
 

 

 

WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU 

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę

REDAKCJA: Andrzej Burzyński, Oskar Rosa, 

CEREMONIA OTWARCIA: 3 lipca 2015 godz. 19:00
WYJAZDY BUSÓW: godzina zbiórki dla całej ekipy 

POWRÓT: 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

SPOTKANIE CAŁEJ REPREZENTACJI
2 lipca 2015 godz. 14:30 

Medium-sized Meeting Room-1: Religious Center

 
Witamy w Gwangju, 

W wiosce uniwersjadowej jest już 70 zawodników
dzisiaj w nocy przyleci kolejna 47-osobowa grupa. Wielu z Was jest już po treningach na obiektach uniwersjadowych. Mamy nadzieję, że 
warunki do treningu są przyzwoite a jedzenie serwowane na stołówce Wam smakuje. Dokładamy wszelkich starań, aby realizować wszys
kie Wasze prośby. Jednakże w tym wszystkim musimy współpracować ze stroną ko

Kilka słów o GWANGJU... 

we, rozwinął się przemysł tekstylny, produkujący wyroby z bawełny.
W roku 1929, podczas okupacji japońskiej, starcia pomiędzy koreańskimi i japońskimi studentami przerodziły się w regionalną demo

strację, która zakończyła się międzynarodowym zrywem przeciwko władzy okupanta.
Między 17 a 27 maja 1980 roku w Gwangju doszło do potężnych demonstracji, w których brało udział dziesiątki tysięcy mieszkańc

(tzw. masakra w Kwangju). Protest był skierowany przeciwko zamachowi stanu z 12 grudnia
Chon Doo Hwana. Armia do tłumienia demonstracji użyła jednostek pancernych. W wyniku pacyfikacji miasta zginęło według oficja
danych strony rządowej 200 osób a wedle źródeł niezależnych 2000. Obecnie mówi si

Gwangju obecnie jest stolicą prowincji Jeolla Południowa. W mieście znajduje się również siedziba rzymskokatolickiej

 
INFORMACJE DLA TRENERÓW 
Najbliższe spotkania techniczne (General Technical Meeting):

DYSCYPLINA 

ŁUCZNICTWO (ARCHERY) 

SZERMIERKA (FENCING) 

JUDO 

TENIS (TENNIS) 

 
BIURO MISJI 
Pracujemy na razie w małym składzie. Od jutra będzie nas więcej więc i załatwiać sprawy będzie prościej. 

 
Oskar Rosa Andrzej Burzyński

(SPRAWY OGÓLNE) (AKREDYTACJE)
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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 
 zostanie jutro podana 

POWRÓT: 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 

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

Uprzejmie prosimy ubrać kompletne stroje!!!
- białe koszulki panie

- czerwone koszulki panowie
- krótkie spodenki

SPOTKANIE CAŁEJ REPREZENTACJI 
 

Religious Center 

zawodników wraz z 17 osobowym sztabem. Z dnia na dzień ta liczba będzie się powiększać. Już 
osobowa grupa. Wielu z Was jest już po treningach na obiektach uniwersjadowych. Mamy nadzieję, że 

nie serwowane na stołówce Wam smakuje. Dokładamy wszelkich starań, aby realizować wszys
Jednakże w tym wszystkim musimy współpracować ze stroną koreańską. Prosimy o wyrozumiałość

Gospodarzem tegorocznej letniej Uniwersjady będzie południowokoreańskie miasto 
Gwangju. Na co dzień zamieszkuje je blisko 1 500 000 mieszkańców a swoją powierzchnią 
zajmuje ponad 500 km

2
. Gwangju jest miastem na prawach metropolii w

wej i znajduje się pod bezpośrednią kontrolą Ministra Spraw Wewnętrznych. W strukt
rze administracyjnej Gwangju podzielone jest na 5 dzielnic (koreańskie: 
gu, Dong-gu, Gwangsan-gu, Nam-gu i Seo-gu. 

Miasto zostało założone około roku 57 p.n.e. i od tego czasu było centrum
wym. Podczas okresu "Trzech Królestw Korei" było centrum administracyjnym
nego państwa "Baekje". 

