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Mamy kolejne cztery medale... 

 

 
LEKKA ATLETYKA 

To był kolejny świetny dzień w wykonaniu naszych lekkoatletów! Reprezentanci Polski w sobotni 
wieczór wywalczyli cztery medale –dwa srebrne i dwa brązowe, a także dwa czwarte miejsca. 

Po wczorajszych upałach także dziś pogoda nie była łaskawa dla zawodników – tym razem jednak 
podczas rywalizacji na stadionie nieustannie lał deszcz. Nie przeszkodziło na szczęście to naszym 
reprezentantom w spełnieniu pokładanych w nich oczekiwań. Na początek dzisiejszych zmagań 
emocjonowaliśmy się występami naszych zawodników w konkurencjach technicznych –  trzymaliśmy kciuki 
za Anię Jagaciak-Michalską (AZS Poznań) w trójskoku, Asię Fiodorow (AZS Poznań) w rzucie młotem i 
Roberta Soberę (AZS AWF Wrocław) w skoku o tyczce. Każde z nich zadbało o dramaturgię.  

Jako pierwszy do rywalizacji przystąpił Robert. Warunki na skoczni o tyczce były wyjątkowo trudne, 
ale organizatorzy nie zdecydowali się na przesunięcie konkursu. Podopieczny trenera Dariusza Łosia w 
pierwszej próbie pokonał wysokość 5,30 m. Podobnie jak Kazach Nikita Fillipov nasz reprezentant opuścił 
wysokość 5,40 m, którą zaliczyło tylko dwóch zawodników. Tym samym 5,50 m atakowało czterech 
tyczkarzy. Fillipov zaliczył 5,50 m w pierwszej próbie, Rosjanin Ilia Mudrov w drugiej. Robert dwukrotnie 
strącił poprzeczkę, na szczęście trzeci skok na 5,50 m był udany i byliśmy już pewni medalu! Kolejnej 
wysokości – 5,60 m nie pokonał żaden z zawodników i o kolejności na podium zdecydowała ilość zrzutek na 
5,50 m. Zwyciężył Kazach Fillipov przed Rosjaninem Mudrovem, a Robert Sobera wywalczył brązowy 
medal! 

Nie mniej emocji było w trójskoku pań. Ania Jagaciak-Michalska, dla której był to czwarty konkurs w 
Gwangju (po dwóch konkursach eliminacyjnych i finale skoku w dal) zawzięcie walczyła o swój drugi medal. 
Ania do trzeciej kolejki plasowała się na trzecim miejscu, ale w trzeciej próbie wyprzedziła ją Chinka 
WupinWang. W piątej próbie nasza reprezentantka uzyskała wynik 13,76 m i powróciła na medalową 
pozycję. W ostatnim skoku Polka poprawiła jeszcze swój rezultat – 13,81 m i tym samym zdobyła brązowy 
medal!  

W finale rzutu młotem karty rozdawały dwie zawodniczki – Joanna Fidorow i reprezentantka 
Azerbejdżanu Hanna Skydan. W pierwszej próbie Asia rzuciła 69,69 m i objęła prowadzenie. Nie oddała go 
aż do czwartej kolejki, kiedy Skydan uzyskała wynik 70,02 m. W piątej próbie Azerka poprawiła jeszcze swój 
wynik – 70,67 m, a nasza reprezentantka wyrównała swój najlepszy rezultat. Sytuacja nie uległa już zmianie 
w ostatnich próbach – Asia Fiodorow wicemistrzynią Uniwersjady w Gwangju!  

Także teatrem dwóch aktorek był finał pchnięcia kulą kobiet. W roli głównej – Niemka Lena 
Urbaniak i nasza reprezentantka Paulina Guba. W pierwszym rzucie Paulina uzyskała 17,37 m i była liderką 
konkursu. Na odpowiedź Niemki nie trzeba było długo czekać – Urbaniak w drugiej kolejce ustanowiła 
nowy rekord życiowy 18,00 m i wysunęła się na pierwsze miejsce, które utrzymała do końca. Paulina także 



spisywała się znakomicie, a w trzeciej próbie poprawiła życiówkę o 23 centymetry – 17,94 m i zdobyła 
srebrny medal! 

Poza medalistami na wyróżnienie z pewnością zasługują zdobywcy czwartych miejsc – Paulina 
Kaczyńska w biegu na 5000 m i Damian Czykier w finale 110 m przez płotki. 

