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Ceremonia otwarcia za nami, 

Razem z 146 innymi reprezentacjami mieliśmy przyjemność uczestniczyć
to kulminacyjny punkt Uniwersjady. Od jutra na poważnie zaczynają się zmagania sportowe i mamy już także pierwsze szanse medalowe. 
Od rana dopingujemy mocno szpadzistki oraz judoków. Powodze
porannych eliminacjach. Do boju Polska... 

Ceremonia otwarcia okiem uczestnika 

Niektórzy próbowali sobie umilić wolno upływaj
stadionie głównym rozpoczęła się ceremonia, a my nadal nieco znużeni i znudzeni czekal
wanie nad naszymi głowami przeleciało osiem m

O 19:46 – zaczęło się! Pierwsze reprezentacje pojawiły się na płycie
prezentacja. W pierwszej części pochodu - kobieca część naszej ekipy, ubrana w białe koszulki, w drugiej 
Niemal każdy z aparatem lub telefonem w ręku, by uwiecznić tę chwilę. Przed samym we
„Polska Biało-Czerwoni!” Dla mnie to był chyba najbardziej wyjątkowy moment całej cer
przez płytę stadionu do wyznaczonych dla nas miejsc si
ność zgromadzona na widowni szalała, także za sprawą performerów zachęcających poszczególne sektory do wspólnej
nego tańca przyłączyły się także dwie nasze reprezentantki. Do czerwon
rzy. Dalsza część ceremonii otwarcia była wypełniona występami artystycznymi i przemówieniami oficjeli. N
zów fajerwerków i efektownych gier światłem. Wszystko co działo się na płycie było jednak słabo widoc
szeni do śledzenia wydarzeń na telebimach. Momentami można było także odnieść wrażenie, że du
się publiczność, która niezwykle żywiołowo reagowała na występy rodz
ment ceremonii – zapłonął uniwersjadowy znicz! XXVIII Letnia Uniwersj
medale!   
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OFICJALNE SPOTKANIE REPREZENTACJI POLSKI 
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Razem z 146 innymi reprezentacjami mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ceremonii otwarcia 28. Letniej Uniwer
Od jutra na poważnie zaczynają się zmagania sportowe i mamy już także pierwsze szanse medalowe. 

padzistki oraz judoków. Powodzenia popołudniu życzymy szablistom, ale ta

Na uroczystą ceremonię otwarcia XVIII Letniej Uniwersjady wybrała się 
zdecydowana większość przebywającej już w Gwangju repr
- tylko nieliczni, rozpoczynający już jutro swoje zmag
pozostać w wiosce uniwersjadowej. Mają czego żał
uroczystości zawsze stanowią obowiązkowy punkt każdej dużej imprezy.
Ceremonia otwarcia w Gwangju upłynęła
kim pod znakiem…. wielkiego oczekiwania. Oczek
płytę stadionu Gwangju Main Universiade Stadium
na punkt kulminacyjny, czyli zapalenie uniwersjadowego znicza.

Dobre 3,5 godziny trwał pobyt naszej 
wym, na którym zebrało się 147 reprezentacji u
Początkowo panowała atmosfera ekscytacji, zabawy i int
drużyn. Sportowcy nie rozstawali się z aparatami fot
pamiątkowe zdjęcia z przedstawicielami innych nacji
nami w narodowych barwach. Choć sta
wielki piknik oczekiwanie na wejście na stadion uciążliwie się prz

Niektórzy próbowali sobie umilić wolno upływający czas tańcami, kopaniem piłki, grą butelkami czy innymi kreatywnymi zab
stadionie głównym rozpoczęła się ceremonia, a my nadal nieco znużeni i znudzeni czekaliśmy… Duże ożywienie nast

ciało osiem myśliwców, których pokaz stanowił element pierwszej części cer
zaczęło się! Pierwsze reprezentacje pojawiły się na płycie stadionu. Zostaliśmy zaproszeni do bram wejści

kobieca część naszej ekipy, ubrana w białe koszulki, w drugiej 
tem lub telefonem w ręku, by uwiecznić tę chwilę. Przed samym wejściem na stadion rozbrzmiało głośno i donośnie 

