Podstawowej nr 119
2017-06-26

10 czerwca odbył się pokaz szermierki i sekcji Kendo w Szkole Podstawowej nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie. Klub reprezentowali Karol

Budek oraz Kamil Wrona, podczas pokazu dzieci miały możliwość spróbowania swoich sił w walce szermierczej. Była pozytywna energia i dobra

zabawa!



Zakończenie sezonu 2016/2017
2017-06-26

W piątek 23 czerwca, w naszym klubie odbyło się zakończenie sezonu 2016/2017. Podsumowania mijającego sezonu dokonał prezes klubu Pan

Władysław Budek, kilka słów do zawodników i  rodziców wygłosił  również  trener Zbigniew Ryczek. Podczas spotkania wręczone zostały drobne

upominki dla zawodników, którzy w sezonie 2016/2017 wywalczyli miejsce w �nałowej ósemce turniejów ogólnopolskich. Pamiątkowe dyplomy

otrzymali  również  najmłodsi  nasi  zawodnicy  uczęszczający  na  zajęcia  "Grupy  Zuchów".  Wyróżnienie  otrzymały  także  �rmy,  które  wspierają

działalność klubu- jeszcze raz serdecznie dziękujemy �rmie LAMAFER Mirosław Grzywacz, Kancelarii Adwokackiej Proniewski Przybyłka S.C. oraz

�rmie RECON Szczepan Budek. Za pracę  podziękowania otrzymali nasi wspaniali trenerzy Zbigniew Ryczek, Łukasz Międzik oraz Jakub Międzik.

Wszystkim zawodnikom, rodzicom oraz sympatykom klubu życzymy miłego wypoczynku! Oczywiście w okresie wakacji będą prowadzone zajęcia,

więc gorąco zapraszamy do klubu!



UWAGA!
2017-06-06

Zbliża się kolejny długi weekend, w związku z czym pragniemy poinformować, iż w dniach 15-16 czerwca 2017 r. klub będzie nieczynny.

Rusza nowy nabór!
2017-05-16

 

GRUPA ZUCHÓW 

Zapraszamy do zapisów wszystkich chętnych 7-8’latków. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (we wtorki i piątki od
godziny 17  do 18 ) pod okiem wykwali�kowanej kadry trenerskiej. Zajęcia obejmują przygotowanie �zyczne i psychiczne do

treningu szermierczego. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cena to tylko 100zł za miesiąc.

                                                                                    

Krakowski Klub Szermierzy to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów szermierczych w Polsce. W ponad 100-
letniej historii, Klub zapisał się licznymi sukcesami na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej. Nasi reprezentanci zwyciężali

podczas Olimpiad i Mistrzostw Świata przyczyniając się do popularyzacji polskiej szermierki.

GRUPA ZUCHÓW: w ramach tej grupy prowadzone są zajęcia dla najmłodszych adeptów szermierki. Podczas treningów dzieci
rozwijają sprawność całego ciała, zmysł równowagi, koordynację swoich ruchów oraz ich zwinność i precyzję. Przede wszystkim
jednak dzieci uczą się systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu. Zajęcia odbywają się przy ul. B. Czerwieńskiego 16 w

Krakowie.

                                                                                                                                                 

Szermierka jest elitarną dyscypliną sportu cieszącą się dużym uznaniem na całym świecie. Zbiorowe zajęcia sportowe dobrze
wpływają na dzieci nieśmiałe, które uczą się funkcjonowania w grupie, a także na dzieci nadpobudliwe ruchowo i emocjonalnie,

które będą miały możliwość rozładowania energii. Zajęcia, które Państwu oferujemy korzystnie wpływają na rozwój �zyczny
dziecka, poprawę re�eksu, umiejętność koncentracji, szybkość podejmowania decyzji, lecz przede wszystkim uczą i bawią.

00 00

*



 

Nie czekaj i już teraz  pozwól dziecku poznać fascynującą dyscyplinę sportową jaką jest SZERMIERKA!

* Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kks@kks.krakow.pl najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz wiek

dziecka). W grupie dostępnych jest 15 miejsc- decyduje kolejność zgłoszeń! 

Długi weekend majowy
2017-04-26

Nadchodzą kolejne dni wolne od szermierki. W dniach 1-3 maj klub będzie zamknięty. Widzimy się z
powrotem 4 maja!! 

Święta Wielkanocne 2017
2017-04-06

Skok w Nowy 2017 Rok
2017-01-09



Dzień wolny...
2016-12-29

6 stycznia klub będzie nieczynny!

Obóz zimowy 2017
2016-12-29

Wpłaty za obóz prosimy dokonywać gotówką w sekretariacie klubu bądź przelewem na konto. Koszt obozu bez nart to 850,00 zł.
Termin wpłat mija 10 stycznia. Ponadto zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez naszych trenerów wyjazdy na narty

dla zawodników KKS odbywać się będą codziennie. Dodatkowy koszt wyjazdu na narty od dziecka za całe 6 dni wynosi:
- z własnym sprzętem 450,00 zł

- z wypożyczaniem sprzętu 600,00 zł
W cenę wyjazdu na narty wliczony jest transport oraz karnet.

Wpłaty za wyjazdy na narty prosimy dokonywać gotówką w sekretariacie klubu do dnia 20 stycznia 2017 r.



UWAGA!!
2016-12-15

Pragniemy poinformować, iż w zwiąku ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia w dniach 23 i 26 grudnia klub będzie nieczynny. W dniach 27-30 grudnia

zajęcia będą odbywać się normalnie według dotychczasowego harmonogramu.

Spotkanie Wigilijne
2016-12-14

UWAGA!!
2016-12-06



Turniej Mikołajkowy 2016
2016-11-22



11.11.2016
2016-11-08

W dniu 11 listopada klub będzie nieczynny.

Złoty Kasztan 2016
2016-11-02

W miniona niedzielę na Tarnowskich planszach odbył się XII turniej szermierczy- Złoty Kasztan, w szpadzie dziewcząt i chłopców. W turnieju tym

wystartowała jedynie trójka naszych zawodników. W szpadzie dziewcząt barwy KKS reprezentowała Sandra Machnik, która po porażce w

ćwierć�nale z Alicją Goczał zajęła wysokie trzecie miejsce. Również brat Sandry- Oliwier nie zawiódł, a żeby siostrze nie było przykro w swojej

kategorii wiekowej także wywalczył brąz. Trzecim naszym reprezentantem był Stanisław Durlik (niestety organizator nie podał jeszcze pełnych

wyników). Sandrze i Oliwierowi gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych! 



Szpada Dziewcząt Zuchy

3 Machnik Sandra

Szpada Chłopców Dzieci

3 Machnik Oliwier

31.10.2016- 01.11.2016
2016-10-27

W dniu 31 października oraz 1 listopada Klub będzie nieczynny, zapraszamy na zajęcia
od 2 listopada!

Obóz zimowy 2017
2016-10-26



Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
2016-09-21

Krakowskie Forum Sportu
2016-09-06

W najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana odbędzie się Krakowskie Forum Sportu.
Serdecznie zapraszamy, jednym z wystawców będzie Krakowski Klub Szermierzy!

