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Mamy kolejne medale w tym pierwszy złoty medal... 
 
WIOŚLARSTWO 

Do wczorajszego srebrnego medalu nasi wioślarze dzisiaj dołożyli jeszcze jeden krążek w tym 
samym kolorze oraz medal z najcenniejszego kruszcu! Srebro w dwójce podwójnej zdobyli Dawid 
Grabowski i Adam Wicenciak. Chwilę po ceremonii medalowej naszych panów wystartował nasz wioślarz z 
jedynki wagi lekkiej - Jerzy Kowalski, srebrny medalista z uniwersjady w Kazaniu. Doskonała taktyka i 
świetny finisz naszego reprezentanta pozwoliły mu poprawić pozycję sprzed dwóch lat i cieszyć się z 
najwyższego miejsca na podium. W dzisiejszych finałach w jedynce startowała również Joanna Dittmann, 
która zajęła 6 miejsce oraz dwójka podwójna Ariana Borkowska oraz Sylwia Lewandowska, które 
uplasowały się na 5 pozycji. Rywalizację wioślarzy zdeklasowali Litwini zdobywając 4 złote medale... 
 
SZERMIERKA 

O włos od medalu a właściwie trzy trafienia dzieliły naszych szablistów od brązowego medalu w 
turnieju drużynowym szabli mężczyzn. Pomimo naprawdę zaciętej walki nasz zespół 42 - 45 przegrał z 
gospodarzami z Korei Południowej. Wcześniej w drodze do meczu o brąz nasi zawodnicy pokonali po 
zaciętym spotkaniu Węgrów 45 - 43, by w ćwierćfinale stoczyć naprawdę "bitwę" o półfinał z Włochami. 
Katem Włochów okazał się znajdujący się w dniu dzisiejszym w rewelacyjnej formie Mikołaj Grzegorek 
który wygrał swoje hity 5 - 3 z Nuccio, 8 - 1 z Affede i 8 - 1 Foschini. Ostateczny wynik 45 - 39 dla Polaków 
oddał przebieg spotkania. Po spotkaniu Leonardo Affede bardzo długo nie mógł pogodzić się z porażką... W 
półfinale naszym zawodnikom przyszło sparować z Francuzami. Niestety pokazali nam do jakiego poziomu 
trzeba dążyć w treningu. Wynik 31 - 45 mówi sam za siebie... 

Spotkanie finałowe rozpoczęło się od pojedynku Mikołaj Grzegorek - Hojin Chung, które wygrał 4 - 5 
Koreańczyk. Kolejny hit to pojedynek Jakuba Ocińskiego z Junyeongiem Park tym razem dla Polaka (6 - 2). 
Jako trzeci na plansze wyszedł Piotr Koniusz, który w pojedynku z Jonghunem Song przegrał niestety 1 - 8 o 
po pierwszej zmianie było 11 - 15 dla Koreańczyków. Kolejne zmiany to Grzegorek - Park (8 - 5), Koniusz - 
Chung (5 - 5) i Ociński - Song (4 - 5) i po drugiej zmianie było 28 - 30. W kolejnym pojedynku Koniusz 
przegrał z Parkiem 3 - 5, czego nie odrobił Grzegorek (5 - 5) z Songiem. Do ostatniego pojedynku z 
Chungiem Ociński wychodził przy stanie 36 - 40. Wiedział, że musi zadawać dwa trafienia na jedno 
Koreańczyka. I początkowo ta sztuka się udawała. 0 - 1, 1 - 1,  2- 1, 2 - 2, 3 - 2, 4 - 2 i wynik 40 - 42. Niestety 
kolejne trafienie zadał Koreańczyk (40 - 43), następnie Ociński (41 - 43), Chung (41 - 44), Ociński (42 - 44). 
Przy tym stanie doszło do kilku akcji bez punktu. W końcu jak Ociński ruszył nadział się na kontrę 
Koreańczyka, trafienie i... koniec 42 - 45. Brawo za walkę do końca. 

Trochę gorzej poszło paniom w szpadzie. W pierwszym pojedynku dość wysoko pokonały Węgierki 
45 - 34, by w ćwierćfinale trafić na "prześladujące" ich Włoszki. Pomimo twardej walki nasze panie 



przegrały 40 - 45 i odpadły z turnieju. Jak stwierdził trener po zawodach jak kiedyś pokonają Włoszki to 
będzie złoty medal... 
 
