
 

 

 

WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę     NAKŁAD: 100 egz.
REDAKCJA: Andrzej Burzyński, Bartłomiej Korpak, Aleksandra Leszczyńska, Piotr Majsak, Oskar Rosa, Monika Sobotka, Marek Szlac

Magdalena Wołowiec

Uprzejmie prosimy przy wykwaterowaniu o pozostawienie pokojów w

Stan pokojów po Waszym wyjeździe świadczy o Waszej kulturze i wizerunku Polaków w Korei Południowej...

Szablistki czwarte... 
W ostatnim dniu rywal

zacji drużynowej emocji nie 
brakowało. Niestety nasi 
floreciści w składzie Piotr 
Janda, Szymon Kozłowski, 
Filip Płocharski i Michał 
Siess już w ćwierćfinale 

ulegli Koreańczykom, ale w podczas walk szablistek p
bliczność została rozgrzana do czerwoności. W pi
rundzie Matylda Ostojska, Magdalena Pasternak, Marta 
Puda, Martyna Wątora w pięknym stylu zwyciężyły z Jap
nią 33:45 awansując do półfinału. Kolejnymi rywalkami 
Polek były Rosjanki, które po zaciętym pojedynku pokon
ły nasze zawodniczki. Dziewczynom pozostało tylko zmob
lizować się do walki o brązowy medal i dać z siebie 
wszystko, by stanąć na podium. Jednak dobrze dyspon
wane Francuski okazały się nie do przejścia, a nasze repr
zentantki zajęły czwarte miejsce w turnieju, tuż za Rosją i 
Koreą.  

Zmienne szczęście tenisistów ziemnych 
Dzisiejszego dnia nasi 

debliści, Mikołaj Jędruszczak 
i Maciej Smoła przegrali 
mecz ćwierćfinałowy z 
Koreańską parą Chung/Nam  
i pozbawili się szansy na 
medal. Chłopaki mieli ciężki 

orzech do zgryzienia gdyż ChungHyeon to 79 tenisista 
rankingu ATP, lecz nie pozostawali bez szans.  Mecz ro
począł się pechowo od straty serwisu przez Ma
mimo że kolejne gemy przy swoim serwisie padały łupem 
naszych chłopaków to nie zdołali przełamać prz
przegrali pierwszego seta 4:6. Drugi set zaczął się lepiej i 
wydawało się, że nasi tenisiści złapali wiatr w żagle i d
prowadzą do wyrównania. Niestety chwila dekonce
sprawiła, że doszło do podwójnego przełamania i drugi set 
również zakończył się zwycięstwem Koreańczyków 6:2.
Długiego czasu na odpoczynek nie miał Maciej Smoła, 
który godzinę po pierwszym pojedynku wyszedł na kort z 
Justyną Jegiołką w drugiej rundzie miksta. Nasza para 
szybko rozprawiła się z deblem ze Szwajcarii wygrywając 
spotkanie 6:1, 6:2 i awansując do kolejnej rundy. 
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WAŻNY KOMUNIKAT 
Uprzejmie prosimy przy wykwaterowaniu o pozostawienie pokojów we względnym porządku... 

Stan pokojów po Waszym wyjeździe świadczy o Waszej kulturze i wizerunku Polaków w Korei Południowej...

W ostatnim dniu rywali-
cji drużynowej emocji nie 

brakowało. Niestety nasi 
floreciści w składzie Piotr 
Janda, Szymon Kozłowski, 
Filip Płocharski i Michał 
Siess już w ćwierćfinale 

ulegli Koreańczykom, ale w podczas walk szablistek pu-
bliczność została rozgrzana do czerwoności. W pierwszej 