Obóz letni



2016-08-30

W  dniach  od  13  do  27  sierpnia  przebywaliśmy  na  zgrupowaniu  letnim,  które  odbyło  się  w  Zarzeczu,  w  województwie
podkarpackim. Na obozie byli z nami zawodnicy z Kalwarii oraz Ukrainy. Trenowaliśmy dwa razy dziennie i oprócz treningów
szermierczych, jeździliśmy na pływalnię do Jarosławia a także na wycieczki krajoznawcze do zamku w Krasiczynie oraz w Łańcucie.
Przy ognisku, mieliśmy okazję wspólnie piec kiełbaski zaś wieczory spędzaliśmy na świelicy gdzie graliśmy w „planszówki”. Na
zakończenie obozu odbył się już po raz XII Turniej o Puchar Prezesa, którego zwycięzcami zostali w Grupie Młodszej- Łucja Danek,
w Grupie Starszej- Karol Budek. Pogoda oraz nastroje dopisały dzięki czemu pożądnie przepracowaliśmy całe dwa tygodnie. Jakie
będą tego efekty to już czas pokaże…

Galeria zdjęć z obozu dostępna jest tutaj

GRUPA ZUCHÓW
2016-08-29

Pierwsze zajęcia dla Grupy Zuchów w sezonie 2016/2017 odbędą się w najbliższy piątek tj. 2 września o
godzinie 17:00.

GRUPA REKREACYJNA
2016-08-29

Już od 30 sierpnia zajęcia dla Grupy Rekreacyjnej odbywać się będą we wtorki i czwartki, w godzinach
20:15- 22:00.

Do 31 sierpnia trwają zapisy
2016-06-13



 

GRUPA ZUCHÓW

Zapraszamy do zapisów wszystkich chętnych 7-8’latków. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (we wtorki i piątki od godziny 17  do 18 )

pod okiem wykwali�kowanej kadry trenerskiej. Zajęcia obejmują przygotowanie �zyczne i psychiczne do treningu szermierczego. Liczba miejsc

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena to tylko 100zł za miesiąc.

                                                   

Krakowski Klub Szermierzy to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów szermierczych w Polsce. W ponad 100-letniej historii, Klub

zapisał się licznymi sukcesami na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej. Nasi reprezentanci zwyciężali podczas Olimpiad i Mistrzostw Świata

przyczyniając się do popularyzacji polskiej szermierki.

GRUPA ZUCHÓW: w ramach tej grupy prowadzone są zajęcia dla najmłodszych adeptów szermierki. Podczas treningów dzieci rozwijają sprawność

całego ciała, zmysł równowagi, koordynację swoich ruchów oraz ich zwinność i precyzję. Przede wszystkim jednak dzieci uczą się systematyczności i

wytrwałości w dążeniu do celu. Zajęcia odbywają się przy ul. B. Czerwieńskiego 16 w Krakowie.

                                                                                       

Szermierka jest elitarną dyscypliną sportu cieszącą się dużym uznaniem na całym świecie. Zbiorowe zajęcia sportowe dobrze wpływają na dzieci

nieśmiałe, które uczą się funkcjonowania w grupie, a także na dzieci nadpobudliwe ruchowo i emocjonalnie, które będą miały możliwość

rozładowania energii. Zajęcia, które Państwu oferujemy korzystnie wpływają na rozwój �zyczny dziecka, poprawę re�eksu, umiejętność

koncentracji, szybkość podejmowania decyzji lecz przede wszystkim uczą i bawią.

 

* Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kks@kks.krakow.pl najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz wiek

dziecka). W grupie dostępnych jest 10 miejsc- decyduje kolejność zgłoszeń!

Nie czekaj i już teraz  pozwól dziecku poznać fascynującą dyscyplinę sportową jaką jest SZERMIERKA!

Nie żyje Tomasz Staszczak
2016-08-02

Z przykrością zawiadamiamy, iż 31 lipca zginął tragicznie przyjaciel naszego klubu a zarazem ojciec byłego naszego zawodnika-
Tomasz  Staszczak.  Wyrazy  głębokiego  współczucia  całej  rodzinie  Pana  Tomasza  składają  Zarząd,  Trenerzy  oraz  Zawodnicy
Krakowskiego Klubu Szermierzy. Pogrzeb Pana Tomasza odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 13:20 w Kościele św. Antoniego, w
Bronowicach Małych.

Wakacje w mieście z KKS'em
2016-06-23

00 00

*



Zakończenie Sezonu 2015/2016
2016-06-18

17.06.2016- Zakończenie Sezonu 2015/2016
W  dniu  wczorajszym  zamiast  treningu  na  naszej  sali  odbyło  się  zakończenie  sezonu  2015/2016.  Jak  co  roku  dokonaliśmy
podsumowania wyników. Prezes Władysław Budek wraz z członkiem Zarządu Mirosławem Walochą dokonali wręczeia nagród
zawodnikom,  którzy  uzyskali  miejsce  w  �nałowej  "8"  turnieju  ogólnopolskiego.  Ponadto  dyplomy  otrzymali  nasi  najmłodsi
zawodnicy z Grupy Zuchów. Wyróżnione zostały �rmy, które wspierają działalność Klubu, sponsorzy naszych turniejów a także
działacze.  Najważniejszym  jednak  punktem  programu  było  uhonorowanie  50-tej  rocznicy  zdobycia  przez  Pana  Ryszarda
Rutkowskiego złotego medalu Mistrzostw Polski Seniorów. Na naszą imprezę przybyło wielu gości między innymi Pani Dyrektor
Jadwiga Jaworska,  której  to  mieliśmy okazję  podziękować  za  pomoc i  wsparcie  jakie  nam udzieliła w ostatnich kilku latach.
Zawodnikom  życzymy  dalszej  wytrwałości  w  treningach  a  Trenerom  jeszcze  więcej  energii  do  pracy.  Wszystkim  serdecznie
dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę!

Dni Wolne
2016-05-24

W dniach 26-27.05.2016 r. Klub będzie nieczynny!

DZIEŃ OTWARTY W KRAKOWSKIM KLUBIE SZERMIERZY
2016-05-09



Dni wolne od zajęć
2016-03-17

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi informujemy, iż w dniach 25
marca (tj. Wielki Piątek) oraz 28 marca (tj. Poniedziałek Wielkanocny) klub będzie

nieczynny!

Wielkanoc 2016
2016-03-17



Obóz letni 2016!!
2016-03-11

III Puchar Polski Seniorów
2016-02-15

III Puchar Polski Seniorów 20.02.2015
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane w sekretariacie klubu do środy 17 lutego do godziny 19.



UWAGA!!!
2016-01-25

UWAGA!
2016-01-19

UWAGA!
W związku z wcześniejszą zmianą godzin zajęć w okresie ferii informujemy, że od 25 stycznia tj.

najbliższego poniedziałku wracamy do stałego harmonogramu --> http://kks.krakow.pl
/d/gra�k_treningow

Licencje krajowe 2016
2016-01-11

LICENCJE ZAWODNICZE PZS
Aby uzyskać licencję krajową na 2016r. należy dostarczyć drogą mailową do sekretariatu klubu aktualne zdjęcie

oraz uiścić opłatę w wysokości 40,00zł.

Ferie zimowe
2016-01-11

FERIE ZIMOWE
W okresie ferii zimowych zajęcia odbywać się będą w zmienionych godzinach:
Grupa Zuchy- wtorki i piątki 16-17
Grupa Młodsza- poniedziałki, środy, czwartki 15-17, wtorki i piątki 15-16
Grupa Starsza- od poniedziałku do piątku 17-19
Grupa Rekreacyjna- wtorki i czwartki 19-21
KENDO- poniedziałki, środy, piątki 19-22

Powyższe godziny obowiązują jedynie w terminie od 16 do 31 stycznia br.