Do niedzielnych finałów awans uzyskali – Kamil Gurdak na 800 m i męskie sztafety 4x100 m i 4x400 
m. 
 
PŁYWANIE 

Ostatni dzień rywalizacji pływaków to rywalizacja na wodach otwartych. W tej rywalizacji bardzo 
dobrze wypadli nasi zawodnicy. Joanna Zachoszcz (AZS UWM Olsztyn) zajęła 6 miejsce 2:07:16,9 ze stratą 
3:57,5 do zwyciężczyni a Krzysztof Pielowski z wynikiem 1:55:49,8 zajął 5 miejsce ze strata tylko 40,2 
sekund do najlepszego. 

 
BADMINTON 

Mateusz Dubowski w 1/8 turnieju uniwersjadowego singlistów spotkał się z Wanho Son z Korei 
Południowej. Nasz zawodnik bardzo dobrze zaczął spotkanie wygrywając pierwszego seta 21:16. Gdy 
zapowiadało się, że nasz zawodnik powalczy o ćwierćfinał Koreańczyk "włączył" drugi bieg. W drugim secie 
pozwolił Dubowskiemu zdobyć tylko 11 punktów a w tie-breaku tylko 10. 

Niestety losu Mateusza nie udało się odwrócić w grze deblowej w której w parze z Pawłem Pietryją 
zmierzył się z parą Koo/Lee z Korei Południowej. Różnica umiejętności była niestety widoczna i nasi 
zawodnicy przegrali w dwóch szybkich setach 7:21, 13:21. 

 
GOLF 

Zakończyły się czterodniowe zmagania golfowe. Nasi zawodnicy do Gwangju przyjechali po naukę i 
doświadczenie i grając przez cztery dni z wyżej notowanymi zawodnikami mieli możliwość zebrania 
doświadczenia, które być może zaowocuje na przyszłość.  

W turnieju indywidualnym kobiet reprezentowały nas Amanda Majsterek i Dominika Antoniszczak. 
Majsterek została sklasyfikowana na 47 miejscu (357) a Antoniszczak nie została sklasyfikowana. Wygrała 
Jeongeun Lee z Korei Południowej (279). 

W turnieju mężczyzn mieliśmy trzech reprezentantów. Po czterech dniach rywalizacji Tomasz 
Gajewski został sklasyfikowany na 48 miejscu (317 punktów), Jan Szałagan na 54 miejscu (335) a Łukasz 
Skudlarski na 56 miejscu (346). Indywidualnie wygrał Japończyk Kazuki Higa (273). Drużynowo nasz team 
został sklasyfikowany na 18 (przedostatnim) miejscu tuz przed Zimbabwe... 
 
TAEKWONDO 

Od trzech dni trwa rywalizacja w taekwondo. Jak na razie najwyższe - 5 miejsce zajął Eryk Rodzik. 
Pozostali zawodnicy odpadali w pierwszej lub drugiej rundzie. 
 
TENIS STOŁOWY 

Dzień na hali tenisa stołowego rozpoczął się od meczu Katarzyny Ślifirczyk (AZS AJD Częstochowa) z 
Amerykanką Kaylee Ho. Pierwszy set bardzo dobrze rozpoczęła nasza zawodniczka nie dając rozpędzić się 
Amerykance - wynik 11:3 dla Polki. W kolejnym secie nie było już tak łatwo ale na szczęście Polska była 
górą 12:10. W kolejnych dwóch setach Polce udało się nie doprowadzać do nerwowej końcówki i wygrała 
11:8 i 11:6. 

Szczególnie emocjonujące było spotkanie rozegrane przez Roksaną Załomską z Czeszką Karin 
Adamkową. Pierwszy set był bardzo wyrównany i trwała walka punkt za punkt. W kluczowym momencie 
seta nasza zawodniczka prowadziła 10:9. Niestety trzy kolejne punkty zdobyła przeciwniczka i set zakończył 
sie 10:12. Drugi set rozpoczął się od prowadzenia Czeszki 0:3. Z biegiem czasu gra się wyrównywała a na 
tablicy wyników było kolejno 3:5 i 5:5. Przez moment trwała zacięta walka punkt za punkt a następnie 
Roksana po błędach przeciwniczki wyszła na prowadzenie 8:6, 10:6 a set zakończył się przy stanie 11:7. 
Trzecią partie dobrze rozpoczęła Polka od stanu 2:0 poprzez 3:1, 4:2, 6:4. W tym momencie Czeszka zaczęła 
być skuteczniejsza i doprowadziła do remisu po 6. Walka punkt za punkt doprowadziła do stanu 10:10. 



