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 Pływanie w Zielonej Górze ma swoją historię od momentu oddania do 
użytku basenu przy ul. Wyspiańskiego 17 (luty 1970 r.).

 Od 3 października 1970 r. zaczął działalność Klub Sportowy 
„Transbud”, powołane zostały klasy pływackie, początkowo przy SP 7, 
później przy SP 10.

 W roku 1975 sekcję pływacką z „Transbudu” przejął nowopowstały 
Klub „Dziesiątka”, który rozpoczął działalność od 1 września. 

 10 września 1976 r. patronat nad klubem objęła Fabryka Dywanów 
„Novita”, a nazwa stowarzyszenia zmieniła się na „Novita–10” Zielona 
Góra.

 W 2003 r., po pozyskaniu nowego sponsora, klub zmienił nazwę na 
„Korner – Novita10”. 

 Od roku 2007 nazwa klubu to Korner Zielona Góra.

 W roku 2007 klub otrzymał rangę organizacji pożytku publicznego.



 Klub Sportowy „Korner” według stanu na 1stycznia 2010 zrzesza                       
36 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) oraz 204 tzw. 
uczestników (zawodników poniżej 18 roku życia), w tym:
◦ zawodników licencjonowanych – 98
◦ uczestników szkółek pływackich – 106

 Klub administruje obiektem sportowym przy ul. Wyspiańskiego 17 
(basen + sala sportowa) na mocy umowy użyczenia od Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

 Klubem zarządza 9-osobowy Zarząd, którego Prezydium 
stanowią:
◦ Adam Jeske - prezes
◦ Czesław Szwabowicz - wiceprezes
◦ Marian Rzeźniewski - wiceprezes, dyrektor klubu
◦ Bernard Imański - członek prezydium
◦ Tomasz Malski - członek prezydium



 Udział w Igrzyskach Olimpijskich
◦ Aleksandra Miciul - Sydney ‘2000

 Udział w mistrzostwach świata seniorów
◦ Radosław Kawęcki - VI i VII miejsce

◦ Jakub Jasiński

◦ Tomasz Rumianowski

◦ Anna Kowalczyk

◦ Kajetan Załuski

◦ Aleksandra Miciul



 Udział w Mistrzostwach Europy seniorów
◦ Radosław Kawęcki - II i 2 razy IV miejsce
◦ Jakub Jasiński - VIII miejsce
◦ Adam Plutecki - półfinał
◦ Aleksandra Miciul - V miejsce
◦ Anna Kowalczyk
◦ Tomasz Rumianowski
◦ Agnieszka Stanisławska

 Udział w Uniwersjadzie
◦ Anna Kowalczyk
◦ Kajetan Załuski
◦ Jakub Jasiński
◦ Tomasz Rumianowski

Radosław Kawęcki szósty na 
mistrzostwach świata w Dubaju



 Udział w młodzieżowych mistrzostwach świata
◦ Radosław Kawęcki - III miejsce

 Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów
◦ Jakub Jasiński - I i II miejsce
◦ Radosław Kawęcki - I i IV miejsce
◦ Aleksandra Strychalska - V miejsce
◦ Adam Plutecki - VI miejsce
◦ Tomasz Rumianowski
◦ Agnieszka Smykowska
◦ Kajetan Załuski - IV miejsce
◦ Krzysztof Gawłowicz - IV i V miejsce



 Medale w Mistrzostwach Polski w latach 2000 - 2010 
◦ ponad 2000, w tym ponad 250 w kategorii seniorów

 Rekordy Polski ponad 300, w tym ok. 100 w kategorii seniorów

 Drużynowe Mistrzostwa Polski - czterokrotnie II miejsce

 Grand Prix – Puchar Polski
◦ wielokrotnie miejsce w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji generalnej,            

w 2009 roku zwyciężył Radosław Kawęcki

 Klub kilka razy zwyciężał w klasyfikacji medalowej mistrzostw 
Polski seniorów, wielokrotnie w kategoriach juniorskich.



 Radosław Kawęcki – drugi po Pawle Korzeniowskim pływak w 
Polsce, ścisła kadra olimpijska, kandydat na Olimpiadę Londyn 2012

 Jakub Jasiński – kadra olimpijska B, kandydat na Olimpiadę Londyn 
2010

 Adam Plutecki – kadra olimpijska B

 Tomasz Rumianowski – wielokrotny medalista mistrzostw Polski 
seniorów

 Radosław Bor – pewny kandydat do udziału w Mistrzostwach Europy 
Juniorów 2011

 Anna Kowalczyk – trenuje i studiuje w USA (Los Angeles), w grupie  z 
medalistami Igrzysk Olimpijskich i mistrzostw świata