6 stycznia
2016-01-05

W dniu 6 stycznia klub będzie nieczynny!

Spotkanie Wigilijne
2015-12-15

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
2015-12-15

W dniach od 23 do 27 grudnia oraz od 31 grudnia do 3 stycznia klub będzie nieczynny!

Turniej Mikołajkowy
2015-12-07

Naszą  tradycją  stał  się  turniej mikołajkowy. W związku z tym na specjalne zaproszenie, w minioną  sobotę  do naszego klubu przyjechał Święty

Mikołaj.  Co prawda ze względu na brak śniegu przyjechał  samochodem, ale  może nawet lepiej  bo w dużym bagażniku zmieściło się  duuużo

prezentów.  Podczas gdy Mikołaj wypakowywał samochód na sali odbywały się oczywiście walki. Niestety nie wszystkim dzieciom udało się do nas

dotrzeć, a to szkoda bo zabawa była przednia. Rodzice na świetlicy przygotowali poczęstunek dla zawodników i strudzonego drogą Mikołaja. W

turnieju udział  wzięła ósemka chłopców i zaledwie dwie dziewczynki.  Zwycięzcą  został  Antoni Wołkow zaś  z dziewcząt najwyżej sklasy�kowana

została Maja Skrzydlewska. Po zakończonym turnieju, wszyscy zgromadziliśmy się na świetlicy i oczekiwaliśmy przyjścia św. Mikołaja. Na głośne

wołanie dzieci oczywiście nie mógł nie zareagować :). Święty Mikołaj pochwalił wszystkich za zaangażowanie a w szczególności zawodników za ich

wytrwałość w treningach. Złożył gratulacje zwycięzcy oraz pozostałym uczestnikom turnieju wręczając przy tym statuetki, dyplomy oraz prezenty.

Nie zapomniał również o pozostałych dzieciach, które przybyły w tym dniu by dopingować starszych kolegów i koleżanki. Mały prezent znalazł się

również dla trenera Łukasza Międzika, a także dla pani Moniki :). Tym razem św. Mikołaj nie rozdał żadnych rózg- zobaczymy jak będzie za rok...



1 Wołkow Antoni                                                    1 Skrzydlewska Maja

2 Durlik Stanisław                                                   2 Machnik Sandra

3 Ryba Szymon

3 Zubrzycki Maksym

5 Machnik Oliwier

6 Ostrowski Mieszko

7 Jagiełłowicz Jakub

8 Banachowicz Filip

   

Szampan za zwycięstwo!
2015-11-23

Z okazji zwycięstwa w I Pucharze Polski Seniorów, Renata zaprasza wszystkich zawodników, trenerów
oraz członków Zarządu na szampana we wtorek 24 listopada o godzinie 19:50 w świetlicy Klubu!

Żegnamy Joannę Młynek...
2015-11-20

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci naszej koleżanki,

wieloletniej zawodniczki- reprezentantki Klubu 

Joanny Młynek 

Asia pozostanie na zawsze w pamięci tych, 

którzy mieli szczęście ją poznać.

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie 

składają

Członkowie Zarządu, Trenerzy oraz Zawodnicy

Krakowskiego Klubu Szermierzy  



Pogrzeb Asi odbędzie się w czwartek 26 listopada o godzinie 12

w kaplicy przy Cmentarzu Podgórskim.

11 Listopada
2015-11-09

W dniu 11 listopada klub będzie nieczynny!

UWAGA!
2015-10-30

Ślub Kasi i Szczepana
2015-10-19

"Dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje." JPII  

17 październik 2015r., to data bardzo ważna dla Katarzyny Pisarskiej i Szczepana Budka.To tego dnia właśnie powiedzieli sobie
sakramentalne TAK. Dwoje naszych zawodników połączył nie tylko Klub i pasja do szermierki lecz również miłość. W imieniu
Zawodników, Trenerów oraz Zarządu jeszcze raz pragniemy złożyć Kasi i Szczepanowi najserdeczniejsze życzenia: Niech ten dzień
17 października będzie wstępem do samych szczęśliwych dni a miłość, która Was połączyła niech pozostanie z Wami na zawsze.
Wszystkiego co najpiękniejsze na Nowej Drodze życia!!



Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków KKS
2015-10-12

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy zwołuje Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Krakowskiego Klubu Szermierzy.
Zebranie odbędzie się w dniu 27 października br., I termin godz. 18:00, II termin godz. 18:15. Zebranie dotyczy zaciągnięcia przez

Klub kredytu. 

Now lokaliacja- nowa siedziba!
2015-09-21

Już po mału zbliżamy się do końca remontu. W przyszłym tygodniu- w końcu się przeprowadzamy! W
związku z powyższym w dniach od 28 do 30 września,  od rana do nocy zapraszamy wszystkich do
pomocy przy pracach związanych ze sprzątaniem i wieszaniem drabinek na sali. W dniu 1 października
zajęć  nie będzie,  na ten dzień  zaplanowane jest przewożenie wszystkich rzeczy ze szkoły do nowej
siedziby przy ul. Czerwieńskiego. To nasza nowa przyszłość warto mieć w niej swój udział!

Nowa sala
2015-09-07

Od 17 do końca września będą trwały przenosiny naszego klubu ze szkoły przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 do nowego lokum
przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie. W związku z tym wszystkie osoby chętne lub mogące w jakiś sposób pomóc w tym
przedsięwzięciu proszone są o kontakt z sekretariatem klubu. Zakres planowanych prac obejmuje: sprzątanie, meblowanie-
urządzanie, przewożenie. 

Harmonogram zajęć
2015-08-31

Uwaga!

Bardzo proszę o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie zajęć kliknij tutaj.



Uwaga- I Puchar Polski Juniorów Młodszych
2015-08-30

W pierwszy weekend września, a dokładniej 5 tj. sobota odbędzie się I Puchar Polski Juniorów Młodszych w Radlinie. Prawo startu
mają juniorzy młodsi oraz młodzicy. Istnieje możliwość wspólnego transportu busem wraz z klubem Zerwikaptur. W związku z
tym, zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 1 września telefonicznie lub drogą mailową. Transport i jego koszt uzależniony
jest od ilości chętnych.

29 sierpnia- z obozu!
2015-08-28

W dniu jutrzejszym tj. 29 sierpnia odbędzie się naszych zawodników z obozu letniego. Wyjaz z Zarzecza zaraz po śniadaniu-
przyjazd do Krakowa około południa. Przyjazd na parking ALMY przy ul. Pilotów!

Remont trwa...
2015-07-22

Planujemy, że od września zajęcia ruszą już w nowym miejscu- w sali przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie.
Obecnie prowadzone są tam prace remontowe dzięki, którym lokal zostanie przystosowany do naszych

"szermierczych" potrzeb. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy!!!

WYJAZD NA OBÓZ LETNI
2015-07-07

Wyjazd na obóz letni odbędzie się w dniu 15 sierpnia o godzinie 9 rano spod budynku szkoły przy ul. Kazimierza
Odnowiciela 2 w Krakowie. Przypominamy o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej, aktualnych badań lekarskich

oraz wypełnionej karty kwali�kacyjnej!

UWAGA!
2015-06-22

W związku z planowaną w okresie wakacyjnym przeprowadzką, prosimy o zabranie wszystkich swoich
prywatnych rzeczy z boksów- szatni przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2, najpóźniej do dnia 30 czerwca

2015 r. Po tym terminie wszystko co pozostanie w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie szkoły
a nie będzie własnością KKS zostanie wyrzucone.

