
 

 

 

WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO 

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę

REDAKCJA: Andrzej Burzyński, Oskar Rosa, 
 

CEREMONIA OTWARCIA: 3 lipca 2015 godz. 19:00
WYJAZDY BUSÓW: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

POWRÓT: 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

 
Witamy w Gwangju, 

 We wiosce uniwersjadowej są już przedstawiciele pięciu dyscyplin. W nocy zameldowali się
a dzisiaj popołudniu piłkarki nożne, które jako jedyne będą
wać. Budynek 301 stanie się dla niektórych drugim 
dokładamy wszelkich starań, aby nadrobić niedociągnięcia gospodarzy. Liczymy na dużą wyrozumiałość. Prosimy rów
zakresie medialnym. Będziemy często prosili o wywiady i krótkie komentarze dotyczące Waszych występów. Wszystko w duchu stude
atmosfery więc nie ma się czego wstydzić. Życzymy miłego pobytu w Gwangju

Korea Południowa w pięć minut... 
7954 km w linii prostej to odległość jaka dzieli Warszawę od Gwangju w Korei Południowej gospodarza teg

Republika Korei (Korea Południowa) to 
km2 (dla porównania Polska: 312 685 km
przez wojska USA. Republika Korei of

Z geograficznego punktu widzenia jest to k
pońskiego) ciągną się Góry Wschodniok
rzek na kilka pasm górskich: Góry Di
(Cziri-san, 1915 m.n.p.m.), rozdzielone niziną rzeki
niami o wysokości 700–800 m. Wybrzeże

spami i przybrzeżnymi wyspami. Największą wyspą jest Czedżu
Cieśninie Koreańskiej. 

Panujący w Korei Południowej klimat pozwala zaliczyć go do k
Średnia temperatura w lipcu odpowiednio od 21 °C na północy do 25
Pora opadowa przypada w okresie czerwiec-wrzesień (ciepły, wilgo

Do 1905 roku na Półwyspie Koreańskim istniało Cesarstwo Koreańskie
kapitulacji Japonii w 1945 roku Półwysep Koreański został podzielony przez
leżnika. Z tego względu kluczową rolę w ustabilizowaniu sytuacji na północ od 38. równoleżnika odegrał właśnie Związek R
skiego Li Syng Mana, wspieranego przez ultraprawicowe bojówki antyk
ta Korei Południowej. Politycy z północnej części kraju odmówili udziału w zorgan
władze całej Korei. W 1948 na wyspie Czedżu wybuchło zbrojne p

W 1953 Korea Południowa zawarła z USA układ o wzajemnej obronie, na którego mocy na jej terytorium stacjo
Syng Man sprawował dyktatorską władzę w Korei Południowej do 26 kwietnia 1960, kiedy to zm
burzliwych wystąpień studenckich. 16 maja 1961, armia dokonała
Chung-hee. W 1963 objął on stanowisko prezydenta i na nastę
wolności obywatelskie oraz żelazną ręką dławiła ruchy opozycyjne.

Autokratycznie rządzona Korea Południowa była jednym z najbliższych sojuszników USA w Azji. Od 1965 wojska południowokoreańskie walczyły po stronie
wietnamskiej. 26 października 1979, Park Chung-hee został zastrzelony przez szefa służb specjalnych; nowym prezydente
uwolnił więźniów politycznych oraz zapowiedział serię reform instytucjonalnych. Za prezydentury Choi Kyu
w 1980 roku wybuchło prawdziwe powstanie antyrządowe, które stłumiło wojsko. Niepanujący nad sytuacją prez
wywiadu wojskowego generał Chun Doo-hwan, który 27 sierpnia 1980 objął urząd pr
oznajmił, że sam wyznaczy następnego prezydenta. Decyzja ta wywołała lawinę protestów społecznych w całym kraju. W Seulu studenci toczyli regularne bitwy z policją. W 
obliczu masowych demonstracji społecznych prezydent zmienił zdanie, godząc się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Wyb
prezydent zainicjował proces pojednania narodowego. Udało mu się pozyskać do współpracy jednego z liderów opozycji
Kim Young Sama połączyły się i utworzyły Partię Liberalno-Demokratyczną