Rozwoju miasta i przemysłu w nim zlokalizowanego zaczął się rozwijać wraz z wyb
dowaniem w 1914 roku linii kolejowej łączącej z Seulem. Powstał

we, rozwinął się przemysł tekstylny, produkujący wyroby z bawełny. 
japońskiej, starcia pomiędzy koreańskimi i japońskimi studentami przerodziły się w regionalną demo

odowym zrywem przeciwko władzy okupanta. 
Między 17 a 27 maja 1980 roku w Gwangju doszło do potężnych demonstracji, w których brało udział dziesiątki tysięcy mieszkańc

(tzw. masakra w Kwangju). Protest był skierowany przeciwko zamachowi stanu z 12 grudnia 1979 i rządom wojskowej dyktatury generała
Chon Doo Hwana. Armia do tłumienia demonstracji użyła jednostek pancernych. W wyniku pacyfikacji miasta zginęło według oficja
danych strony rządowej 200 osób a wedle źródeł niezależnych 2000. Obecnie mówi się w Korei o 50 000 ofiar.

Jeolla Południowa. W mieście znajduje się również siedziba rzymskokatolickiej

Najbliższe spotkania techniczne (General Technical Meeting): 

3 LIPCA 
GODZINA MIEJSCE 

10:30 Gwangju International Archery Field

10:00 KimDaeJoong Convention Center

12:00 AV Residential Zone

9:00 Jinwol International Tennis Court

Pracujemy na razie w małym składzie. Od jutra będzie nas więcej więc i załatwiać sprawy będzie prościej.  

  
Andrzej Burzyński Monika Sobotka 

(AKREDYTACJE) (ZAKWATEROWANIE) 

 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 3 
 lipca 2015 roku /środa/ 

POGODA na 2 lipca 2015 /czwartek/ 
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oC 
Wilgotność: 67 % 
Wiatr: 4 m/s 
Szansa opadów: 10 % 
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: 2 lipca 2015 godz. 14:00 
Flagowy obok SAMSUNG Athletes Meet 

Uprzejmie prosimy ubrać kompletne stroje!!! 
koszulki panie 

czerwone koszulki panowie 
krótkie spodenki 

wraz z 17 osobowym sztabem. Z dnia na dzień ta liczba będzie się powiększać. Już 
osobowa grupa. Wielu z Was jest już po treningach na obiektach uniwersjadowych. Mamy nadzieję, że 

nie serwowane na stołówce Wam smakuje. Dokładamy wszelkich starań, aby realizować wszyst-
reańską. Prosimy o wyrozumiałość... 

MSz 
 

letniej Uniwersjady będzie południowokoreańskie miasto 
Gwangju. Na co dzień zamieszkuje je blisko 1 500 000 mieszkańców a swoją powierzchnią 

. Gwangju jest miastem na prawach metropolii w Korei Południo-
ią kontrolą Ministra Spraw Wewnętrznych. W struktu-

nic (koreańskie: gu). Są nimi: Buk-

Miasto zostało założone około roku 57 p.n.e. i od tego czasu było centrum handlo-
było centrum administracyjnym starożyt-

Rozwoju miasta i przemysłu w nim zlokalizowanego zaczął się rozwijać wraz z wybu-
Seulem. Powstały browary, młyny ryżo-

japońskiej, starcia pomiędzy koreańskimi i japońskimi studentami przerodziły się w regionalną demon-

Między 17 a 27 maja 1980 roku w Gwangju doszło do potężnych demonstracji, w których brało udział dziesiątki tysięcy mieszkańców 
1979 i rządom wojskowej dyktatury generała 

Chon Doo Hwana. Armia do tłumienia demonstracji użyła jednostek pancernych. W wyniku pacyfikacji miasta zginęło według oficjalnych 
ę w Korei o 50 000 ofiar. 

Jeolla Południowa. W mieście znajduje się również siedziba rzymskokatolickiej archidiecezji. 
MSz 

Gwangju International Archery Field 

KimDaeJoong Convention Center 

AV Residential Zone 

Jinwol International Tennis Court 

 