sternak, Marta 
Puda, Martyna Wątora w pięknym stylu zwyciężyły z Japo-

nymi rywalkami 
Polek były Rosjanki, które po zaciętym pojedynku pokona-

m pozostało tylko zmobi-
lizować się do walki o brązowy medal i dać z siebie 

nak dobrze dyspono-
wane Francuski okazały się nie do przejścia, a nasze repre-

sce w turnieju, tuż za Rosją i 
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Historyczny wyczyn Pawła! Srebro Ani... 
Z dużym zniecierpliwieniem czekaliśmy 

dziś na godzinę 14:45, na którą zaplanow
no początek pierwszego finału z udziałem 
Polaka podczas lekk
Gwangju. Na rzutni młotem o obronę tytułu 
z Kazania m
alny Mistrz Świata dał nam w tym sez
pełne powody do optymizmu 
zawodnik przekroczył w 2015 roku barierę 
80 metrów, a na dwa dni przed przylotem 
do Korei podczas mityngu w węgierskim 
Székesfehérvár
wynik 83,12 m. Nie baliśmy się głośno m
wić, że jest zdecydowanym faworytem do 
złota, a główne pytanie brzmiało z jaką 

przewagą zwycięży nad kolejnymi zawodnikami. Część polskiej reprezentacji, 
która zasiadła na trybunie stadionu w Gwangj
zatem śledzić zmagania młociarzy. Paweł zadbał jednak o dramaturgię 
pierwszej próbie posłał młot poza promień. W drugiej 
klatkę. Nasze serca zaczęły bić nieco mocniej 
rundy i nie odpaść z konkursu musiał oddać udany rzut w trzeciej kolejce. 
Fajdek niczym profesor pokazał, że w najważniejszych momentach potrafi się 
skoncentrować – w trzeciej kolejce rzucił 77,31 m i wyszedł na prowadzenie, 
którego już nie oddał. W ostatniej próbie 
ósmy w tym roku kończąc konkurs z rezultatem ponad 80 metrów i zdob
wając złoty medal Uniwersjady! Paweł dokonał tym samym historycznego 
wyczynu – jako pierwszy w historii młociarz trzy razy pod rząd został M
strzem Uniwersjady! 

Podczas gdy trwał jeszcze konkurs rzutu młotem rywalizację na skoczni w 
dal rozpoczęły panie, a wśród nich nasza reprezentantka Anna Jagaciak
Michalska. Ania już w pierwszej próbie uzyskała swój najlepszy w sezonie 
wynik – 6,54 m. Dalej w otwierającej kolejce skoczyła tylko Rosjanka Iuliia
Pidluzhnaia – 6,64 m. W drugiej serii 6,55 m osiągnęła Australijka Naa
ley Anang, wychodząc na drugie miejsce przed naszą lekkoatletką. Ania 
znakomicie odpowiedziała rywalce w czwartym skoku 
m pod niesprzyjający wiatr -1,1 m/s i powróciła na drugą lokatę. W dwóch 
ostatnich seriach kolejność najlepszej trójki już się nie zmieniła. Ania spraw
ła tym samym miłą niespodziankę i wywalczyła srebrny medal! W Gwangju 
będzie jeszcze broniła tytułu wicemistrzyni Uniwersjady z Kazania w trójsk
ku. Trzymamy kciuki!  

W czwartek w kwalifikacjach i półfinałach startowali nasi pozostali repr
zentanci. W swoim jedynym skoku eliminacyjnym w skoku o tyczce wysokość 
kwalifikacyjną 5,30 m pokonał Robert Sobera. Pie
problemu przebrnął Artur Zaczek (21,42 s), w kolejnej niestety pożegnał się z 
rywalizacją (21,28 s). Awans do finału wywalczyły nasze reprezentantki na 
400 m – Małgorzata Hołub (52,66 s) i Justyna Święty (52,77 s). Niestety 
sukcesu sprzed dwóch lat nie powtórzy 4. zawodnik Uniwersjady w Kazaniu 
na dystansie jednego okrążenia Rafał Omelko, który w dzisiejszym półfinale 
uzyskał trzynasty wynik 46,62 s. Sztuka awansu do finału na 800 m nie udała 
się Paulinie Mikiewicz (2:04.97). W finale 5000 m w
Kaczyńska – 16:36.94.  