Zakończenie sezonu 2014/2015



2015-06-16

Zachęcamy do wzięcia udziału w piątkowym spotkaniu z okazji zakończenia sezonu 2014/2015! Spotkanie odbędzie się w nowej
siedzibie Klubu przy ul. Czerwieńskiego 16. Nowy obiekt wymaga remontu w związku z czym wszyscy goście będą mogli się

zdeklarować w jakim zakresie będą w stanie pomóc Klubowi w pracach remontowych i sprzątaniu. Zgodnie ze starą tradycją na
spotkania zakończenia sezonu, goście pojawiają się z poczęstunkiem :), co pomaga w integracji, wzajemnym poznaniu się i dobrej

zabawie. Zakończenie jest w najbliższy piątek o godzinie 19! 

Zakończenie sezonu 2014/2015
2015-06-08

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2014/2015

 

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy pragnie zaprosić wszystkich zawodników, rodziców, trenerów
oraz sympatyków Klubu na zakończenie sezonu 2014/2015, które odbędzie się w dniu 19 czerwca
tj. piątek o godzinie 19  w lokalu przy ul. Czerwieńskiego 16 gdzie od września odbywać się będą

 wszystkie zajęcia.

Długi weekend czerwcowy
2015-05-28

Informujemy, że w dniach 4-5 czerwca Klub będzie nieczynny!

UWAGA!
2015-05-12

UWAGA!

W dniu 3 czerwca 2015r. (środa) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok
2014. Pierwszy termin godz. 18:00, drugi termin godz. 18:15.

UWAGA!
2015-05-05

W najbliższy piątek tj. 8 maja zajęcia grupy młodszej będą przesunięte z godziny 15 na godzinę 16, zaś grupy
starszej z 17 na 18!

UWAGA SENIORZY!

00



2015-04-27

Zbliżają się Mistrzostwa Polski Seniorów, bardzo prosimy o zgłaszanie swojego udziału w sekretariacie
Klubu bądź drogą mailową do dnia 29 kwietnia tj. najbliższa środa!!!

1 maja
2015-04-27

W dniu 1 maja tj. piątek Klub będzie nieczynny!

Zmiana Godzin
2015-04-07

W najbliższy piątek tj. 10 kwietnia nastąpi zmiana godzin:

Grupa Młodsza z godziny 15:00 na godzinę 16:00

Grupa Starsza z godziny 17:00 na godzinę 18:00

Informacja
2015-03-24

Pragniemy poinformować, iż w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi w
dniach 2-3 kwietnia (Wielki czwartek i piątek) klub będzie nieczynny!

ZAPROSZENIE
2015-03-24

ZAPROSZENIE

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy pragnie zaprosić wszystkich zawodników, rodziców, sympatyków klubu
oraz trenerów na „Spotkanie Wielkanocne”, które odbędzie się w dniu 31 marca (wtorek) o godzinie 18 w świetlicy

Klubu. Wszystkim tym, którym nie uda się dotrzeć na spotkanie życzymy zdrowych i pogodnych Świąt
Wielkanocnych, ob�tości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

Zmiana godzin zajęć 13 lutego (piątek)



2015-02-10

UWAGA!

W najbliższy piątek tj. 13 lutego nastąpi zmiana godzin zajęć. Zajęcia dla Grupy Młodszej rozpoczną się o godzinie
16:00, zaś zajęcia Grupy Starszej rozpoczną się o godzinie 18:00.

FERIE ZIMOWE
2015-02-04

Podczas ferii  zimowych Klub będzie działał  wg stałego harmonogramu, nic nie ulega zmianie po za
zajęciami grupy zuchy (zajęc nie będzie w dniach 17 i 20 luty).

GRUPA ZUCHY
2015-02-04

UWAGA!
W dniach 17 oraz 20 lutego z powodu ferii zimowych zajęć grupy zuchów nie będzie.

ZAPROSZENIE
2015-02-04

Wszystkich zawodników,  rodziców,  trenerów oraz pozostałych fanów KKS zapraszamy na spotkanie
okolicznościowe-  "oblewanie"  medali  Mistrzostw Polski-  Złoto  Aleksandry  Zamachowskiej  oraz  Brąz
drużyny dziewcząt.  Spotkanie odbędzie się  we wtorek tj.  10 lutego o godzinie 17:45 w sekretariacie
Klubu!

Zmarł Józef Kielman
2015-01-19

Śp. Józef Kielman 1952-2015
Dnia 13 stycznia 2015 roku po długiej chorobie odszedł były szpadzista i zawodnik Krakowskiego Klubu Szermierzy Józef Kielman.

Pochowany został w Białymstoku, gdzie od wielu lat pracował jako dyplomowany psycholog i terapeuta leczący od uzależnień
alkoholowych.

Licencje
2015-01-15

UWAGA!



Prosimy o wpłacanie należności w wysokości 40,00zł za licencję zawodnika PZS na rok
2015, płatności można dokonać przelewem na konto bądź gotówką w sekretariacie

Klubu.

UWAGA!
2015-01-15

W dniu jutrzejszym tj. 16 stycznia zajęcia grupy młodszej zostają przesunięte o godzinę tj. z godziny
15:00 na godzinę 16:00!!

UWAGA
2014-12-23

Wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w II Pucharze Polski Seniorów prosimy o
kontakt z Panem Bartkiem Językiem najpóźniej do 31 grudnia.

Przerwa Świąteczna
2014-12-03

UWAGA!!
2014-11-24

W dniu 28 listopada tj. piątek zajęcia Grupy Młodszej zostają przeniesione z godziny 15 na godzinę 16!

Turniej Mikołajkowy 2014
2014-11-17

Turniej  Mikołajkowy Krakowskiego Klubu Szermierzy jest  tradycyjną imprezą przedświąteczną, organizowaną dla

naszych zawodników. Zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju wszystkie dzieci z kategorii wiekowej 2002 i młodsi, w

szczególności wszystkich nowicjuszy :), dla których zawody te będą "pierwszym krokiem szermierczym". W załączniku

komunikat organizacyjny.

UWAGA!!
2014-11-04



W dniach 10 i 11 listopada Klub będzie nieczynny!

Mistrz Polski Seniorów
2014-10-29

Zgrupowanie Zimowe- Ferie 2015
2014-10-20

UWAGA!!
2014-10-15

UWAGA!

Wyjątkowo w najbliższy piątek tj. 17 października 2014 r. zajęcia zostają przesunięte o godzinę. Zajęcia grupy młodszej odbędą się
od godziny 16:00- 18:00, a zajęcia grupy starszej odbędą się od godziny 18:00- 20:00. Proszę pamiętać, że sytuacja ta dotyczy tylko

nadchodzącego piątku!

Mistrzostwa Polski Seniorów- Zaproszenie
2014-10-14

W dniu jutrzejszym tj. środa 15 października zapraszamy do świetlicy Klubu na godzinę 20:00- wszystkich

tych, którzy chcą uczcić z nami zdobycie złotego medalu przez Marcela Baś oraz srebrnego medalu w

drużynie przez dziewczęta: Aleksandra Zamachowska, Joanna Eichler, Renata Knapik- Miazga, Magdalena

Kruk, podczas Mistrzostw Polski Seniorów!

UWAGA
2014-09-11

UWAGA!