W 1992 Korea Południowa nawiązała stosunki dyplomatyczne z
Polityki – Kim Dae-jung. Ogłosił on pomoc materialną dla Korei Północnej i rozpoczął próby pojednania i nawi
spotkania północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Ila i prezydenta Kim Dae
neczna polityka" była podstawą rządów jego i jego następcy
słoneczna polityka poddawana jest krytyce jako osłabiająca ant
umożliwiająca funkcjonowanie tamtejszych programów zbrojeniowych.
Władze obu krajów bardzo poważnie podchodzą do kwestii zjednoczenia. Szereg rozmów na temat zjednoczenia obu państw koreański
nie przyniosła rozwiązania, głównie ze względu na różnice ideol
państw, a wiele rodzin podzielonych jest sztuczną granicą. Należy zauważyć, że od c
pokojowego, a więc oficjalnie są jeszcze w stanie wojny. Przeszkodą w ponownym zjedn
jakie mogą z tego wyniknąć. Obie Koree rozwijają się niezależnie, toteż ich g

W 1988 w Seulu odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie, a w 2002 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej (wspólnie z
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku. 

 

GRAFIK DZIAŁANIA STOŁÓWKI (AV Dinning Hall)

Śniadanie Lekkie śniadanie 

06:00 - 10:00 10:00 - 11:00 

 

BIURO MISJI 
budynek 301 pokój 403 

TELEFON BIURA MISJI
+82 010
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WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO 

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę 

REDAKCJA: Andrzej Burzyński, Oskar Rosa, Monika Sobotka, Marek Szlachta 

WAŻNE TERMINY: 

: 3 lipca 2015 godz. 19:00 
WYJAZDY BUSÓW: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 

POWRÓT: 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 

CEREMONIA FLAGOWA: 2 lipca 2015 godz. 14:00
Plac Flagowy obok SAMSUNG Athlet

Uprzejmie prosimy ubrać kompletne stroje!!!

rzedstawiciele pięciu dyscyplin. W nocy zameldowali się judo
ne, które jako jedyne będą nas reprezentować w turniejach drużynowych.

h drugim domem przez blisko 3 tygodnie. Wiemy, że nie wszystko we wiosce jest idealne, ale 
dokładamy wszelkich starań, aby nadrobić niedociągnięcia gospodarzy. Liczymy na dużą wyrozumiałość. Prosimy rów
zakresie medialnym. Będziemy często prosili o wywiady i krótkie komentarze dotyczące Waszych występów. Wszystko w duchu stude

yczymy miłego pobytu w Gwangju... 

7954 km w linii prostej to odległość jaka dzieli Warszawę od Gwangju w Korei Południowej gospodarza tegoroc
(Korea Południowa) to państwo w Azji zlokalizowane w południowej części Półwyspu Koreański

ska: 312 685 km2) a zamieszkuje je ponad 51 milionów osób. Państwo powstało po 
USA. Republika Korei oficjalnie rości sobie pretensje do całego terytorium Korei. 

Z geograficznego punktu widzenia jest to kraj górzysto-wyżynny. We wschodniej części, wzdłuż wybrzeża
Góry Wschodniokoreańskie, zbudowane z prekambryjskich skał metamorficznych (głównie

Góry Diamentowe (najwyższy szczyt: Sorak-san, 1708 m.n.p.m.) na granicy z Koreą Północną
dzielone niziną rzeki Naktong-gang. W zachodniej części aluwialna nizina nad 

800 m. Wybrzeże Morza Wschodniego jest wyrównane w odróżnieniu od wybrzeża Morza Żółtego licznymi zatokami, pół
Czedżu (wysokość do 1950 m.n.p.m. stanowi wulkan Halla-san który jest najwy

zwala zaliczyć go do klimatu monsunowego (w północnej i środkowej części umiarkowany ciepły, w poł
na północy do 25–27 °C na południu. Średnia roczna suma opadów wacha się od 1000 mm na nizinach do 1500 

wrzesień (ciepły, wilgotny monsun znad Oceanu Spokojnego). Późnym latem do wybrzeży Korei Południowej docier
Cesarstwo Koreańskie. Wtedy to, po zwycięstwie w wojnie rosyjsko-japońskiej, aneksji t

