
 

 

 

WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę

REDAKCJA: Andrzej Burzyński, 

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

POWRÓT: 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

 
Witamy w Gwangju, 

Polska flaga zawisła w wiosce uniwersjadowej. Uroczystość powitania naszej reprezentacji w wiosce była centralnym punktem dzi
szego dnia. Tak jak innych siedmiu krajów nasza flaga oficjalnie zawisła na maszcie. Już jutro 147 osobowa reprezentacja Polski może wziąć 
udział w ceremonii otwarcia 28. Letniej Uniwersjady w Gwangju. Jest to kulminacyjny punkt początku Uniwersjady. Dlatego zapra
jutro wszystkich na uroczystość. Wiemy, że będzie ona przydługawa ale warto ją zobaczyć

Polska flaga na maszcie... 

wręczył merowi wioski lalki w krakowskim stroju, a w prezencie od 
uroczystości każda z drużyn zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. A już jutro oficjalna ceremonia otwa

Porażka piłkarek.. 

z całym impetem na polski zespół. Naszym zawodniczkom jakby zabrakło tchu. 
kiedy to drugą bramkę dla Chin zdobyła Zhao Rong. Trener Basiuk dokonywał zmian i pr
ilością zawodniczek w ataku. To zemściło się kontrami szczególnie z prawej strony. W 73 minucie piękne dośrodkowanie na pole 
główką wykończyła Ma Xiaoxu. Polska reprezentacja próbowała zdobyć bramkę kontaktową jedna
minucie po której bramkę zdobyła Lyu Yueyun. Porażka w meczu powoduje, że kolejny mecz z Br
szej 8 turnieju. 
POLSKA - CHINY 4:1 (1:1) 
Kaletka - Li W., Zhao R., Ma X., Lyu Y. 
Polska: Palińska, Sikora, Szewczuk, Guściora, Zapała, Koch, Balcerzak, Niciński, Zając, Kaletka, Janicka oraz
Kurek 
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WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO 

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę 

REDAKCJA: Andrzej Burzyński, Bartłomiej Korpak, Aleksandra Leszczyńska, Oskar Rosa, Monika Sobotka, 

WAŻNE TERMINY: 

: 3 lipca 2015 godz. 19:00 
godzina zbiórki dla całej ekipy zostanie jutro podana 

POWRÓT: 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 

Uprzejmie prosimy ubrać 
- białe koszulki panie

- czerwone koszulki panowie
- krótkie spodenki

Polska flaga zawisła w wiosce uniwersjadowej. Uroczystość powitania naszej reprezentacji w wiosce była centralnym punktem dzi
jak innych siedmiu krajów nasza flaga oficjalnie zawisła na maszcie. Już jutro 147 osobowa reprezentacja Polski może wziąć 

udział w ceremonii otwarcia 28. Letniej Uniwersjady w Gwangju. Jest to kulminacyjny punkt początku Uniwersjady. Dlatego zapra
tro wszystkich na uroczystość. Wiemy, że będzie ona przydługawa ale warto ją zobaczyć... 

Najważniejszym wydarzeniem czwartku w Gwangju była ceremonia flagowa, po
czas której polska flaga została wciągnięta na maszt w wiosce
Punktualnie o 14 reprezentacje Angoli, Palestyny, Jordanii, Curacao, Malty, Aze
bejdżanu i Polski stawiły się na Flag Plaza. Polacy byli zdecydowanie najliczniejszą i 
najgłośniejszą grupą. W ceremonii wzięli udział szef naszej misji Bartło
członek Komitetu Wykonawczego FISU Marian Dymalski i oczywiście zawodnicy, 
trenerzy i przedstawiciele biura misji. Uroczystość rozp
tancerzy w rytm popularnych hitów z najsłynniejszym południowokoreańskim 
singlem „Gangnam Style” na czele. Następnie głos zabrał mer wioski uniwersjad
wej Duck-ho Lim, który serdecznie powitał przybyłe reprezentacje i życzył wszys
kim niezapomnianych wrażeń oraz sukcesów na arenach sportowych zmagań. Po 
krótkim przemówieniu rozbrzmiał hymn FISU Gaudeamus, a flagi ośmiu państw 
zawisły na masztach. Podczas ceremonii nie mogło oczywiście zabraknąć tradycy
nej wymiany pamiątkowych upominków – wiceszef polskiej misji Jakub Kosowski 

wręczył merowi wioski lalki w krakowskim stroju, a w prezencie od mera otrzymał komplet uniwersjadowych maskotek. Na zakończenie 
uroczystości każda z drużyn zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. A już jutro oficjalna ceremonia otwarcia! 

