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Mamy medale... 
 
WIOŚLARSTWO 

300 w historii Uniwersjad i pierwszy na 28. Letniej Uniwersjadzie w Gwangju 2015! Srebro zdobyły 
nasze wioślarki: Martyna Mikołajczak i Monika Kowalska w dwójce podwójnej wagi lekkiej. Wioślarze w 
Chungju walczą z dala od wioski uniwersjadowej, ale właśnie tam został zdobyty, historyczny 300 medal dla 
Polski. W drugim dzisiejszym finale czwórka wagi lekkiej zajęła piąte miejsce. 
 
SZERMIERKA 

Trzeciego dnia zmagań na planszy szermierczej doczekaliśmy się medalu dla Polski! Nasza 
reprezentantka Marta Puda wywalczyła brązowy krążek w szabli kobiet. Kiedy okazało się, że w 
ćwierćfinale spotkają się dwie Polki – Marta Puda i Matylda Ostojska mogliśmy być już pewni pierwszego 
medalu w szermierce w Gwangju. Lepsza okazała się Puda, która zwyciężyła 15:6. W walce półfinałowej 
nasza zawodniczka uległa Koreance Seonhee Kim 15:8 i została tym samym brązową medalistką turnieju 
szablistek. Gratulujemy! Do 1/8 finału dotarła Martyna Wątora, a w 1/32 finału odpadła Magdalena 
Pasternak po bratobójczym pojedynku z późniejszą brązową medalistką.  

W rywalizacji floretu mężczyzn najlepiej spisali się Michał Siess, który pożegnał się z turniejem 
dopiero w ćwierćfinale po przegranym 14:15 pojedynku z reprezentantem gospodarzy Junhyuk Kwak. Do 
1/16 finału dotarli Piotr Janda i Filip Płocharski, a do 1/32 Szymon Kozłowski. Od jutra rywalizacja 
drużynowa. 
 
TENIS 

Kolejny dzień trwają zmagania tenisowe. Justyna Jegiołka w II rundzie singla kobiet pokonała 
Kanadyjkę Louise Kwong 6/3 i 6/2. W parze z Sylwią Mikołajczuk w drugiej rundzie debla kobiet po 
trzysetowym spotkaniu Polki pokonały Białoruską parę Marozava/Mun 4/6, 6/6, 10/5 i awansowały do III 
rundy. 

W turnieju indywidualnym panów zaprezentowali się dwaj nasi zawodnicy. Maciej Smoła przegrał 
niestety z francuzem Lucasem Poullain 6/3, 6/2. Nie doszło do spotkania Szymona Jędruszczaka z 
Aleksandrem Ernepesovem z Turkmenistanu. 
 
BADMINTON 

Udanie swoje starty w Gwangju rozpoczęli nasi badmintoniści, wygrywając w rywalizacji grupowej z 
USA 5:0. Polska drużyna wystąpiła w składzie –Paweł Pietryja, Aneta Wojtkowska (gra mieszana), Mateusz 
Dubowski (gra pojedyncza mężczyzn), Weronika Grudzina (gra pojedyncza kobiet), Paweł Pietryja, Mateusz 
Świerczyński (gra podwójna mężczyzn), Karolina Gajos, Aneta Wojtkowska (gra podwójna kobiet). Nie 



oddaliśmy Amerykanom ani jednego seta! Jutro przed naszymi badmintonistami trudne mecze z 
Chińczykami 
 
ŁUCZNICTWO 

Na torze łuczniczym było dzisiaj mnóstwo występów biało czerwonych. W 1/48 rundy turnieju 
mężczyzn Maciej Faładziński pokonał 6 - 4 Brazylijczyka Rodrigo Antonio Mattei. W kolejnej rundzie (1/24) 
turnieju Paweł Marzec pokonał 6 - 0 Belga Oliviera Ansiaux. Na tym poziomie odpadł Kacper Sierakowski po 
porażce 1 - 7 z Francuzem Michaelem Sanna oraz Maciej Faładziński po porażce 2 - 6 z Kazachem Denisem 
Gankinem. W 1/16 odpadł Marzec po porażce Mołdawianinem Danem Olaru 7 - 3. 

Turniej kobiet zaczęliśmy od rundy 1/24 w której swój pojedynek wygrała Joanna Rząsa, która 6 - 2 
pokonała Mołdawiankę Alexandrę Mirca. Niestety w pierwszych pojedynkach odpadły Zuzanna Ćwiklińska 
(po porażce 0 - 6 ze Słowenką Najką Tomat) oraz Adrianna Żurańska (po porażce 3 - 7 ze Szwedką Eriką 
Jangnas). Rząsa w 1/16 trafiła na wymagająca Tapeikę Mei-chien Hsiung. Pomimo walki przegrała 0 - 6. 