Jutro kolejne finały i mamy nadzieję kolejne medale naszych lekkoatl
tów! 

Dzisiejszego dnia nasi 
debliści, Mikołaj Jędruszczak 
i Maciej Smoła przegrali 

cz ćwierćfinałowy z 
Koreańską parą Chung/Nam  
i pozbawili się szansy na 

ki mieli ciężki 
orzech do zgryzienia gdyż ChungHyeon to 79 tenisista 
rankingu ATP, lecz nie pozostawali bez szans.  Mecz roz-
począł się pechowo od straty serwisu przez Maćka  i , 
mimo że kolejne gemy przy swoim serwisie padały łupem 
naszych chłopaków to nie zdołali przełamać przeciwnika i 
przegrali pierwszego seta 4:6. Drugi set zaczął się lepiej i 
wydawało się, że nasi tenisiści złapali wiatr w żagle i do-

nia. Niestety chwila dekoncentracji 
sprawiła, że doszło do podwójnego przełamania i drugi set 

ków 6:2. 
Długiego czasu na odpoczynek nie miał Maciej Smoła, 
który godzinę po pierwszym pojedynku wyszedł na kort z 

styną Jegiołką w drugiej rundzie miksta. Nasza para 
szybko rozprawiła się z deblem ze Szwajcarii wygrywając 
spotkanie 6:1, 6:2 i awansując do kolejnej rundy.  
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względnym porządku...  

Stan pokojów po Waszym wyjeździe świadczy o Waszej kulturze i wizerunku Polaków w Korei Południowej... 

 

Z dużym zniecierpliwieniem czekaliśmy 
dziś na godzinę 14:45, na którą zaplanowa-
no początek pierwszego finału z udziałem 
Polaka podczas lekkoatletycznych zmagań w 
Gwangju. Na rzutni młotem o obronę tytułu 

nia miał walczyć Paweł Fajdek. Aktu-
alny Mistrz Świata dał nam w tym sezonie 
pełne powody do optymizmu – jako jedyny 
zawodnik przekroczył w 2015 roku barierę 
80 metrów, a na dwa dni przed przylotem 
do Korei podczas mityngu w węgierskim 
Székesfehérvár uzyskał najlepszy na świecie 
wynik 83,12 m. Nie baliśmy się głośno mó-
wić, że jest zdecydowanym faworytem do 
złota, a główne pytanie brzmiało z jaką 

przewagą zwycięży nad kolejnymi zawodnikami. Część polskiej reprezentacji, 
nu w Gwangju z dużym spokojem zaczęła 

zatem śledzić zmagania młociarzy. Paweł zadbał jednak o dramaturgię - w 
pierwszej próbie posłał młot poza promień. W drugiej – uderzył młotem w 
klatkę. Nasze serca zaczęły bić nieco mocniej – aby awansować do finałowej 

e odpaść z konkursu musiał oddać udany rzut w trzeciej kolejce. 
Fajdek niczym profesor pokazał, że w najważniejszych momentach potrafi się 

w trzeciej kolejce rzucił 77,31 m i wyszedł na prowadzenie, 
 uzyskał wynik 80,05 m, po raz 

ósmy w tym roku kończąc konkurs z rezultatem ponad 80 metrów i zdoby-
jąc złoty medal Uniwersjady! Paweł dokonał tym samym historycznego 

ciarz trzy razy pod rząd został Mi-

Podczas gdy trwał jeszcze konkurs rzutu młotem rywalizację na skoczni w 
dal rozpoczęły panie, a wśród nich nasza reprezentantka Anna Jagaciak-
Michalska. Ania już w pierwszej próbie uzyskała swój najlepszy w sezonie 

kolejce skoczyła tylko Rosjanka Iuliia 
6,64 m. W drugiej serii 6,55 m osiągnęła Australijka Naa Adje-