ański został podzielony przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone na dwie strefy wpływów, oddzielone gr
czową rolę w ustabilizowaniu sytuacji na północ od 38. równoleżnika odegrał właśnie Związek Radziecki. Na południu władzę objął reżim proam

traprawicowe bojówki antykomunistyczne. 20 lipca 1948 roku Li został wybrany przez tamtejsze
mówili udziału w zorganizowanych przez ONZ wyborach z 1948 roku, mających wyłonić 

zbrojne powstanie komunistyczne. 
W 1953 Korea Południowa zawarła z USA układ o wzajemnej obronie, na którego mocy na jej terytorium stacjonują wojska ameryka

ską władzę w Korei Południowej do 26 kwietnia 1960, kiedy to zmuszony został do rezygnacji pod wpływem 
wych wystąpień studenckich. 16 maja 1961, armia dokonała zamachu stanu, na czele nowych władz wojskowych stanął generał

. W 1963 objął on stanowisko prezydenta i na następnych 16 lat wprowadził ścisłą dyktaturę wojskową, która limitowała prawa i 
wolności obywatelskie oraz żelazną ręką dławiła ruchy opozycyjne. 

a Korea Południowa była jednym z najbliższych sojuszników USA w Azji. Od 1965 wojska południowokoreańskie walczyły po stronie
hee został zastrzelony przez szefa służb specjalnych; nowym prezydentem został Choi Kyu

nych oraz zapowiedział serię reform instytucjonalnych. Za prezydentury Choi Kyu-ha nasiliły się protesty społeczne zwłas
chło prawdziwe powstanie antyrządowe, które stłumiło wojsko. Niepanujący nad sytuacją prezydent 16 sierpnia 1980 podał się do dymisji. Zast

, który 27 sierpnia 1980 objął urząd prezydenta i sprawował władzę dyktatorską przez 7 lat. W czerwcu 1987, Chun Doo
denta. Decyzja ta wywołała lawinę protestów społecznych w całym kraju. W Seulu studenci toczyli regularne bitwy z policją. W 

dent zmienił zdanie, godząc się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Wyb
dent zainicjował proces pojednania narodowego. Udało mu się pozyskać do współpracy jednego z liderów opozycji Kim Young Sama

Demokratyczną. Kim Jung Sam został kandydatem tej partii i zwyciężył w wyborach prez
ki dyplomatyczne z ChRL. 18 grudnia 1997 w wyborach prezydenckich zwyciężył kandydat N

. Ogłosił on pomoc materialną dla Korei Północnej i rozpoczął próby pojednania i nawiązania współpracy gosp
i prezydenta Kim Dae-junga, które było odebrane jako zapowiedź zjednoczenia w przyszłości obu krajów. Tzw.

cy Roh Moo-hyuna, po czym została zarzucona przez kolejnego prezydenta, konserwatystę
na polityka poddawana jest krytyce jako osłabiająca antykomunizm młodzieży południowokoreańskiej i podtrzymująca system komunistyczny w Pó

szych programów zbrojeniowych. 
Władze obu krajów bardzo poważnie podchodzą do kwestii zjednoczenia. Szereg rozmów na temat zjednoczenia obu państw koreańskich miało już miejsce, niestety żadna z nich 

du na różnice ideologiczne i polityczne. W świadomości Koreańczyków jednakże nie ginie myśl o kulturowej i narodowej bliskości obu 
państw, a wiele rodzin podzielonych jest sztuczną granicą. Należy zauważyć, że od czasu formalnego zakończenia wojny koreańskiej w 1953 obie Koree nie podpisały traktatu 

go, a więc oficjalnie są jeszcze w stanie wojny. Przeszkodą w ponownym zjednoczeniu może być także strach samych Koreańczyków przed pote
nąć. Obie Koree rozwijają się niezależnie, toteż ich gospodarki znajdują się na różnym poziomie. 