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy na mocy Uchwały nr 9 z dnia 10.09.2014 r. podjął decyzję o zmianie składki
członkowskiej z 80,00 zł na 100,00 zł,  jednocześnie zniesione zostały dotychczasowe zniżki rodzinne i kwartalne.

Nowe zasady płatności obowiązywać będą dla Grupy Rekreacyjnej od 1 września 2014 r., a dla pozostałych
członków Klubu od dnia 1 stycznia 2015 r.

UBEZPIECZENIE



2014-09-04

Prosimy o uzupełnienie wpłat za ubezpieczenie z sezonu 2013/2014 w wysokości
48,00zł oraz prosimy o wpłacanie bieżącej należności za ubezpieczenie na sezon

2014/2015 tj. 48,00zł.

UWAGA- BADANIA LEKARSKIE
2014-09-04

Informujemy, iż każdy uczestnik zajęć szermierczych musi posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez
lekarza medycyny sportu!

Trener ma prawo nie zgodzić się na uczestnictwo na zajęciach zawodnika,w przypadku gdy ten nie posiada badań
lekarskich (od lekarza medycyny sportu) bądź skończyła mu się ich ważność.

Obóz Letni Zarzecze
2014-09-01

W minioną sobotę zakończył się dwutygodniowy obóz szermierczy, który odbywał się w niewielkiej podkarpackiej miejscowości
Zarzecze k. Przeworska. W obozie uczestniczyło ponad 20 zawodników z Krakowskiego Klubu Szermierzy nad ich
przygotowaniem sportowym czuwała trzyosobowa kadra trenerska. W obozie poza zawodnikami z Krakowa udział wzięli
dodatkowo zawodnicy z klubów Mieleckich oraz z klubu z Krosna, a także na zaproszenie KKSu - zawodnicy z Ukrainy. Fotorelacja
z obozu dostępna jest tutaj.

Podziękowania
2014-08-06

W imieniu Zarządu Krakowskiego Klubu Szermierzy, zawodników, trenerów oraz kibiców serdecznie dziękuję Panu Grzegorzowi
Mielniczkowi za pomoc przy prowadzeniu strony internetowej Klubu.

MB

WYJAZD NA OBÓZ
2014-08-04

WYJAZD NA OBÓZ LETNI W DNIU 16 SIERPNIA ODBĘDZIE SIĘ SPOD SZKOŁY NA UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA 2 W KRAKOWIE O GODZINIE 8:00.

W DNIU 6 SIERPNIA BĘDZIE CZYNNY SEKRETARIAT KLUBU W GODZINACH OD 16:00- 18:30 (WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE DONIEŚLI KART KWALIFIKACYJNYCH

PROSIMY O DONIESIENIE ICH W TYM DNIU).

NA OBÓZ PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZABRANIU:



1. AKTUALNYCH BADAŃ LEKARSKICH

2. LEGITYMACJI SZKOLNEJ

3. KARTY KWALIFIKACYJNEJ (CI, KTÓRZY NIE ZDOŁAJĄ JEJ DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU- JEST TO WARUNEK WYJAZDU NA OBÓZ)

4. SPRZĘTU SZERMIERCZEGO

5. STROJU KĄPIELOWEGO

6. PROSIMY O PRZYGOTOWANIE NAJMŁODSZYCH NA WYPADEK DESZCZOWYCH DNI (tj. ODPOWIEDNIE OBUWIE ORAZ UBRANIE), PROSIMY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O NAKRYCIU

GŁOWY NA WYPADEK UPAŁÓW.

Szermierka dla dzieci! NoWa GrUpA :)
2014-06-24

GRUPA ZUCHÓW

Zapraszamy do zapisów wszystkich chętnych 7-8’latków. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (we
wtorki i piątki od godziny 17  do 18 ) pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Zajęcia obejmują

przygotowanie fizyczne i psychiczne do treningu szermierczego. Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

Cena to tylko 100zł za miesiąc.

                                                  

Krakowski Klub Szermierzy to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów szermierczych w Polsce. W
ponad 100-letniej historii, Klub zapisał się licznymi sukcesami na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej. Nasi

reprezentanci zwyciężali podczas Olimpiad i Mistrzostw Świata przyczyniając się do popularyzacji polskiej szermierki.

                                                                                   

GRUPA ZUCHÓW: w ramach tej grupy prowadzone są zajęcia dla najmłodszych adeptów szermierki.

Podczas treningów dzieci rozwijają sprawność całego ciała, zmysł równowagi, koordynację swoich ruchów

oraz ich zwinność i precyzję. Przede wszystkim jednak dzieci uczą się systematyczności i wytrwałości w

dążeniu do celu. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie.

                        

Szermierka jest elitarną dyscypliną sportu cieszącą się dużym uznaniem na całym świecie.Zbiorowe zajęcia sportowe
dobrze wpływają na dzieci nieśmiałe ,które uczą się funkcjonowania w grupie, a także na dzieci nadpobudliwe
ruchowo i emocjonalnie, które będą miały możliwość rozładowania energii. Zajęcia, które Państwu oferujemy

korzystnie wpływają na rozwój fizyczny dziecka, poprawę refleksu, umiejętność koncentracji, szybkość podejmowania
decyzji lecz przede wszystkim uczą i bawią.

Nie czekaj i już teraz  pozwól dziecku poznać fascynującą dyscyplinę sportową jaką jest SZERMIERKA!

*  Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kks@kks.krakow.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz
wiek dziecka). W grupie dostępnych jest 10 miejsc.

00 00
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Obóz letni
2014-06-23

Do dnia 27 czerwca tj. piątek będzie wydawany sprzęt szermierczy. Wszystkich tych,
którzy korzystają ze sprzętu klubowego prosimy o zgłoszenie się do trenera, a

zawodników o zabranie swojego sprzętu z szatni klubowych.  Sprzęt szermierczy jest
niezbędny na obozie letnim!!!

Żegnamy Pana Andrzeja Kozaczka
2014-06-11

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Andrzeja Kozaczka, zawodnika i działacza Krakowskiego
Klubu Szermierzy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu jutrzejszym (12.06.2014) o godzinie 13:40 na

Cmentarzu Rakowickim. 

W imieniu całego Klubu składamy kondolencje Rodzinie oraz Najbliższym.

ZAKOŃCZENIE SEZONU
2014-06-05

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy ma przyjemność zaprosić wszystkich

zawodników, rodziców oraz trenerów na zakończenie sezonu 2013/2014, które

odbędzie się w dniu 23 czerwca o godzinie 18 w świetlicy Klubu.

Zebranie Walno- Sprawozdawcze
2014-05-07

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy ustalił termin Zebrania Walno- Sprawozdawczego Członków KKS

na dzień 28 maja 2014 roku (środa),

 I termin godzina 17:45

II termin godzina 18:00

Ustalono również termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KKS dotyczącego zmian w Statucie

na dzień 28 maja 2014 (środa),

I termin godzina 17:45

II termin godzina 18:00

Przypominamy, iż osobą posiadającą prawo wyborcze jest członek Klubu posiadający złożoną deklarację członkowską,
opłacający regularnie składki członkowskie oraz mający ukończone 16 lat. Osobą posiadającą prawo wyborcze może być również

rodzic- małoletniego (poniżej 16 roku życia) członka Klubu, posiadający status członka- sympatyka (jednorazowa opłata

*



całoroczna w wysokości 100zł).  

Obóz Letni- Zarzecze
2014-05-22

UWAGA!