Popołudniu rozpoczęły się spotkania drużynowe. Jako pierwsi wyszli Panowie do pojedynku z 
Mołdawią. Skoncentrowana reprezentacja Polski wygrała 5 - 1. W ćwierćfinale nasi zawodnicy ulegli jednak 
gospodarzom z Korei 0 - 6. Panie zaczęły również od fazy 1/8 spotkaniem z USA. W zaciętym pojedynku 
uległy jednak 3 - 5 i odpadły z rywalizacji. 

Na koniec dnia rywalizacji przystąpiono do rywalizacji mixtów. Reprezentujący w nich Polskę 
Zuzanna Ćwiklińska i Paweł Marzec już w pierwszej rundzie (1/8) ulegli Hiszpanom 2 - 6. 
 
SZTRZELECTWO 

Bardzo blisko medalu w klasyfikacji drużynowej były nasze reprezentantki w psp 30+30. Motorem 
napędowym wyniku była najmłodsza w ekipie Marta Barczak, która w eliminacjach części precyzyjnej i 
szybkiej osiągnęła 577 punktów czyli punkt więcej od swojego rekordu życiowego. Wynik dał jej 
kwalifikacje do finału z 7 pozycji w którym jednak zajęła 8 miejsce, przegrywając jednak z dużo bardziej 
doświadczonymi zawodniczkami. W eliminacjach tej konkurencji brały udział również Natalia Król - 563 
punkty i 22 miejsce oraz Karolina Baszeń - 556 punktów i 36 miejsce. Sumarycznie dało to 1696 punktów i 5 
miejsce w klasyfikacji drużynowej. Do trzeciej w klasyfikacji drużyny Rosji zabrakło tylko 12 punktów. Gdyby 
w dzisiejszym pierwszym strzale nasza zawodniczka nie zaliczyła 0 punktów to medal byłby o włos... 

W dniu dzisiejszym odbyła się też dalsza część rywalizacji w trapie. Piotr Kowalczyk pomimo słabszej 
jednej serii (22/25) zdołał awansować do finału w którym niestety trzy razy spudłował i ostatecznie zajął 5 
miejsce.  

W porannych eliminacjach karabinu sportowego (KSP 60) brała udział Żaneta Iwaszuk. Z wynikiem 
614,56 punktów zajęła 17 miejsce i awansowała dalej. 

W popołudniowych eliminacjach pistoletu (PDW 60) brał udział Kamil Gersten. Z wynikiem 529 
punktów zajął 27 miejsce i nie awansował do finału. 
 
JUDO 
W dniu dzisiejszym na matach w Gwangju rywalizowało czterech polskich judoków. Niestety nikomu nie 
udało się awansować do walk decydujących o kolorach medali. Najbliżej była Karolina Pieńkowska. Po 
zaciętej walce, nieznacznie uległa Szwajcarce, która później zdobyła brązowy krążek. W 1/8 szanse na 
zajęcie miejsca na podium straciła druga nasza reprezentantka Anna Borowska, ulegając czwartej w 
turnieju Kubance. Nasi panowie, także nie mieli szczęścia. Przegrali swoje pierwsze walki, a ich rywale nie 
zdołali zapewnić im miejsca w repasażach. Patryk Wawrzyczek uległ bardzo silnemu zawodnikowi z 
Armenii, natomiast Stanisław Dąbrowski nie zdołał pokonać Brazylijczyka Pereiry. Jutro kolejne emocje w 
turniejach indywidualnych, a w środę turniej drużynowy. Zawodnicy zapewniają, że w kolejnych walkach 
dadzą z siebie wszystko. 
 
TENIS STOŁOWY 
Polscy tenisiści stołowi rozegrali swoje pierwsze mecze w turniejach drużynowych. Panie pokonały 3:1 
zawodniczki z Hong-Kongu. Panowie także nie zawiedli i wygrali z Niemcami 3:0.  
 



 Zachęcamy do śledzenia wydarzeń w Gwangju na profilu polskiej reprezentacji na fb 
facebook.com/Gwangju2015PolishTeam oraz w codziennych biuletynach informacyjnych dostępnych na 
www.azs.krakow.pl/28-letnia-uniwersjada-w-gwangju oraz www.azs.pl/content/view/2280/150/. 
 
Transmisje telewizyjne z Uniwersjady przeprowadzi Eurosport i Eurosport 2 w dniach 5 do 13 lipca. 
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Partnerem akademickiej reprezentacji Polski na 
28. Letnią Uniwersjadę w Gwangju jest marka Dare2b - profesjonalna odzież dla aktywnych 