Letnie Igrzyska Olimpijskie, a w 2002 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej (wspólnie z Japonią). Korea Południowa 

GRAFIK DZIAŁANIA STOŁÓWKI (AV Dinning Hall) 

Obiad Lekki obiad Kolacja

11:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 24:00

TELEFON BIURA MISJI 
+82 010-2098-7680 

POKÓJ MEDYCZNY 
budynek 301 pokój 404 
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oC 
Wilgotność: 74 % 
Wiatr: 5 m/s 
Szansa opadów: 20 % 

: 2 lipca 2015 godz. 14:00 
Plac Flagowy obok SAMSUNG Athletes Meet 

Uprzejmie prosimy ubrać kompletne stroje!!! 

judocy, łucznicy, pływacy i szermierze 
w turniejach drużynowych. Codziennie będzie nas przyby-

domem przez blisko 3 tygodnie. Wiemy, że nie wszystko we wiosce jest idealne, ale 
dokładamy wszelkich starań, aby nadrobić niedociągnięcia gospodarzy. Liczymy na dużą wyrozumiałość. Prosimy również o współpracę w 
zakresie medialnym. Będziemy często prosili o wywiady i krótkie komentarze dotyczące Waszych występów. Wszystko w duchu studenckiej 

MSz 

rocznej letniej Uniwersjady. 
Półwyspu Koreańskiego. Zajmuje powierzchnie 99 720 

owstało po II wojnie światowej na terenach zajętych 

wyżynny. We wschodniej części, wzdłuż wybrzeża Morza Wschodniego (inaczej: Morza Ja-

(głównie łupki) i granitów, rozcięte dolinami 
Koreą Północną oraz Gyeongsang i Sobaek 

 Morzem Żółtym z izolowanymi wzniesie-
Morza Żółtego licznymi zatokami, półwy-

wyższym szczytem kraju) znajdująca się w 

w północnej i środkowej części umiarkowany ciepły, w południowej – podzwrotnikowy). 
wacha się od 1000 mm na nizinach do 1500 mm w górach. 

Oceanu Spokojnego). Późnym latem do wybrzeży Korei Południowej docierają tajfuny. 
, aneksji terytorium Korei dokonała Japonia. Po 

na dwie strefy wpływów, oddzielone granicą wzdłuż 38. równo-
Na południu władzę objął reżim proamerykań-

sze Zgromadzenie Narodowe na prezyden-
borach z 1948 roku, mających wyłonić 

nują wojska amerykańskie. Li 
szony został do rezygnacji pod wpływem 

z wojskowych stanął generał Park 
, która limitowała prawa i 

a Korea Południowa była jednym z najbliższych sojuszników USA w Azji. Od 1965 wojska południowokoreańskie walczyły po stronie USA w wojnie 
Choi Kyu-ha. Dokonał on liberalizacji systemu, 

ha nasiliły się protesty społeczne zwłaszcza studenckie. To w Gwangju 
dent 16 sierpnia 1980 podał się do dymisji. Zastąpił go szef 

władzę dyktatorską przez 7 lat. W czerwcu 1987, Chun Doo-hwan 
denta. Decyzja ta wywołała lawinę protestów społecznych w całym kraju. W Seulu studenci toczyli regularne bitwy z policją. W 

dent zmienił zdanie, godząc się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Wybory wygrał generał Roh Tae-woo. Nowy 
ung Sama. W 1990 partia rządowa i ugrupowanie 

. Kim Jung Sam został kandydatem tej partii i zwyciężył w wyborach prezydenckich 18 grudnia 1992. 

. 18 grudnia 1997 w wyborach prezydenckich zwyciężył kandydat Narodowego Kongresu na rzecz Nowej 
pracy gospodarczej i politycznej. W 2000 doszło do 

junga, które było odebrane jako zapowiedź zjednoczenia w przyszłości obu krajów. Tzw. "sło-
, po czym została zarzucona przez kolejnego prezydenta, konserwatystę Lee Myung-baka. Obecnie 

skiej i podtrzymująca system komunistyczny w Północnej Korei oraz 

ch miało już miejsce, niestety żadna z nich 
giczne i polityczne. W świadomości Koreańczyków jednakże nie ginie myśl o kulturowej i narodowej bliskości obu 

w 1953 obie Koree nie podpisały traktatu 
czeniu może być także strach samych Koreańczyków przed potencjalnymi problemami 

Japonią). Korea Południowa będzie również organizatorem 

MSz 

Kolacja Późna kolacja 

24:00 24:00 - 06:00 

AMBASADA 
+82 272 39 681 