Koszt obozu letniego wynosi 1 150,00 zł, w cenie: zakwaterowanie, wyżywienie, baza sportowa,
przejazd. Prosimy o dokonywanie wpłat za obóz do dnia 20 czerwca 2014r. Ponadto prosimy o odbiór

kart obozowych, które również należy wypełnione złożyć w sekretariacie do dnia 20 czerwca 2014r.

UWAGA!
2014-04-30

UWAGA GRUPA REKREACYJNA!
W dniu dzisiejszym zajęcia zostają odwołane, w przyszłym tygodniu zajęcia odbędą się we wtorek, środę i czwartek

tj. 6,7 i 8 maja.

Obbóz Letni
2014-04-22

Prosimy o zgłaszanie udziału w obozie do dnia 10 maja w sekretariacie Klubu bądź drogą mailową.

(informacje dotyczące obozu letniego znajdą Państwo w załączonej ofercie)

Zaproszenie na spotkanie Wielkanocne
2014-04-02

Grupa Azoty- Sponsor Główny Renaty Knapik
2014-03-23

Krakowski Klub Szermierzy podjął współpracę z Grupą Azoty.

Od dziś Grupa Azoty jest głównym sponsorem naszej czołowej zawodniczki Renaty Knapik.



AKCJA 1% DLA KKS
2013-02-27

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że możecie wspomóc nasz Klub oddając 1% podatku.
Współpracujemy z Fundacją Partnerstwo, która gromadzi dla nas środki z 1%.

Aby przekazać 1% należy w picie podać numer KRS Fundacji:
0000197334 oraz jako cel szczegółowy wpisać: KRAKOWSKI KLUB SZERMIERZY AL. KIJOWSKA 16A, 30-079 KRAKÓW.

Zarząd, Trenerzy oraz Zawodnicy Krakowskiego Klubu Szermierzy z góry dziękują wszystkim darczyńcom!

1% na TWÓJ KLUB

        Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż  po raz piąty  uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

         Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której KRAKOWSKI KLUB

SZERMIERZY pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

         W myśl przepisów  1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo  mogą przekazać:

-  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

-  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

-  podatnicy prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,

  19-procentowej stawki podatku.

         Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany  poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając :

-  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez

Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę klubu sportowego i adres! (KRAKOWSKI KLUB SZERMIERZY AL. KIJOWSKA 16A, 30-079

KRAKÓW). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37

poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić

zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT,

zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108  , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże   100%  środków w formie umowy darowizny  na rzecz klubów

wskazanych przez  darczyńców.

Szczegóły na http://www.sponsorsportu.pl

Fotorelacja z Pucharu Europy Kadetów 2014
2014-02-17

Zapraszamy do Galerii

http://kks.krakow.pl/w/galeria-zawody/pekk



UWAGA!
2012-12-17

W DNIACH OD 21 GRUDNIA DO 29 GRUDNIA ORAZ 1 STYCZNIA KLUB

BĘDZIE NIECZYNNY. W DNIACH 30 I 31 GRUDNIA ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ

BĘDĄ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM.

GŁOSUJEMY NA RENATĘ!!
2013-11-25

Nasza zawodniczka Renata Knapik została nominowana w plebiscycie "10 Asów
Małopolski" jest to ogromne wyróżnienie dla Reni, ale również dla Klubu i wszystkich
KKSiaków!! GŁOSUJMY!! http://www.dziennikpolski24.pl/pl/sport/10-asow-malopolski-

2013/1295387-nasi-kandydaci.html

XXXIII PUCHAR BARBAKANU
2013-09-03

TERMIN TURNIEJU: 28 WRZEŚNIA 2013

SZPADA MĘŻCZYZN:

10:00 eliminacje: Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA, ul. Kolna 2

18:30 walki �nałowe (4): BARBAKAN

SZPADA KOBIET:

12:00 eliminacje: Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA, ul. Kolna 2

18:30 walki �nałowe (4): BARBAKAN

* �naliści miejsc V-VIII otrzymają nagrody podczas dekoracji wszystkich medalistów w Barbakanie. Finaliści, którzy nie zgłoszą się do dekoracji nie otrzymają nagród!

UCZESTNICTWO: Turniej otwarty dla zawodników z rocznika 1998 i starszych.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres kks@kks.krakow.pl. Termin nadsyłania
zgłoszeń upływa 25 września 2013 r. o północy!

STARTOWE: 30 PLN

NAGRODY:

I miejsce: 1 200,00 EURO

II miejsce: 500,00 EURO

III miejsce: 300,00 EURO

V-VIII miejsce: 100,00 EURO



ZASADY: Turniej będzie rozgrywany zgodnie z zasadami FIE!

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłego pobytu w Krakowie! :)

SPONSORZY TURNIEJU: PARTNERZY TURNIEJU:

PG

BUMA

PROFIL

ALIPLAST

ALUPROF

MEDIA MARKT

KRYNICZANKA

BARWA

KLONEX

 

UWAGA GRUPA REKRECYJNA
2013-09-21

UWAGA GRUPA REKREACYJNA!!!
Zajęcia z poniedziałku 23 września zostają przeniesione na wtorek 24 września!

GRUPA REKREACYJNA!
2013-09-18

UWAGA!

Zahchęcamy do zapisów na zajęcia z szermierki do grup rekreacyjnych. W tym momenci odbywają się zajęcia grupy poniedziałkowo- wtorkowej, a

cały czas trwają zapisy do grupy wtorkowo- czwartkowej! Przypominamy, że zajęcia dla obu grup odbywają się w dogodnych dla Państwa godzinach

tj. 20 -22 , sprzęt zapewnia klub a odpłatność to tylko 80zł miesięcznie! Zapraszamy

UBEZPIECZENIE
2013-09-09

UWAGA!

Do 30 września należy uiścić opłatę za ubezpieczenie w wysokości 48zł. Wpłatę można dokonać w sekretariacie
Klubu bądź na konto Klubu.

UWAGA!
2013-08-03

UWAGA! Wyjazd na obóz-> 16 sierpnia spotykamy się pod szkołą na ul. Kazimierza Odnowiciela 2 (pod Klubem) o godz. 9:30.

30 00



WAŻNE!!!
2013-07-19

Prosimy o uzupełnienie wpłat za obóz do dnia 25 lipca!

UWAGA TRANSPORT NA OBÓZ!
2013-06-25

UWAGA!

Opłata za transport na obóz wynosi 75zł od osoby (przejaz w dwie storny). Opłatę tę należy uiścić w sekretariacie klubu (czynny
do dnia 27 czerwca) bądź przelewem na konto klubowe nie później niż przed dzień wyjazdu.

ZAPROSZENIE!
2013-06-10

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy ma przyjemność zaprosić wszystkich zawodników, rodziców oraz trenerów
na zakończenie sezonu 2012/2013, które odbędzie się w dniu 21 czerwca o godzinie 18 w świetlicy Klubu.

UWAGA!!
2013-04-29

Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy. Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 5 maja Klub będzie nieczynny.

UWAGA!! Grupa Rekreacyjna
2013-04-18

UWAGA!!

GRUPA REKREACYJNA!! Zajęcia w przyszłym tygodniu, które miały się odbyć w dniach 22.04 (poniedziałek), 23.04 (wtorek) i 24.04 (środa) zostają

odwołane. Zajęcia odrabiane będą przez obie grupy (łączone) w czwartek 25.04 i piątek 26.04.