Czerwoni!” Dla mnie to był chyba najbardziej wyjątkowy moment całej ceremonii. Później 
przez płytę stadionu do wyznaczonych dla nas miejsc siedzących. Pamiątkowym zdjęciom nie było końca… 

dzona na widowni szalała, także za sprawą performerów zachęcających poszczególne sektory do wspólnej
nego tańca przyłączyły się także dwie nasze reprezentantki. Do czerwoności trybuny rozgrzał oczywiście przemarsz reprezentacji gospod

ełniona występami artystycznymi i przemówieniami oficjeli. N
werków i efektownych gier światłem. Wszystko co działo się na płycie było jednak słabo widoczne z naszych miejsc i byliśmy zm

szeni do śledzenia wydarzeń na telebimach. Momentami można było także odnieść wrażenie, że dużo lepiej od poszczegó
się publiczność, która niezwykle żywiołowo reagowała na występy rodzimych gwiazd. Chwilę po 22 nadszedł nares

zapłonął uniwersjadowy znicz! XXVIII Letnia Uniwersjada w Gwangju oficjalne otwarta! Od jutra zacz
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MSz 
 

Na uroczystą ceremonię otwarcia XVIII Letniej Uniwersjady wybrała się 
bywającej już w Gwangju reprezentacji Polski 

tylko nieliczni, rozpoczynający już jutro swoje zmagania zdecydowali się 
Mają czego żałować - wszak takie 

ści zawsze stanowią obowiązkowy punkt każdej dużej imprezy. 
nęła jej uczestnikom przede wszyst-

kim pod znakiem…. wielkiego oczekiwania. Oczekiwania na wejście na 
de Stadium, a później oczekiwania 

cyjny, czyli zapalenie uniwersjadowego znicza. 
Dobre 3,5 godziny trwał pobyt naszej ekipy na stadionie rozgrzewko-

wym, na którym zebrało się 147 reprezentacji uczestniczących w paradzie. 
Początkowo panowała atmosfera ekscytacji, zabawy i integracji wszystkich 

stawali się z aparatami fotograficznymi, robiąc 
we zdjęcia z przedstawicielami innych nacji i wymieniali się pi-

adion rozgrzewkowy przypominał 
wielki piknik oczekiwanie na wejście na stadion uciążliwie się przeciągało… 

kami czy innymi kreatywnymi zabawami. O 19 na 
śmy… Duże ożywienie nastąpiło, gdy niespodzie-

śliwców, których pokaz stanowił element pierwszej części ceremonii.  
szeni do bram wejściowych jako 115 re-

kobieca część naszej ekipy, ubrana w białe koszulki, w drugiej - mężczyźni w czerwonych polo. 
ściem na stadion rozbrzmiało głośno i donośnie 

monii. Później - stosunkowo krótki przemarsz 
ciom nie było końca… Południowokoreańska publicz-

dzona na widowni szalała, także za sprawą performerów zachęcających poszczególne sektory do wspólnej zabawy. Do wspól-
ny rozgrzał oczywiście przemarsz reprezentacji gospoda-

ełniona występami artystycznymi i przemówieniami oficjeli. Nie brakowało oczywiście poka-
ne z naszych miejsc i byliśmy zmu-

żo lepiej od poszczególnych drużyn bawi 
mych gwiazd. Chwilę po 22 nadszedł nareszcie najważniejszy mo-

cjalne otwarta! Od jutra zaczynamy walkę o 

AL 
 

 



 

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, Marek Szlachta 

2/2 

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

4 LIPCA 
DYSCYPLINA GODZINA MIEJSCE 

STRZELECTWO (SHOOTING) 19:00 Naju Shooting Range 

 

