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Historia klubu sięga końca lat 70 dwudziestego wieku a dokładnie 1 września 1979 r kiedy
to do życia została powołana sekcja karate Kyokushinkai przy TKKF w Żarach sekcję powołał
pan Krzysztof Kornacki. Pierwszy trening odbył się na wolnym powietrzu na stadionie Syrena
głównym instruktorem był sempai Szostak który dojeżdżał na treningi z Zielonej Góry wychował
on czterech pierwszych instruktorów klubowych byli nimi Mariusz Czapliński, Andrzej
Zwierzchowski, Tadeusz Zwoliński, Krzysztof Łabul. Później trenowano w Sali technikum
Ceramicznym oraz Sali sp nr 3. Po krótkim okresie sekcja znalazła sale treningową po dawnym
kinie Start na ul. Zakopiańskiej gdzie były jeszcze krzesła na widowni i pochyła podłoga
przemianowanym później na Centrum Kultury Młodzieżowej potocznie nazywanym CKM.
Młodzież skupiona w sekcjach karate kyokushinkai a było ich cztery w każdej po ponad 100 osób
obojga płci w tydzień wyremontowała sale w zamian sala była przyznana dożywotnio karatekom
jako sala treningowa członkowie dbali o nią remontowali miejsce to tętniło życiem .Trenowano w
niej przez 15 lat do zmian ustrojowych w naszym kraju. W 1981 r swą przygodę z karate
rozpoczął obecny prezes klubu Sensei Andrzej Jasiński oraz sensei Robert Wawrzynkiewicz.
W obecnej formie i pod nazwą oraz strukturach klub działa od 1994 r z późniejszymi zmianami
w statucie. Klub przynależy do największej organizacji karate w świecie WKO oraz jako jedyny
w naszym województwie posiada akredytację Japońską.

Ckm 1982.. pokazy

ŻKSK to stowarzyszenie kultury fizycznej oraz organizacja non profit które zrzesza
sympatyków sztuki karate

oraz osoby, które pragną aby młodzież siedząca w domach lub na

podwórkach mogła po przez treningi sztuki karate znaleźć sobie zajęcie, które efektywnie spożytkuje
ich czas, da sprawność fizyczną, pewność siebie, samodyscyplinę, nabędą umiejętności, które
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia będą mogli wykorzystać. ŻKSK
kierunkach rozwoju członków klubu karate jako sztuka, sport, samoobrona, rekreacja
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Żarski Klub Sportowy karate to cztery sekcje sztuk walki:


Karate SHINKYOKUSHINKAI
 sekcja dzieci do lat 12,
 sekcja mężczyźni - młodzież od lat 13 i dorośli
 sekcja Kick-boxingu
 sekcja boksu amatorskiego

Najważniejsze osiągnięcia sportowe Żarskiego Klubu Sportowego Karate :
. Pięcio krotne Mistrzostwo Polski w konkurencji kata Daniel Jachimowicz w latach 19952000
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Wawrzynkiewiczem drużynowe Mistrzostwo Polski w kata Wrocław 1995 należy zaznaczyć
że Daniel zakończył karierę sportową jako nie pokonany Mistrz Polski w Kata
.Piąte Miejsce w Pucharze Świata w kata 2001
. Drugie miejsce MP w kata mężczyzn 2003 rok A Jasiński
Wiele sukcesów regionalnych oraz ogólnopolskich po drodze zostało zdobytych w różnych
turniejach i zawodach w karate jak i w Kick-boxingu
. Największy sukces jak do tej pory to Mistrzostwo świata w Nunchacku- frestyle kobiet
Naszej koleżanki klubowej Natalii Luchowskiej 25.05.2013 ZITTARD w Holandii

Natalia na podium z pucharem Mistrzyni Świata 25.05.2013 ZITTARD Holandia

Władze klubu
Prezes Andrzej Jasiński 2 dan Shinkyokushin karate/2dan Oyama Karate
Skarbnik Mariusz czapliński 1 dan stopień mistrzowski
Sekretarz Robert Wawrzynkiewicz 2 dan stopień mistrzowski
Nasz klub rozpoczął wiele akcji na terenie miasta dla dzieci i młodzieży związanych z letnim jak
i zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży na doświadczeniu klubu zaczęły wzorować się
inne organizację pozarządowe Od 1994 roku klub współpracuję z Urzędem Miasta Żary . Klub
jest najstarszym stowarzyszeniem ze sztuk walki działającym na terenie miasta oraz powiatu
Żarskiego ze sztuk walki istnieje od ponad trzydziestu lat .

Między Narodowy Puchar Sudetów Szczawno-Zdrój 8.06.2013

W ciągu tych trzydziestu lat działalności klubu przez jego szeregi przewinęło się setki
ćwiczących a można powiedzieć ze i parę tysięcy osób .Zdobyto wiele medali pucharów
wyszkolono wielu świetnych zawodników którzy zakończyli lub poszli swoją drogą ale mają
kontakt z klubem , zawodnicy ci godnie reprezentowali klub i miasto Żary na arenie sportowej

Karkonosze Cup styczeń 2013 Dolnośląska Liga Karate SHINKYOKUSHIN Krystian i Piotr 1/3

Sensei Mariusz i Andrzej z podopiecznymi po turnieju

W klubie szkolą się teraz nowe pokolenia zawodników kto wie może ktoś z nich dostanie się do
kadry olimpijskiej gdyż w 2020 na olimpiadzie letniej w Osace karate shinkyokushinkai
wchodzi jako nowa dyscyplina w skład dyscyplin olimpijskich . Kadra prowadząca zajęcia
posiada ogromną wiedze w karate nabytą w ciągu tych ponad trzydziestu lat treningu i dalej się
rozwija i szkoli a nabytą wiedze przekazuję młodszym pokoleniom . Do zawodników młodego
pokolenia należy wymienić Gabriele Krukowską , Piotr Capar , Paweł Fiedor. Weronika i
Wiktoria Prokop , Krystian Dziweńka oraz wielu innych

Mistrzostwa Dolnych Łużyc Shinkyokushin Karate- Liga Dolnośląska Żary 4.04.2013

Andrzej Jasiński.. OSU!
Tel kont w sprawie zapisów do poszczególnych sekcji 792196817/505956956
Historia klubu w wielkim skrócie, pełna historia zajęła by pokaźny tom wspomnień….ale nadal ją piszemy

