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 Pięć dni pozostało do otwarcia 28. Letniej Uniwersjady, która w tym roku odbędzie się w 

południowokoreańskim Gwangju. Na miejscu jest już polska misja uniwersjadowa, która czeka na 

pierwszych studentów-sportowców, którzy powinni dotrzeć jutro około północy czasu lokalnego (Polskę i 

Koreę różni 7 godzin). 

 Uniwersjada to międzynarodowe multidyscyplinarne zawody sportowe organizowane co dwa lata  

w cyklu letnim i zimowym zawsze pomiędzy letnimi i zimowymi igrzyskami olimpijskimi. W zawodach 

uczestniczą reprezentacje krajów skupionych w FISU czyli Międzynarodowej Federacji Sportu 

Akademickiego. Członkiem FISU na terenie Polski jest Akademicki Związek Sportowy, który zrzesza w 

swoich szeregach 42 000 członków, głownie studentów-sportowców.  

 Historia rywalizacji sięga 1957 roku kiedy to w Turynie odbyła się pierwsza letnia Uniwersjada. 

Zimowa odmiana zadebiutowała w 1960 roku Chamonix. W Polsce odbyły się dotychczas dwie uniwersjady: 

16. Zimowa Uniwersjada w 1993 roku i 20. Zimowa Uniwersjada w 2001 roku, obie w Zakopanem. Starania 

o organizację 24. Letniej Uniwersjady w 2007, 25. Letniej Uniwersjady w 2009 i 26. Letniej Uniwersjady  

w 2011 podjęło miasto Poznań, które przegrało z Bangkokiem - stolicą Tajlandii, Belgradem - stolicą Serbii 

oraz chińskim Shenzhen. 

 Pod auspicjami AZS w tym roku w Gwangju wystąpi blisko 200 sportowców w 13 z 21 rozgrywanych 

dyscyplin sportu. Polska będzie reprezentowana w badmintonie, golfie, judo, lekkiej atletyce, łucznictwie, 

pływaniu, strzelectwie sportowym, szermierce, taekwondo, tenisie, tenisie stołowym, wioślarstwie oraz 

piłce nożnej kobiet - jedynej dyscyplinie drużynowej. 

 W dotychczasowej historii Polscy studenci zdobyli 299 medali w tym na ostatniej uniwersjadzie  

w Kazaniu w 2013 roku 30 medali w tym 5 złotych, 9 srebrnych i 16 brązowych. Liczymy na poprawienie 

tego bilansu a najmocniejszym punktem polskiej reprezentacji powinien być mistrz świata w rzucie młotem 

Paweł Fajdek. 

 Zachęcamy do śledzenia wydarzeń w Gwangju na profilu polskiej reprezentacji na fb oraz w 

codziennych biuletynach. 
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