TENIS 

W tenisie ziemnym w meczu trzeciej rundy gry podwójnej mężczyzn nasi reprezentanci - Mikołaj 
Jędruszczak, Maciej Smoła wygrali z duetem francuskim Louis Chaix, Lucas Poullain 6:4 6:3. Niestety, z 
turniejami singlowymi w trzeciej rundzie pożegnali się dzisiaj Justyna Jegiołka, która przegrała z Japonką 
Aiko Yoshitomi 2:6 6:4 4:6 i Mikołaj Jędruszczak, ulegając Japończykowi Shintaro Imai 2:6 5:7 
 
BADMINTON 

Niestety w starciu z Chińczykami nasza drużyna była bez szans. Wynik 5 - 0 i porażki w każdym 
spotkaniu 2 - 0 świadczą o wyższości zespołu Chińskiego. Niestety w dalszej fazie nasz zepół trafił na 
Francuzów, którzy okazali się za mocni. Wynik 3 - 0 nie oddaje charakteru spotkania ponieważ w każdym 
spotkaniu nasi walczyli. W pierwszym mikście Aneta Wojtkowska/Paweł Pietryja wygrali pierwszego seta 
21:17 by w kolejnych przegrać do 8 i do 12. W singlu mężczyzn Mateusz Świerczyński nie sprostał Lucasowi 
Claerbout w dwóch setach do 14 i 9. W kolejnym spotkania Weronika Grudzina stoczyła pasjonujące 
spotkanie z Anne Tran wygrywając 24: a następnie przegrać 18:21 i 20:22. Przy stanie 3 - 0 dla Francuzów 
zakończyło się spotkanie. 
 
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 

Drugie miejsce po pierwszym dniu rywalizacji w pistolecie szybkostrzelnym zajmuje Damian Klimek. 
W pierwszych trzech seriach osiągnął 290 punktów i tylko jednym trafieniem centralnym mniej jest gorszy 
od prowadzącego Chinczyka Kehan Chen.  

Rano odbyły się też zmagania w karabinie sportowym (KSP 60). Nasza reprezentantka Żaneta 
Iwaszuk z wynikiem 617,6 punktu zajęła 17 miejsce. Wygrała Mahlagha Jambozorg z Iranu wynikiem 623,5 
punktów. 
 
JUDO 

Wtorek był ostatnim dniem rywalizacji indywidualnej judoków. Spośród naszych reprezentantów 
najlepiej spisali się dziś Joanna Stankiewicz w kategorii do 48 kg i Bartłomiej Garbacik w kategorii do 60 kg, 
wygrywając swoje walki w 1/16 finału i niestety przegrywając w kolejne rundzie. Na 1/8 finału swój udział 
w turnieju w kategorii open zakończyła Joanna Jaworska. Stankiewicz miała jeszcze możliwość walki w 
repasażach, ale w drugim repasażu lepsza od Polki przez ippon okazała się Belgijka Anne-Sophie Jura. 
 
TENIS STOŁOWY 



Udanie w pierwszych dwóch dniach turnieju uniwersjadowego spisali się nasi tenisiści stołowi, 
którzy swoje występy w Gwangju rozpoczęli od turniejów drużynowych. Drużyna kobiet w składzie 
Katarzyna Ślifirczyk, Klaudia Kusińska, Roksana Załomska wygrały dwa mecze grupowe – z Hong Kongiem 
3:1 i ze Szwajcarią 3:1. W 1/8 finału nasze panie pokonały Stany Zjednoczone 3:0. Zespół mężczyzn w 
składzie Mateusz Gołębiowski, Paweł Fertikowski, Robert Floras odniósł cenne zwycięstwo w grupie nad 
Niemcami 3:0 oraz okazał się lepszy od Filipińczyków 3:0. W 1/8 finału nasi reprezentanci wygrali z 
zawodnikami z Hong Kongu 3:1. Już jutro mecze ćwierćfinałowe.  
 
TAEKWONDO 

We wtorek na Uniwersjadzie rozpoczęły się zmagania w taekwondo olimpijskim. W konkurencji 
poomsae wystąpił po raz pierwszy w historii reprezentant Polski. Kamil Zabost zajął w swojej grupie 
eliminacyjnej 6. miejsce, co niestety nie wystarczyło do awansu do półfinału. 
 
PŁYWANIE 

Doczekaliśmy się finału naszych pływaków! Dziś w porannych eliminacjach awans do finału 400 m 
stylem dowolnym z 6. rezultatem (4:15.00) wywalczyła Justyna Burska. W finale, otwierającym sesję 
popołudniową na pływalni Nambu University International Aquatic Center nasza reprezentantka spisała się 
jeszcze lepiej – uzyskała wynik 4:13.24 i uplasowała się na 5. pozycji. 
 
 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 