UWAGA!
2013-04-10

WAPIENNE 2013

Termin: dzieci 16.08- 30.08.2013



              starsi 16.08- 06.09.2013

 

Krakowski Klub Szermierzy ma przyjemność poinformować, iż w tym roku obóz letni odbędzie się w Uzdrowisku Wapienne. Ośrodek położony jest w kotlinie, w sercu Grupy Magurskiej

Beskidu Niskiego, w odległości 14km od Gorlic. Na jego terenie poza bazą noclegową znajdują się dwa baseny odkryte, boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, dwa korty tenisowe,

sala gimnastyczna wraz z siłownią i jacuzzi. Uzdrowisko posiada własne złoża wód mineralnych siarkowo- wodorowych, a sama miejscowość charakteryzuje się korzystnym, podgórskim

klimatem sprzyjającym wypoczynkowi.

Ośrodek Wczasowo- Leczniczy w Wapiennem k/Gorlic www.wapienne.pl

 

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na obóz letni zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
w dniu 24 kwietnia 2013 roku o godz. 18:00 w sekretariacie Klubu (tuż przed Walnym Zebraniem).

Kolejni Profesorowie w gronie byłych szermierzy KKSu!
2013-04-08

Prezydent wręczył nominacje 59 profesorom

                 Kilka godziń temu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz

pracownikom nauki i sztuki. Prezydent mówił, że tytuł profesora otrzymuje konkretna osoba, ale jest on także uwieńczeniem wysiłku zespołowego-

awans naukowy jest to również trud rodziny oraz osób towarzyszących w życiu zawodowym i rodzinnym. Kandydat do tytułu profesorskiego przez

życie idzie bowiem wspomagany przez zespół, środowisko i rodzinę.

                   Wśród tych, którzy dziś odebrali akty nominacyjne znaleźli się Tadeusz Boruta zawodnik i sędzia w latach '70-'80, a obecnie profesor sztuk

plastycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Jerzy Walocha profesor nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- sympatyk i

przyjaciel Klubu.

Szanowni Panowie Profesorowie,

proszę przyjąć przekazywane z ogromną radością najlepsze gratulacje i życzenia z okazji uzyskania stopnia naukowego- Profesora. W imieniu

Zarządu, pracowników i wszystkich zawodników życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz satysfakcji i pomyślności w życiu zawodowym i

osobistym. 

WAŻNE!!!
2013-04-03

Kraków dn. 3 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3 Z DN. 3 KWIETNIA 2013 ROKU

 

 

    Na podstawie paragrafu 24 pkt. 1 pod- pkt. 1 Statutu Krakowskiego Klubu Szermierzy, Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy zwołuje w dniu

24 kwietnia 2013 roku o godz. 18  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w celu dokonania zmian w Statucie. W tym samym terminie

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu.

00



UWAGA!!
2013-03-20

UWAGA!
W związku z przerwą świąteczną w dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2013 roku Klub będzie zamknięty.

W dniu 26 odbędzie się Spotkanie Wielkanocne!

UWAGA! Wyjazd na zawody do Wrocławia 22.03.2013
| 2013-03-19

Dotyczy zawodników: Iwo Janecki, Aleksander Siudak, Piotr Podolski, Karol Rosa, Tymoteusz Glazar i Mikołaj Gałka

Wyjazd na zawody w dniu 22 marca o godzinie 4:30 rano z parkingu koło ALMY przy ul. Pilotów

(od strony Castoramy). Koszt wyjazdu to 70zł + 25zł opłata startowa. Opiekunem podczas tego wyjazdu będzie p. Monika Żola tel. 883-773-767.

SPOTKANIE WIELKANOCNE
2013-03-18

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy pragnie zaprosić wszystkich zawodników,

rodziców oraz trenerów na "Spotkanie Wielkanocne", które odbędzie się w dniu 26

marca (wtorek) o godzinie 18 w świetlicy Klubu.Wszystkim tym, którym nie uda się

dotrzeć na spotkanie życzymy Wesołego Jajka :).

UWAGA!!
2013-01-23

UWAGA! Wyjazd na Mistrzostwa Polski Juniorów, w sobotę zbiórka w Rynku
Podgórskim o godz. 7:20- wyjazd 7:30. W niedzielę, zbiórka również w Rynku

Podgórskim o godz. 6:20- wyjazd 6:30.

UWAGA!!
2013-01-23

UWAGA!!! Dzisiejsze zajęcia Grupy Rekreacyjnej zostają przeniesione na jutro godz.
20:30!



Ferie Zimowe
2013-01-15

W dniach od 14 do 18 zajęć pomiędzy godziną 16 a 20 nie będzie. Zajęcia grup rekreacyjnych odbywać się będą normalnie wg
harmonogramu. Sekretariat klubu będzie czynny w poniedziałek, środę i czwartek w  godzinach od 18 do 20. Od 20 do 25 stycznia
trwać będzie obóz dochodzeniowy (zajęcia- grupa Junior między 14 a 16, grupa Senior między 18 a 20). Od 21 stycznia Sekretariat

czynny będzie wg normalnego harmonogramu.

OBÓZ ZIMOWY
2012-12-24

UWAGA!

Obóz zimowy odbędzie się w dniach od 18 stycznia do 26 stycznia 2013 roku, w Ochotnicy Dolnej- Pensjonat Jurkowski
(http://www.jurkowski.com.pl/). Informacje odnośnie wpłat będzie można uzyskać w Sekretariacie Klubu tuż po nowym roku

(termin wpłat mija 10 stycznia 2013 roku).

UWAGA!
2012-12-17

W DNIACH OD 21 GRUDNIA 2012 ROKU DO 1 STYCZNIA 2013 ROKU KLUB

BĘDZIE NIECZYNNY!

UWAGA!
2012-10-24

UWAGA!

W dniach 1 i 2 listopada 2012 Klub będzie nieczynny.

Szermierka Dla Dzieci!
2012-09-05

Szermierka to najbardziej elegancki sport. Jeśli pragniesz adrenaliny, wszechstronnego rozwoju umysłu,
ciała i charakteru to zapraszamy do Krakowskiego Klubu Szermierzy. Wychowankami Klubu są

mistrzowie olimpijscy, �naliści mistrzostw  świata i Europy. W Klubie panuje miła rodzinna atmosfera.

*Zobacz nasz harmonogram zajęć



Nowy sezon
2012-08-29

Nowy sezon rozpoczniemy w poniedziałek 3 września. Zajęcia odbywać będą

się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. We wrześniu prowadzony

będzie również nabór dzieci do sekcji sportowej - Zapraszamy wszystkich

zainteresowanych!

XXXII Międzynarodowy Turniej o Puchar Barbakanu
| 2012-07-26

Komunikat Zawodów dostępny w zakładce Puchar Barbakanu!

Pokaz Szermierki w Bonarka City Center
2012-07-31

UWAGA- obóz letni płatności i wyjazd!
2012-06-21

UWAGA!!!
PROSIMY O UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYJAZDEM NA OBÓZ LETNI! DODATKOWO

PRZED OBOZEM NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA UBEZPIECZENIE.PRZEJAZD AUKORAEM W DWIE STRONY 80
ZŁ.

UWAGA OBÓZ LETNI!
Wyjazd na obóz letni o godz. 8:00 dnia 14 sierpnia (zbiórka na parkingu CH KROKUS al. gen. Bora-

Komorowskiego 37), dnia 28 sierpnia około godziny 15:30 również parking CH Krokus.