Anang, wychodząc na drugie miejsce przed naszą lekkoatletką. Ania 
znakomicie odpowiedziała rywalce w czwartym skoku – uzyskała wynik 6,57 

1,1 m/s i powróciła na drugą lokatę. W dwóch 
ostatnich seriach kolejność najlepszej trójki już się nie zmieniła. Ania sprawi-
ła tym samym miłą niespodziankę i wywalczyła srebrny medal! W Gwangju 

mistrzyni Uniwersjady z Kazania w trójsko-

W czwartek w kwalifikacjach i półfinałach startowali nasi pozostali repre-
zentanci. W swoim jedynym skoku eliminacyjnym w skoku o tyczce wysokość 
kwalifikacyjną 5,30 m pokonał Robert Sobera. Pierwszą rundę na 200 m bez 
problemu przebrnął Artur Zaczek (21,42 s), w kolejnej niestety pożegnał się z 
rywalizacją (21,28 s). Awans do finału wywalczyły nasze reprezentantki na 

Małgorzata Hołub (52,66 s) i Justyna Święty (52,77 s). Niestety 
sprzed dwóch lat nie powtórzy 4. zawodnik Uniwersjady w Kazaniu 

na dystansie jednego okrążenia Rafał Omelko, który w dzisiejszym półfinale 
uzyskał trzynasty wynik 46,62 s. Sztuka awansu do finału na 800 m nie udała 

le 5000 m wystąpi natomiast Paulina 

Jutro kolejne finały i mamy nadzieję kolejne medale naszych lekkoatle-
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Tenis stołowy górą... 
Dzisiejszy dzień na stołach pingpongowych upłynął 

pod znakiem zmagań indywidualnych kobiet. Jako 
pierwsza do stołu podeszła Klaudia Kusińska, która 
zmierzyła się z Nowozelandka Natalie Ann Paterson. 
Przewaga umiejętności naszej zawodniczki nie podlegała 
dyskusji. Trzy gładko wydane sety do 2, 3 i 3 i po spra-
wie. Jako kolejna przy stole pojawiła się Katarzyna Ślifir-
czyk. Na przeciwko niej stanęła Czeszka Karin Adam-
kova. Pierwsze dwa sety padły łupem Polki (12:10, 11:8). 
W kolejnym naszej zawodniczce zabrakło trochę kon-
centracji i przegrała do 3. Kasia chciała zakończyć spo-
tkanie w czwartym secie ale po zaciętej walce set wygra-
ła Czeszka 14:12. Piąty set był równie zacięty, ale tym 
razem górą okazała się polka która wygrała go 12:10 i 
ostatecznie 3 - 2. Jako trzecia do stołu podeszła Roksana 
Załomska. Przeciwniczka była Filipinka Mary Maye Igno. 
Roksana w trzech szybkich setach (11:2, 11:2, 11:5) 
zakończyła spotkanie. 

Popołudniu nasze panie ponownie stanęły przy sto-
łach. Klaudia Kusińska za kolejną przeciwniczkę miała 
Wenezuelkę Jenypher Orellana Matri. Nieco egzotyczna 
przeciwniczka stawiła opór tylko w pierwszych dwóch 
setach. W trzecim Klaudia opanowała sytuację w meczu 
i po trzech setach zakończyła zwycięstwem 3 - 0 (11:9, 
11:9, 11:4). Z pokonaniem swojej drugiej rywalki nie 
miała również problemu Katarzyna Ślifirczyk. Libijka 
Nina Markarian w meczu zdobyła w sumie 12 małych 
punktów. 3 - 0 dla Kasi (11:2, 11:6, 11:4). Trochę dłużej 
walczyła Roksana Załomska. Fatiha Bouclaras z Algierii 
postawiła wysoko poprzeczką. Pierwszego seta nasza 
zawodniczka wygrała do 6. Gdy wszystkim wydawało się, 
że Roksana będzie pewnie "szła" do zwycięstwa w dru-
gim zaciętym secie zwyciężyła Algierka 11 - 9. Podraż-
niona ambicja Polki pozwoliła zmiażdżyć do 2 swoją 
przeciwniczkę. W czwartym secie nieco nerwowym 
Polka wygrał do 9. Wkrótce dalsza część rywalizacji. 