 Bartosz Krzyżaniak – utalentowany pływak najmłodszego pokolenia



 Jacek Miciul - trener II klasy, jednocześnie trener kadry 
narodowej

 Tomasz Malski - trener II klasy, jednocześnie trener –
koordynator Szkoły Mistrzostwa Sportowego

 Zbigniew Pietrzyk - trener II klasy, jednocześnie trener kadry 
Wojewódzkiej juniorów i młodzików

 Jerzy Bujak - trener II klasy

 Maciej Bardelas - trener I klasy

 Rafał Jaszczyński- trener II klasy

 Józef Malski - trener II klasy

 Krzysztof Laczkowski - trener II klasy

 Radosław Nitschke - instruktor

 Ryszard Woźniak - instruktor I klasy

 Tomasz Rumianowski - instruktor



 Nauka pływania uczniów klas II szkół 
podstawowych z terenu Zielonej Góry (finansuje 
miasto)

 Zarządzanie obiektem sportowym (basen 25 m + 
sala sportowa) przy ul. Wyspiańskiego 17, 
użyczonym przez Miasto Zielona Góra poprzez 
MOSiR

 Odpłatne kursy nauki i doskonalenia pływania dla 
wszystkich chętnych

 Organizacja zawodów pływackich, w tym wielu 
mistrzostw Polski w różnych kategoriach 
wiekowych

 Elektroniczny pomiar czasu i obsługa komputerowa 
zawodów pływackich w Polsce (własna aparatura)



 Prezes Adam Jeske – członek Zarządu 
Polskiego Związku Pływackiego

 Wiceprezes – dyrektor klubu Marian 
Rzeźniewski – wiceprezes Zarządu 
Lubuskiej Federacji Sportu

 Wiceprezes Czesław Szwabowicz – Prezes 
Lubuskiego Związku Pływackiego

 Członek Prezydium Zarządu Bernard 
Imański – wiceprezes Lubuskiego Związku 
Pływackiego



 Zmiana nazwy klubu na wskazany przez sponsora (wymaga 
odbycia Walnego Zebrania)

 Udział przedstawicieli sponsora w Zarządzie klubu
 Reklama sponsora we wszystkich możliwych miejscach

◦ stroje zawodników (dresy, koszulki, czepki, torby, itp.)
◦ reklama na obiekcie (wewnątrz i na zewnątrz)
◦ reklama na biletach wstępu na basen i karnetach
◦ reklama w Internecie na stronie klubowej
◦ organizacja zawodów pływackich z nazwą sponsora w tytule imprezy
◦ nazwa sponsora na busie klubowym

 Udostępnienie obiektu dla pracowników firmy sponsora, w 
razie potrzeby organizacja zawodów rekreacyjnych

 Nauka pływania dla dzieci pracowników firmy sponsora, 
również – w razie potrzeby – dla dorosłych

 Podkreślanie roli sponsora we wszystkich wypowiedziach 
medialnych kierownictwa, trenerów i zawodników klubu (jest 
ich sporo)



 Dla prawidłowego funkcjonowania klubu niezbędny jest roczny budżet                 
w wysokości ok. 850 tys. złotych (bez kosztów obiektu) w tym:
- udział w zawodach sportowych 150 tys. zł
- organizacja zawodów pływackich 60 tys. zł
- organizacja zgrupowań sportowych 200 tys. zł
- wynagrodzenia trenerów 200 tys. zł
- stypendia sportowe 150 tys. zł
- sprzęt sportowy 30 tys. zł
- płace administracji 70 tys. zł

 Aktualne źródła pokrycia:
- Urząd Miejski 200 tys. zł
- Urząd Marszałkowski 50 tys. zł
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego 100 tys. zł
- składki rodziców zawodników 100 tys. zł
- dochody własne klubu 200 tys. zł

650 tys. zł
 Niedobór: 200 tys. zł 



10. Przykłady doniesień prasowych 

o sukcesach zawodników



Już w półfinale 200 m st. grzbietowym Kawęcki pokazał wielką klasę. Wynikiem 
1.56,97 o blisko dwie sekundy pobił swój własny rekord Polski seniorów. W finale -
drugiego Petera Bernerka z Węgier wyprzedził o ponad 2 s - uzyskał jeszcze lepszy 
rezultat: 1.56,65. To nowy rekord Europy juniorów i jeszcze lepszy rekord kraju 
seniorów, a także piąty w tym roku wynik wśród Europejczyków seniorów oraz ósmy na 
świecie! - No i wynik lepszy od ósmego rezultatu na ostatnich igrzyskach olimpijskich. 
A taki będzie poziom kwalifikacji do Londynu - dodał trener Miciul.