 

Zajęcia lipcowe
2012-06-21

Zajęcia dla grupy rekreacyjnej w lipcu odbywać się będą w poniedziałki i środy
pomiędzy godziną 18 a 20. W tym też czasie chętni zawodnicy z Grupy Starszej będą



mogli korzystać z sali gimnastycznej.

*UWAGA!Zajęcia lipcowe z poniedziałku (02.07) oraz środy (04.07) zostają przeniesione na 10 i 12 lipca.
Więcej informacji w sekretariacie Klubu.

UWAGA!
2012-06-05

W sekretariacie Klubu można uzyskać informację odnośnie wpłat na obóz letni. Płatności

należy dokonać do końca czerwca przelewem na konto lub gotówką w sekretariacie.

ZAKOŃCZENIE SEZONU
2012-05-28

 ZAPROSZENIE

 

Zarząd i członkowie Krakowskiego Klubu Szermierzy mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z

okazji zakończenia sezonu szermierczego 2011/2012, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2012 r. w

świetlicy Klubu, przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2. Początek spotkania o godz. 18.00.

W programie:

Krótkie sprawozdanie zarządu z działalności Klubu w sezonie 2011/2012.

Podsumowanie wyników sportowych oraz wręczenie nagród dla wyróżniających zawodników Klubu.

Tradycyjny rodzinny turniej szermierczy dla najmłodszych (trzyosobowa drużyna składająca się z członków rodziny, z czego tylko jeden może być trenującym zawodnikiem)

GORĄCO ZAPRASZAMY!

 

v  Prosimy o potwierdzenie udziału w sekretariacie Klubu do dn. 8 czerwca 2012 r.

UWAGA! OBÓZ LETNI
2012-05-02

Obóz letni odbędzie się w dn. 14.08- 28.08.2012, w Ośrodku Wypoczynkowym Uroczysko w Zwierzyniu-
Bieszczady (http://uroczysko.bieszczady.pl/). Więcej informacji uzyskać można w sekretariacie Klubu. 

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze



2012-03-14

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy na podstawie Uchwały nr 17 z dn. 14.03.2012 ustala termin
Zebrania Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego na 9 maja 2012 roku. (O udział w zebraniu proszeni są
wszyscy członkowie Klubu mający ukończony 16 rok życia i opłacone składki do kwietnia 2012 roku)

Termin I godz. 18

Termin II godz. 18

UWAGA!! DŁUGI WEEKEND MAJOWY
2012-04-25

Zarząd Krakowskiego Klubu Szermierzy pragnie poinformować, iż w dniach 30 kwietnia i 2 maja zajęcia
odbywają się według obowiązującego harmonogramu. W dniach 1,3 oraz 4 maja Klub będzie nieczynny.

jeżeli na piątek (4 maja) zbierze się grupa min. 10 osób zajęcia zostaną przeprowadzone, więcej informacji u trenera.

UWAGA!!
2012-03-19

Z uwagi na napięty kalendarz imprez sportowych zaplanowanych na maj 2012 Zarząd Krakowskiego Klubu

Szermierzy zadecydował o przeniesienu XXXII Turnieju o Puchar Barbakanu. Zgodnie więc z wcześniejszą tradycją

zakończoną w 2004 roku Turniej odbędzie się w dn. 22-23 września 2012. Serdecznie zapraszamy.

Zmarł Blesław Sołtan
2011-12-28

Z przykrością zawiadamiamy, iż 22 grudnia zmarł Bolesław Sołtan, trener i zawodnik KKS Kraków.

    Jako szablista walczył w barwach KKS Kraków oraz Legii Warszawa. Kontynuując tradycje rodzinne Marii i
Stanisława Pereświt Sołtanów, jako trener pracował z wieloma zawodnikami- zarówno szablistami jak i
szpadzistami. Zmagał się długo z ciężką chorobą nowotworową. Miał 56.

      Pogrzeb odbędzie się 30 grudnia (piątek) o godzinie 12:20 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Szermierka dla dzieci
2011-09-19
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*



WPŁATY NA UBEZPIECZENIE
2011-09-06

Przypominamy zawodnikom o konieczności opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości 43 zł w sekretariacie klubu.

Zakończenie sezonu
2011-06-07

Zarząd KKS serdecznie zaprasza wszystkich zawodników, trenerów; rodziców i sympatyków na tradycyjne podsumowanie sezonu,
które odbędzie się 17 czerwca, o godz. 18 w klubowej świetlicy.

Spotkanie z Mistrzem Świata
2011-05-24

Serdecznie zapraszamy wszystkich zawodników oraz rodziców na spotkanie z obecnym mistrzem Świata w szpadzie, Nikolaiem
Novosjolovem, który bedzie gościem honorowym tegorocznego Pucharu Barbakanu.

Spotkanie odbędzie sie w piątek 27 maja.



Spotkanie przedświąteczne
2011-04-15

Z okazji zbliżających sie świąt Wielkiej Nocy, serdecznie zapraszamy zawodników, rodziców i sympatyków na spotkanie
przedświąteczne, które odbędzie się w klubie w środę (20 IV) o godzinie 18.

Już teraz życzymy wszystkim wesołych Śiat!

Składki członkowskie
2011-02-17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o terminowe opłacanie składek członkowskich. Przypominamy również, że brak uregulowanych
składek za okres trzech miesięcy, może stać się powodem usunięcia z listy członków Krakowskiego Klubu Szermierzy.

Zajęcia w ferie
2011-01-28

W okresie od 31.01 do 11.02 zajęcia w klubie odbywają się dla wszystkich grup od 18 do 20 od poniedziałku do piątku.  W tym
czasie zawodnicy KKSu wraz z trenerem wyjeżdżają na zgrupowanie do Krościenka nad Dunajcem na okres ferii, by przygotować
się do dalszej części sezonu oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Spotkanie z �zjoterapeutą
2011-01-09

W dniu 13.01.2011 o godz 17:30 odbędzie się dla zawodników i ich rodziców spotkanie z �zjoterapeutą i będzie dotyczyło
przeciwdziałaniu kontuzjom.

Wesołych Świąt
2010-12-23



Spotkanie opłatkowe
2010-12-15

W zwiazku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, Krakowski Klub Szermierzy serdecznie zaprasza wszystkich
zawodników, rodziców i sympatyków na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się we wtorek 21 XII o 18:00. Tym samym już dziś
składamy wszystkim życzenia spokojnych i radosnych świąt, a zawodnikom w nowym roku radości z odnoszenia coraz większych
sukcesów.

Jednocześnie informujemy, że po Świętach, tj. w dniach 27-30 XII treningi będą odbywać się w godzinach 12:30-13:30 , po
uprzednim kontakcie z trenerem Eugeniuszem Olesiakiem.

Odwołane zajęcia
2010-09-10

W związku z wyjazdem na zawody, w dniu 24 września (piątek) wszystkie zajęcia w Klubie zostają odwołane.

Nowy sezon
2010-08-31

Wraz z zakończeniem wakacji, rozpoczynamy działalność sportową. Wszystkich, którzy chcą zacząć swoją przygodę z szermierką
zachęcamy do odwiedzenia Klubu, wzięcia udziału w kilku zajęciach próbnych, sprawdzenia swojego talentu i predyspozycji
sportowych.

Więcej informacji o zapisach można uzyskać w sekretariacie klubu (czynnym w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00-20.00)
lub u trenerów podczas treningów.

Nowy gra�k treningów.
Ogólne informacje o zapisach.




