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Dominika Gradecka kontynuuje serię turniejowych zwycięstw w golfowej 

lidze akademickiej w USA! 

 

Dominika Gradecka, wielokrotna reprezentantka Polski w golfie po raz trzeci z rzędu odniosła 

zwycięstwo w amerykańskiej lidze akademickiej NAIA. W turnieju Concordia Bulldog Spring 

Invitational, w którym wzięło udział 90 golfistek reprezentujących 15 amerykańskich uczelni, 

Gradecka, która w Stanach reprezentuje barwy Uniwersytetu Bellevue, zajęła indywidualne 

pierwsze miejsce i odnotowała rekordowy wynik rundy finałowej: 68, 4 uderzenia poniżej par. To 

najlepszy wynik w całej historii żeńskiego golfa na Bellevue University.  

 

„To pole typu linksowego, więc grało mi się bardzo dobrze. Bardzo odpowiada mi ten typ pola. W czasie 

zawodów, gry nie ułatwiała nam pogoda – deszcz i wiatr, ale to typowa aura o tej porze roku tutaj. 

Najbardziej zadowolona jestem z mojej gry w rundzie finałowej - dobre approache dały mi szansę na 

trafienie kilku birdie” powiedziała Dominika Gradecka. 

To kolejny bardzo dobry występ polskiej zawodniczki, przed którą teraz kolejne, ostatnie dwa turnieje 

w drodze do ogólnokrajowego finału ligi NAIA. 

„Cały czas trenuję, widzę też, że wzmocniłam się mentalnie. Nauczyłam się panować nad emocjami, 

kontrolować je podczas gry na polu. Nie denerwuję się przy nieudanych zagraniach. Kontroluję swoje 

oczekiwania, skupiam się na procesie i rutynie. Cieszę się z poziomu mojej gry w tym momencie. Chcemy 

w kolejnych turniejach wypaść jak najlepiej. Nastawienie całej naszej drużyny jest pozytywne, jesteśmy 

mocno zmotywowane do jak najlepszej gry.  Wspólnie z naszą trenerką bardzo wierzymy, że wejdziemy 



do finału krajowego i w rywalizacji z drużynami z całych Stanów także będziemy chciały wypaść jak 

najlepiej. Oczywiście, że najbardziej chciałybyśmy wygrać w finale” dodała Gradecka. 

Teraz przed polską golfistką przygotowania do kolejnego turnieju ligi NAIA, który odbędzie się już 12 i 

13 kwietnia w Oklahoma City. Zawody Susie Maxwell Berning Classic rozegrane zostaną na polu Lincoln 

Park Golf Course, tym samym, na którym Gradecka zajęła indywidualne pierwsze miejsce w turnieju 

Sydney Cox Invitational, rozegranym w październiku 2020 r. 

„Mam bardzo dobre wspomnienia z tamtego turnieju. Powrót, możliwość gry na polu, które już znam 

to zawsze pewna przewaga. Oczywiście każdy kolejny turniej to nowe wyzwanie i chcę rozegrać go jak 

najlepiej. To intensywny moment sezonu. Zawody odbywają się praktycznie co tydzień, więc nawet nie 

miałyśmy jeszcze chwili, by uczcić nasze ostanie sukcesy. W najbliższą sobotę wyruszamy do Oklahomy,  

tam na miejscu wspólnie z trenerką znajdziemy chwilę na uroczystą kolację” dodała polska golfistka. 

Finał ligi NAIA odbędzie się 25 maja na polu Eagle Crest w Ypsilanti w stanie Michigan. To duże 

wydarzenie sportowe, z udziałem najlepszych akademickich golfistek w kraju. Dla Dominiki Gradeckiej 

będzie to też finałowy moment jej akademickiej kariery w USA.   

„Zbliżam się już do zakończenia studiów i już kilka dni po finale ligi wsiądę do samolotu do Polski. Na 

pewno w Polsce czeka na mnie mój macierzysty klub Gradi Golf Club w dolnośląskim Brzeźnie. Tam 

czuję się jak w domu, to miejsce, dzięki któremu rozwinęła się moja pasja do sportu i pasję tą na pewno 

będę chciała rozwijać” podkreśliła Dominika Gradecka. 

Dominika Gradecka  

Pochodząca z Obornik Śląskich wielokrotna reprezentantka Polski w golfie.  Mistrzyni Polski match play 

z 2020 roku i Mistrzyni Polski Juniorów z 2014 r., wielokrotna uczestniczka Mistrzostw Świata i 

Mistrzostw Europy w Golfie. W 2019 roku wspólnie z drużyną wywalczyła dla Polski  prestiżową 

nagrodę European Team Shield. Obecnie studiuje w USA, reprezentując w akademickiej lidze NAIA 

barwy Uniwersytetu Bellevue. 

Rodzimym klubem Dominiki jest Gradi Golf Club w Brzeźnie (powiat Trzebnicki).  

Dominika jest jedną z pierwszych w Polsce zawodniczek, dla których golf to już rodzinna tradycja. Pasję 

do tego sportu zaszczepili w niej rodzice, którzy od wielu lat z sukcesami realizują się sportowo na 

poziomie amatorskim.  Brat Dominiki, Mateusz, ma za sobą znakomitą karierę w golfie amatorskim i 

kilku lat z powodzeniem rywalizuje profesjonalnie. Jest jednym z najlepszych polskich zawodników, 

regularnie notuje dobre wyniki w profesjonalnych ligach Pro Golf Tour czy Challenge Tour.  

 

Więcej informacji udziela: 

Kancelaria PR  

Przemysław Śmiałkowski, tel. kom.: 518 930 104, e-mail: p.smialkowski@kancelariapr.pl  

Więcej zdjęć Dominiki znajduje się na jej profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/dominika.gradecka/  
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