Złoty medal i fantastyczny wynik! 
Radosław Kawęcki z Kornera Zielona Góra został 
mistrzem Europy juniorów, pobił rekord Polski 
seniorów i uzyskał czas, który dałby mu przepustkę 
na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. 

Oczywiście zielonogórski pływak nie może jeszcze być pewien występu 
na największej sportowej imprezie w 2012 r., bo czas walki o olimpijskie 
minima jeszcze nie nadszedł. A jednak postępy, które czyni Kawęcki, 
robią wielkie wrażenie. Wrażenie, które pozostawia nieomal pewność, że 
dla zielonogórskiego zawodnika z pewnością nie może zabraknąć miejsca 
w reprezentacji na igrzyska w Londynie. - Świetnie jest widzieć, jak 
zawodnik w pełni realizuje to, co sobie zaplanowaliśmy - opowiadał 
trener jednego z największych talentów w Polsce w stylu grzbietowym 
Jacek Miciul. - Postawiliśmy wszystko na dwusetkę i mamy fantastyczny 
rezultat. Godny docenienia, bo poziom mistrzostw Europy jest naprawdę 
wysoki. Rekordy padają tutaj jeden za drugim.



 Radosław Kawęcki z Kornera Zielona Góra nie jest już młodziutkim, rokującym talentem. A przynajmniej nie jest 
już tak postrzegany. Po udanych mistrzostwach Europy, nasz zawodnik udanie wkroczył w świat największych 
gwiazd.

 Na mistrzostwach Europy, które przed tygodniem odbyły się w tureckim Stambule, polska reprezentacja nie 
zachwyciła. Zdobyliśmy tylko dwa srebrne medale, a jeden z nich wywalczył nowy gwiazdor, 18-letni Radosław 
Kawęcki. I zrobił to w fantastycznym stylu bijąc własny rekord życiowy na 200 m st. grzbietowym, później o 
prawie sekundę na dystansie o połowę krótszym.

- Został uznany za objawienie mistrzostw - mówił trener naszego zawodnika Jacek Miciul. - Szkoda, że 
dowiedzieliśmy się o tym już po wylocie, ale faktem jest, że Radek zrobił na wszystkich ogromne wrażenie.

- Kompletnie nie spodziewałem się takiego wyróżnienia - twierdził skromnie nasz srebrny medalista. - Owszem, 
myślałem o medalu, ale nie srebrnym, tylko brązowym. Decyzja włodarzy o przyznaniu mi miana objawienia 
mistrzostw, totalnie mnie jednak zaskoczyła.

Kawęcki nie tylko doskonale popłynął na 200 m, ale równie dobrze na dystansie o połowie krótszym. Zawodnik 
Kornera był nawet bardziej zadowolony z tego występu, w którym zajął czwarte miejsce, ale wszyscy trzej rywale 
przed nim, w komplecie pobili rekord świata.

- Najważniejsze to jest się poprawiać, a na tym dystansie byłem lepszy od swojego najlepszego wyniku o prawie 
sekundę - twierdzi Kawęcki. - To naprawdę świetny wynik.

Starsi i znacznie bardziej doświadczeni rywale byli pod sporym wrażeniem postawy Kawęckiego. - Złoty medalista 
Arkadij Wiatczanin był zdziwiony, ale również zadowolony z mojego wyniku. Poznaliśmy się już wcześniej.

- Postanowiliśmy, że obierzemy taktykę średnią, czyli taką, żeby ani nie narzucić zbyt szybkiego tempa, ani za 
walonego - mówił trener Miciul. - Rosjanie to bardzo doświadczeni zawodnicy i mogli z łatwością przechytrzyć 
Radka. Ale to im się nie udało, a mój podopieczny rozdzielił ich i zrobił coś, co nazywa się negatywnym 
rozkładem tempa, a to potrafią tylko najlepsi na świecie.

Oprócz naszego zawodnika jeszcze tylko Paweł Korzeniowski wywalczył medal. Reszta ekipy, niestety, nie spisała 
się najlepiej. Czy to kryzys polskiego pływania? Raczej nie, a trener Miciul tłumaczył to tym, że większość naszych 
reprezentantów walczyła w mistrzostwach Polski właśnie o minima na czempionat w Stambule. 



 Trwa znakomita passa reprezentantów Kornera Zielona Góra. W piątek i 
sobotę zdominowali rozegrany na 25-metrowym basenie w Warszawie 
ostatni w tym roku mityng z cyklu Grand Prix Polski seniorów.

 Radosław Kawęcki poprawił dwa własne rekordy kraju w stylu 
grzbietowym. Na 50 m uzyskał czas 23,83 (lepszy o 0,07 s od 
poprzedniego osiągnięcia), a na 200 m - 1.48,73 (lepszy o 0,29). 
Świetnie spisał się też na innych dystansach, zajmując następujące 
lokaty: 1. na 100 m st. grzb. - 51,10, 2. na 100 m st. zm. - 56,26 i 3. na 
50 m st. dow. - 22,64.