Od porażki 1:4 z reprezentacją Chin polskie piłkarki nożne 
turnieju uniwersjadowym. Pierwsza połowa wyglądała na bardzo wyrównaną. 
Akcje przenosiły się z jednej na druga stronę. Od 10 minuty można było zauważyć 
lekką przewagę polskiego zespołu. Ukoronowaniem tej przewagi była strzelona w 
18 minucie bramka zdobyta przez Nikol Kaletkę. Do końca pierwszej połowy prz
ważała nasza reprezentacja nie mogąc jednak podwyższyć wyniku. 
kontuzji kolana doznała Nicole Zając, którą musiała zmienić D
wydawało się, że pierwsza połowa skończy się prowadzeniem Polski 1:0 zawo
niczka chińska kopnęła piłkę, która zmierzała wysoko nad polską bramkę. Lekki 
podmuch wiatru spowodował, że piłka opadła niefortunnie na słupek bramki strz
żonej przez Annę Palińską i odbijając się potoczyła si
nieupilnowana LI Wen skierowała ją do bezradnie interweniującej po
karki. Ze spuszczonymi głowami nasze zawodniczki schodziły do szatni. Po przewie 
chińskie zawodniczki wyszły na boisko jakby nie grały pierwszej poł

z całym impetem na polski zespół. Naszym zawodniczkom jakby zabrakło tchu. Nasz zespół napór wytrwał przez 17 minut drugiej połowy 
kiedy to drugą bramkę dla Chin zdobyła Zhao Rong. Trener Basiuk dokonywał zmian i próbował odmienić
ilością zawodniczek w ataku. To zemściło się kontrami szczególnie z prawej strony. W 73 minucie piękne dośrodkowanie na pole 

Polska reprezentacja próbowała zdobyć bramkę kontaktową jednakże nadziała się
minucie po której bramkę zdobyła Lyu Yueyun. Porażka w meczu powoduje, że kolejny mecz z Brazylią będzie na wagę awansu do najle

ora, Szewczuk, Guściora, Zapała, Koch, Balcerzak, Niciński, Zając, Kaletka, Janicka oraz
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oC 
Wilgotność: 82 % 
Wiatr: 2 m/s 
Szansa opadów: 0 % 

Monika Sobotka, Marek Szlachta 
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Uprzejmie prosimy ubrać kompletne stroje!!! 
białe koszulki panie 

czerwone koszulki panowie 
krótkie spodenki 

Polska flaga zawisła w wiosce uniwersjadowej. Uroczystość powitania naszej reprezentacji w wiosce była centralnym punktem dzisiej-
jak innych siedmiu krajów nasza flaga oficjalnie zawisła na maszcie. Już jutro 147 osobowa reprezentacja Polski może wziąć 

udział w ceremonii otwarcia 28. Letniej Uniwersjady w Gwangju. Jest to kulminacyjny punkt początku Uniwersjady. Dlatego zapraszamy 
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Najważniejszym wydarzeniem czwartku w Gwangju była ceremonia flagowa, pod-
czas której polska flaga została wciągnięta na maszt w wiosce uniwersjadowej. 
Punktualnie o 14 reprezentacje Angoli, Palestyny, Jordanii, Curacao, Malty, Azer-
bejdżanu i Polski stawiły się na Flag Plaza. Polacy byli zdecydowanie najliczniejszą i 
najgłośniejszą grupą. W ceremonii wzięli udział szef naszej misji Bartłomiej Korpak, 
członek Komitetu Wykonawczego FISU Marian Dymalski i oczywiście zawodnicy, 
trenerzy i przedstawiciele biura misji. Uroczystość rozpoczął występ koreańskich 
tancerzy w rytm popularnych hitów z najsłynniejszym południowokoreańskim 

am Style” na czele. Następnie głos zabrał mer wioski uniwersjado-
ho Lim, który serdecznie powitał przybyłe reprezentacje i życzył wszyst-
pomnianych wrażeń oraz sukcesów na arenach sportowych zmagań. Po 