 
Marek Szlachta 

(MEDIA) 
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Kilka pytań do… 
Justyna Burska - pływanie 
2013: 
Główne Mistrzostwa Polski, Olsztyn czerwiec 2013: 
złoto - 200 m dow., złoto - 400 m dow., złoto - 800 m dow., 
1500 m dow. 
2014: 
Główne Mistrzostwa Polski, Olsztyn 5-8 czerwiec 2014: 
brąz - 200 m dow. kategoria młodzieżowców 
2015: 
Główne Mistrzostwa Polski, Szczecin 28-31 maj 2015: 

złoto - 200 m dow., złoto - 400 m dow., złoto - 800 m dow., 1500 m dow. 
Kiedy rozpoczęłaś karierę sportową? 
Gdy zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej, czyli to był rok 2002. Wtedy uczyłam się 
pływać, więc chyba nie można tego nazwać rozpoczęciem kariery, ale początki właśnie 
takie były i wtedy zaczęła się moja przygoda z pływaniem. 
Pierwszy sukces to? 
Pierwszymi sukcesami były starty w zawodach wojewódzkiej rangi, a poważne sukcesy 
zaczęły się w 2010 roku. Zdobyłam wtedy pierwszy juniorski medal Mistrzostw Polski. 
Życiowe motto? 
Robić w życiu to co się kocha... 
Co uważasz za swój największy sukces w dotychczasowej karierze? 
Medale Mistrzostw Polski Seniorów i wyjazd na Uniwersjadę w Gwangju.  
Nadzieje na ten sezon sportowy? 
W zasadzie ten sezon się kończy... Zrobienie minimum kwalifikacyjnego na Uniwersjadę 
jest już dużym osiągnięciem jak dla mnie. W Gwangju podczas startów dam z siebie 
wszystko. 
Dlaczego chcesz reprezentować Polskę na Uniwersjadzie? 
To dla mnie ogromne wyróżnienie startować w barwach narodowych. Czuję ogromną 
satysfakcję z tego, że mogę reprezentować swój kraj.  
Jaki wynik zadowoli Cię na Uniwersjadzie? 
Sam start na Uniwersjadzie to dla mnie duży sukces. 
Dziękuje za rozmowę 
Dziękuje. Chciałabym pozdrowić wszystkich kibiców z Polski, którzy będą dopingować nas 
podczas startów. 

NAJBLIŻSZE STARTY POLAKÓW 
DATA GODZINA DYSCYPLINA 

2.07.2015 16:30 Piłka nożna kobiet 
OPIS: 

Pierwszy mecz naszych zawodniczek  
w Gwangju to spotkanie z reprezentacją 
Chin. Mamy nadzieję, że będzie to udane 
otwarcie turnieju uniwersjadowego. 

UWAGA 
Organizujemy wyjazd na mecz piłkarek 
nożnych w dniu jutrzejszym. Wyjazd 15:15 
po ceremonii flagowej i spotkaniu całej 
reprezentacji. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

PRZYDATNE INFORMACJE 

BIURO MISJI 
budynek 301 pokój 403 

TELEFON KOM. BIURA MISJI 
+82 010-2098-7680 

POKÓJ MEDYCZNY 
budynek 301 pokój 404 

AMBASADA 
+82 272 39 681 

TELEFON BIURA MISJI 
+82 070-4770-8408 

 FIZJOTERAPIA 
e-mail: fizjogwangju@gmail.com 

 

 
WAŻNA DATA 

W dniu dzisiejszym swoje urodziny obchodzi trener Radosław Laskowski (judo). Trenerowi z okazji jego urodzin życzymy 
wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Mamy 
nadzieję, że zawodnicy wywalczą dla trenera najlepszy prezent jakim może być medal 28. Letniej Uniwersjady w Gwangju. 

 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Istnieje możliwość zapisania się we własnym zakresie na wycieczki w ramach programu TEAM FAMILY 
TOUR. Zgłoszenia przyjmowane są w Gwangju City PR Center (skręcamy w lewo od SAMSUNG Athlets 
Meet). W ofercie jest 6 wycieczek do różnych miejsc realizowanych do południa (wyjazdy o 9:00, 9:10 
i 9:20) oraz 6 kolejnych wycieczek popołudniu (wyjazdy 13:30, 13:40 i 14:00). Ilość miejsc na wyciecz-
ki jest limitowana. Decyduje kolejność zapisów. W miarę możliwości prosimy podróżować większymi 
grupami z trenerami. Jeśli nie będzie to możliwe z grupą wyślemy koreańskiego Attache. Uprzejmie 
prosimy poinformować biuro misji o zarezerwowanych wycieczkach. 

 

GRAFIK DZIAŁANIA STOŁÓWKI (AV Dinning Hall) 

Śniadanie Lekkie śniadanie Obiad Lekki obiad Kolacja Późna kolacja 

06:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 24:00 24:00 - 06:00 

 