Kilka pytań do… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia Król 
 - strzelectwo sportowe 
Kiedy rozpoczęłaś/rozpocząłeś karierę sportową? 
Pod koniec 2007 roku 
Pierwszy sukces to? 
Zdobycie złotego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży 2009 dzięki czemu zostałam powołana do kadry 
narodowej juniorek. 
Życiowe motto? 
Jest ich kilka, ale wybiorę jedno: 
"Think like a proton and stay positive":) 
Co uważasz za swój największy sukces w dotychczasowej 
karierze? 
Medal indywidualny na Mistrzostwach Polski Seniorów oraz 
rekord życiowy w pistolecie pneumatycznym. 
Nadzieje na ten sezon sportowy? 
Zdobycie miejsc na podium najwyższym stopniu podium na 
Uniwersjadzie 2015. 
Dlaczego chcesz reprezentować Polskę na Uniwersjadzie? 
Jestem z Polski, jestem studentką, jestem sportowcem, 
więc myślę, że jest to odpowiednie miejsce dla mnie. Chcę 
jak najlepiej reprezentować Polskę i swoją Uczelnię. Jest to 
dla mnie duże wyróżnienie. 
Jaki wynik zadowoli Cię na Uniwersjadzie? 
Pobicie rekordów życiowych. 
Dziękuje za rozmowę… 

TERMINARZ POLAKÓW NA 4.07.2015 

PŁYWANIE (SWIMMING): 

8:30 eliminacje 800 m dow. Paweł Furtek 
eliminacje 100 m grzb. Krzysztof Morawski 
eliminacje 100 m klas. Szulich Dawid 
eliminacje 50 m motyl. Poprawa Michał 

PIŁKA NOŻNA KOBIET (FOOTBALL): 

11:00 Brazylia - Polska Naju Public Stadium 

ŁUCZNICTWO (ARCHERY): 

9:15 kwalifikacje - łuk klas. M (ind.) Faładziński, Marzec, Sierakowski 
kwalifikacje - łuk klas. K (ind.) Żurańska, Rząsa, Ćwiklińska 

14:00 kwalifikacje - łuk blok. M (ind.) Przybylski Łukasz 
kwalifikacje - łuk blok. K (ind.) Szałańska Katarzyna 

SZERMIERKA (FENCING): 

9:00 eliminacje SZPADA K (ind.) Pawłowska, Pytka, Rutz, Zagała 
11:30(1/32), 12:40(1/16), 14:10(1/8), 15:00(1/4) 18:30(1/2), 19:40 (FINAŁ) 

14:00 eliminacje SZBLA M (ind.) Ociński, Koniusz, Grzegorek 
15:30(1/32), 16:10(1/16), 17:10(1/8), 17:50(1/4) 19:10(1/2), 20:00 (FINAŁ) 

JUDO: 

9:16 eliminacje - 100 kg M - mata 1 Domański Tomasz 

9:40 eliminacje + 100 kg M -mata cen. Grabowski Kamil 

 eliminacje - 78 kg K Kułaga Paula 

9:32 eliminacje + 78 kg K - mata 3 Jaworska Joanna 

17:00 (walka o brąz), 18:15 (walka o złoto) 

TENIS (TENNIS): 

9:00 
Runda 1 & 2 K (ind.) - kort 2 Jegiołka Justyna 
Runda 1 & 2 K (ind.) - kort 4 Mikołajczyk Sylwia 

   

   

   

   

Msza Święta w języku angielskim 

Sobota i Niedziela 19:30 

Wtorek, Czwartek 9:30 

Religious Center 2F 

  

  

  

  

  

 

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 

 
WAŻNA DATA: 

W dniu jutrzejszym swoje urodziny obchodzi Anna Borowska. Ani życzymy wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności w 
życiu prywatnym i sportowym a przede wszystkim powodzenia na Uniwersjadzie. 

 

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 

 