ISU Gaudeamus, a flagi ośmiu państw 
zawisły na masztach. Podczas ceremonii nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyj-

wiceszef polskiej misji Jakub Kosowski 
sjadowych maskotek. Na zakończenie 
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Od porażki 1:4 z reprezentacją Chin polskie piłkarki nożne rozpoczęły zmagania w 
turnieju uniwersjadowym. Pierwsza połowa wyglądała na bardzo wyrównaną. 
Akcje przenosiły się z jednej na druga stronę. Od 10 minuty można było zauważyć 

łu. Ukoronowaniem tej przewagi była strzelona w 
zdobyta przez Nikol Kaletkę. Do końca pierwszej połowy prze-

ważała nasza reprezentacja nie mogąc jednak podwyższyć wyniku. W 34 minucie 
musiała zmienić Dominika Dereń. Gdy 

łowa skończy się prowadzeniem Polski 1:0 zawod-
rzała wysoko nad polską bramkę. Lekki 

podmuch wiatru spowodował, że piłka opadła niefortunnie na słupek bramki strze-
żonej przez Annę Palińską i odbijając się potoczyła sie na środek pola karnego gdzie 
nieupilnowana LI Wen skierowała ją do bezradnie interweniującej polskiej bram-

nasze zawodniczki schodziły do szatni. Po przewie 
chińskie zawodniczki wyszły na boisko jakby nie grały pierwszej połowy. Rzuciły się 

Nasz zespół napór wytrwał przez 17 minut drugiej połowy 
bował odmienić losy meczów grając większą 

ilością zawodniczek w ataku. To zemściło się kontrami szczególnie z prawej strony. W 73 minucie piękne dośrodkowanie na pole karne 
że nadziała się na kolejną kontrę w 82 
lią będzie na wagę awansu do najlep-

ora, Szewczuk, Guściora, Zapała, Koch, Balcerzak, Niciński, Zając, Kaletka, Janicka oraz Dereń, Krupicz, Sobkowicz, 
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INFORMACJE DLA TRENERÓW 
Najbliższe spotkania techniczne (General Technical Meeting): 

3 LIPCA 
DYSCYPLINA GODZINA MIEJSCE 

ŁUCZNICTWO (ARCHERY) 10:30 Gwangju International Archery Field 

SZERMIERKA (FENCING) 10:00 KimDaeJoong Convention Center 

JUDO 12:00 AV Residential Zone 

TENIS (TENNIS) 9:00 Jinwol International Tennis Court 

 
Kilka pytań do… 
Eryk Rodzik - taekwondo 
2009: 
złoty medal Mistrzostw Polski we Wrocławiu 
brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Vigo 
2010: 
złoty medal Mistrzostw Polski w Luboniu 
Kiedy rozpocząłeś karierę sportową? 
14 lat temu. 
Życiowe motto? 
Nigdy się nie poddawać... 

Co uważasz za swój największy sukces w dotychczasowej karierze? 
Wytrwałość...  
Nadzieje na ten sezon sportowy? 
Medal na Uniwersjadzie. 
Pierwsze wrażenie po przyjeździe do Gwangju? 
Jest dobrze.  
Jak smakuje Ci kuchnia koreańska? 
Zjadliwa. 
Jaki wynik zadowoli Cię na Uniwersjadzie? 
Pozycja medalowa. 
Dziękuje za rozmowę 
Dziękuje. 

 
   

   
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Msza Święta w języku angielskim 

Sobota i Niedziela 19:30 

Wtorek, Czwartek 9:30 

 Religious Center 2F 

 
CEREMONIA FLAGOWA W OBIEKTYWIE 

    
 
 

PRZYDATNE INFORMACJE 

BIURO MISJI 
budynek 301 pokój 403 

POKÓJ MEDYCZNY 
budynek 301 pokój 404 

LEKARZE POLSKIEJ MISJI 
Renata Komisarska 

Andrzej Pawlak 
przyjmują w pok. 404 w godzinach 

8:00 - 9:00 oraz 19:00 - 20:30 

TELEFON BIURA MISJI 
+82 070-4770-8408 

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

FIZJOTERAPIA 
e-mail: fizjogwangju@gmail.com 

 
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 wycieczki 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 

 