MSz 
 

TERMINARZ POLAKÓW NA 10.07.2015 

STRZELECTWO (SHOOTING): 

9:00 eliminacje karabinu 3-postawy (KDW 3x40) Jasiecki, Wojtasiak, Pietruk 

FINAŁ: 14:00 

9:00 eliminacje pistoletu pneumatycznego  Gersten Kamil 

FINAŁ: 12:00 

BADMINTON: 

10:30 1/32 - gra pojedyncza K - kort 6 Grudzina Weronika 

11:00 1/32 - gra pojedyncza K - kort 5 Gajos Karolina 

11:30 1/32 - gra pojedyncza M - kort 4 Dubowski Mateusz 

14:00 1/32 - gra pojedyncza M - kort 6 Świerczyński Mateusz 

14:30 1/32 - gra podwójna M - kort 8 Dubowski/Pietryja 

16:00 1/16 - mikst - kort 6 Wojtkowska/Pietryja 

PIŁKA NOŻNA (FOOTBALL): 

11:00 Polska - USA Honam University Football Field 

TENIS (TENNIS): 

17:00 ćwierćfinał M (MIKST) - kort SHOW Jegiołka/Smoła 

PŁYWANIE (SWIMMING): 

9:51 sztafeta 4x100 zmiennym (FINAŁ: 20:57) POLSKA 

19:45 800 m stylem dowolnym - FINAŁ Burska Justyna 

TENIS STOŁOWY (TABLE TENNIS): 

10:00 mecz grupowy - stół 2, późnej: 14:00 - stół 2 Floras Robert 

10:00 mecz grupowy - stół 4, późnej: 14:00 - stół 4 Fertikowski Paweł 

11:00 mecz grupowy - stół 12, późnej: 15:00 - stół 12 Gołębiowski Mateusz 

12:30 mecz grupowy - stół 10 Ślifirczyk Katarzyna 

13:00 mecz grupowy - stół 7 Załomska Roksana 

TAEKWONDO: 

9:24 eliminacje -67 kg K Lis Katarzyna 

10:48 eliminacje -58 kg M Rodzik Eryk 

GOLF 

8:30- runda II - M oraz TEAM M Gajewski, Skudlarski, Szałagan 

8:40- runda II - K oraz TEAM K Majsterek 

LEKKA ATLETYKA (ATHLETICS): 

9:46 110 ppł - eliminacje - bieg 3 Czykier Damian 

10:00 trójskok - eliminacje - grupa A Jagaciak-Michalska Anna 

10:40 800 m M - eliminacje - bieg 6 Gurdak Kamil 

11:00 1500 m K - eilminacje - bieg 1 Broniatowska Katarzyna 

18:00 skok w wzwyż M - FINAŁ Bednarek Sylwester 

18:40 400 m ppł K - FINAŁ Ankiewicz, Linkiewicz 

19:15 rzut osczepem M - FINAŁ Chmielak Hubert 

19:25 400 m K - FINAŁ Hołub, Święty 

Mamy nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy :):):) 

 
Mamy kolejny finał w pływaniu!!! 
Filip Wypych popłynął najszybciej w tym sezonie i z czasem 22.45s awansował do jutrzejszego finału 50 m stylem dowolnym. Dzisiejszego 
popołudnia w finale wystąpili  Michał Poprawa na 100m stylem motylkowym oraz Krzysztof Morawski 200m stylem grzbietowym. Obaj 
Panowie zajęli 8 miejsce. 

MW 
 
NASI MEDALIŚCI:    

    
    

    
 