Gorszy od swego klubowego kolegi nie chciał być Adam Plutecki. 
Rezultatem 58,80 poprawił rekord Polski na 100 m st. klas. Ponadto zajął 
1. miejsce na 100 m st. zm. - 54,47 i 2. na 200 m st. klas. - 2.10,53. 

 Bardzo udany występ zanotował również Jakub Jasiński, czterokrotnie 
plasując się w czołowych trójkach. Był: 1. Na 200 m st. zm. - 1.57,22, 2. 
na 50 m st. grzb. - 24,38, 2. na 50 m st. klas. - 28,39 i 2. na 100 m st. 
grzb. - 52,20.

W punktowej klasyfikacji zawodów zwyciężył Kawęcki (za 200 i 100 m st. 
grzb.) przed Pluteckim (za 100 m st. klas. i 100 m st. zm.). 



 Plebiscyt na najlepszych sportowców Zielonej Góry 
2009 roku rozstrzygnięty. Zawodnicy właśnie 
bawią się na balu w hali przy ul. Urszuli.

 W plebiscycie uczestniczyło 14 sportowców, a 
głosowało na nich 63 ekspertów. 

Pierwsza piątka to:
1. Radosław Kawęcki, pływanie, Korner - 297 pkt. (63 razy na 
listach ekspertów)
2. Piotr Protasiewicz, Falubaz - 202 (54)
3. Tomasz Makowski, kick boxing, Gwardia - 136 (49)
4. Joanna Łochowska, podnoszenie ciężarów, UKS - 103 (42)
5. Marcin Horbacz, pięciobój nowoczesny, ZKS Drzonków - 58 (34)



 Radosław Kawęcki najlepszym sportowcem Zielonej Góry
 Radosław Kawęcki jako kolejny pływak uhonorowany został tytułem 

najlepszego/najpopularniejszego sportowca. Kapituła obdarzyła go 181 punktami. 
Swoje zaszczyty odebrał w Zielonej Górze, gdzie mieszka i trenuje, ale pochodzi z 
Głogowa.

 Dziewiętnastoletni podopieczny trenera Jacka Miciula wyprzedził kickboksera
Gwardii Tomasza Makowskiego (151 pkt) i reprezentantkę strzelectwa – Sylwię 
Bogacką z Gwardii Zielona Góra (106 pkt). W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze 
koszykarz Zastalu Marcin Flieger (51 pkt) oraz lekkoatletka Karolina Tymińska (46 
pkt). Uhonorowano też najlepszego sportowca niepełnosprawnego – został nim 
uznany tenisista stołowy Piotr Grudzień. Za dwuletnią pracę pełną sukcesów 
nagrodę dostał też były już trener Falubazu – Piotr Żyto.

 Największe sukcesy Radek świecił w swej koronnej konkurencji 200m stylem 
grzbietowym. Jego najlepszym osiągnięciem na seniorskiej arenie 
międzynarodowej jest srebrny medal na mistrzostwach Europy w Stambule w 2009 
roku, 4-te miejsce na mistrzostwach Europy w Budapeszcie w 2010r., oraz 6-te 
miejsce na mistrzostwach świata w Dubaju w 2010 roku.

 W Plebiscycie wzięło udział 49 zaproszonych do głosowania ekspertów, którzy 
dokonali wyboru i oddali głosy na 23 sportowców z wcześniej zaproponowanej 33 
– osobowej listy.

http://www.plywanie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2368:radosaw-kawcki-najlepszym-sportowcem-zielonej-gory&catid=82:polska&Itemid=19
http://www.plywanie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2368:radosaw-kawcki-najlepszym-sportowcem-zielonej-gory&catid=82:polska&Itemid=19


 Siedem indywidualnych i dwa sztafetowe rekordy 
Polski poprawili pływacy podczas trzeciego dnia 
Mistrzostw Polski w Gorzowie. 

 Adamowi Pluteckiemu zabrakło jedynie 0,02s do 
rekordu Europy na dystansie 50m stylem klasycznym. 
Wynik 26,19 jest drugim rezultatem w historii 
europejskiego pływania, najlepszym w tym roku. To 
także drugi wynik w tym roku na świecie i piąty w 
historii światowego pływania. 

 Dwudziestoczteroletni zawodnik trenuje obecnie w 
Hiszpanii. Treningi wymyśla sam podczas podróży do 
pracy pociągiem, a trenuje w przerwie obiadowej. Na 
pytanie jak sobie radzi z badaniem zakwaszenia 
podczas treningów tylko się uśmiecha.