Czeszka jako pierwsza wyszła na prowadzenie 10:11 by seta zakończył topspin Polki w siatkę. Czwartego 
seta dużo lepiej rozpoczęła Czeszka prowadząc kolejno 0:2 i 0:4. Przy tym stanie trener Pięta wziął czas dla 
swojej zawodniczki. Niestety rady trenera na nic się nie zdały bo kolejno powiększał się prowadzenie 
Czeszki 3:4, 3:7, 4:9 i 6:11. Do piątek partii Roksana podeszła z dużym animuszem. Rozpoczęła od 
prowadzenia 6:1. W kolejnych zagraniach przewaga Polki topniała do stanu 7:6, ale kolejne dobra zagrania 
Polki doprowadziły do stanu 10:7 a następnie 11:7. Kolejny set również dobrze rozpoczęła Polka od 5 
punktowego prowadzenia. Chwila dekoncentracji doprowadziła do stanu 7:5. Od tego momentu jednak 
Polka wzięła się za zdobywanie punktów i doprowadziła do stanu 10:5 by zakończyć seta 11:7. Tie break 
zaczął się od walki punkt za punkt. Przy zmianie stron Polka prowadziła 5:4. Następnie utrzymywała 
prowadzenie (7:6, 9:7) by doprowadzić do stanu 10:8 i zakończyć seta 11:8. 

Jako trzecia do stołu podeszła Klaudia Kusińska. Jej przeciwniczką była Luksemburka Tessy 
Gonderinger. Klaudia od początku spotkania nadawał ton rywalizacji i pewnie wygrała 4 - 1 (11:6, 11:6, 
11:7, 11:8). Jej zwycięstwo oznacza, że wszystkie panie zobaczymy w 1/16 finału.  

Dużo gorszą przeprawę miał Mateusz Gołębiewski (AZS Politechnika Rzeszowska). Na przeciwko 
niego stanął Chińczyk Yi Liu. Mateusz walczył jak umiał, ale jego łupem padła tylko pierwsza partia 11:9. 

W kolejnych czterech setach Chińczyk był lepszy (8:11, 4:11, 10:12, 7:11) i to on zagra w kolejnej 
rundzie. 

W 1/8 finału wystąpiła nasza para mikstowa Klaudia Kusińska/Paweł Fertikowski. Ich przeciwnikami 
była para ze Sri Lanki Jayasundara/Kulappuwa. Egzotyczni nieco przeciwnicy tylko w drugim secie sprawili 
naszym drobne problemy. 11:5, 12:10 i 11:5 to wynik trzech zwycięskich setów dla naszych. Niestety w 
ćwierćfinale nasza para natrafiła na parę gospodarzy Jeon J./Kim M. Koreańczycy pokazali naszym 
zawodnikom, że jeszcze nie ich czas na medal Uniwersjady i wygrali 4:11, 6:11, 2:11, 8:1. 

W 1/16 turnieju grała również nasza para deblowa Załomska/Ślifirczyk. W spotkaniu z Wenezuelską 
parą Almedo Caraballo/Colina Gomez wygrały w trzech setach 11:4, 11:2, 11:5.  

Para męska Gołębiowski/Fertikowski wystąpiła w 1/8 finału turnieju deblowego mężczyzn, w 
którym stoczyła emocjonujący 5 setowy bój z Francuzami Brossier/Flore. Na zmianę raz nasza raz Francuzka 
wygrywała sety 11:9, 10:12, 11:9, 6:11, 11:6 i w ćwierćfinale na przeciw naszym stanęła para Koreańska 
Young Sik Jeong/Minseok Kim. Gospodarze turnieju wygrali dwie pierwsze partie (7:11, 5:11). 
Niespodziewanie dobra dla Polaków była trzecia partia w której nasi dali zdobyć Koreańczykom tylko dwa 
punkty. W czwarte partii walka trwała do końca, jednakże minimalnie (9:11) lepsi okazali się gospodarze i 
to oni zagrają o medale. 
 
 
 
 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 


