
 

 

 

WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 

REDAKCJA: Andrzej Burzyński, 

OFICJALNE SPOTKANIE REPREZENTACJI POLSKI
6 lipca 2015 roku /poniedziałek/ godzina 20:00

 
Dzień bez medalu, 

Nie udało się nam w dniu dzisiejszym wywalczyć 300 
wyników. Mamy nadzieję, że w kolejnych dniach będzie "ciut" lepiej. Jutro kolejny starty i kolejne szanse medalowe. Z orzełki
wielu z Was stanie też do eliminacji. Nie bójcie się zwyciężać

Piłkarkom się nie udało... 
Polskie piłkarki nożne 

na za
łach tu
dowego. W drugim meczu 
grupowym uległy repr
zentacji Brazylii 0:3. W
nik spo
ciedla prz
nia. Nasze zawo
miały sporo syt

strzelenie gola. W pierwszej połowie z czterech sytuacji nie udało 
się wykorzystać ani jednej a Brazylijki oddały tylko jeden celny 
strzał na Polską bramkę, niestety zdobywając gola po nieporoz
mieniu pomiędzy linią obrony a broniąca w dz
Angelicą Pawłowski. Polki w pierwszej połowie grały agresy
czym świadczy statystyka fauli (9-1 dla Polski). Po prz
spotkania nie uległ zmianie i pomimo wielu syt
aktywnie grającej w tym spotkaniu Agaty Sobk
umieścić piłki w bramce. Strzelały za to Brazylijki i to skutecznie. Z 
czterech celnych strzałów w meczu trzy zamieniły na bramki. P
rażka oznacza grę o miejsca 9-15. Teraz przed zawo
przerwy na regenerację sił. 

Judocy bez medalu… 
Najbliżej upr

medalu była 
(+78kg). Na
wyrównaną pier
jedną koką.
finałowej uległa nies
Japonce Sarah As
niejszej złotej med
wygrać pier

finale repasaży przegrać z Niemką Julią Tillmanns
ski (+100kg) wygrał swoją pierwszą walkę by w 1/4
Clementowi Delvert (srebrny medal) a w repas
Pfeiffer (GER). Ostatni z naszych reprezentantów Kamil Grabowski 
(+100kg) już w pierszej walce musiał uznać wy
Magomeda Nazhmudinov (srebro). Niestety prz
repasażową z Kazachem Yelmanem Yergaliyev. Jutro kolejne kat
gorie wagowe.  
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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: 

OFICJALNE SPOTKANIE REPREZENTACJI POLSKI 
6 lipca 2015 roku /poniedziałek/ godzina 20:00 Medium Room 2 

Nie udało się nam w dniu dzisiejszym wywalczyć 300 medalu Letniej Uniwersjady. Gratulujemy judokom i szermierzom osiągniętych 
wyników. Mamy nadzieję, że w kolejnych dniach będzie "ciut" lepiej. Jutro kolejny starty i kolejne szanse medalowe. Z orzełki

ójcie się zwyciężać. Polska biało czerwoni... 

Polskie piłkarki nożne 
agrają w ćwierćfina-

łach turnieju uniwersja-
dowego. W drugim meczu 

wym uległy repre-
zentacji Brazylii 0:3. Wy-

otkania nie odzwier-
dla przebiegu spotka-

nia. Nasze zawodniczki 
miały sporo sytuacji do 

szej połowie z czterech sytuacji nie udało 
oddały tylko jeden celny 

ty zdobywając gola po nieporozu-
niąca w dzisiejszym spotkaniu 

szej połowie grały agresywnie o 
1 dla Polski). Po przerwie obraz 

mo wielu sytuacji w tym kilku 
kowicz nie udało się 

lijki i to skutecznie. Z 
mieniły na bramki. Po-

15. Teraz przed zawodniczkami 4 dni 

MSz 

Łucznicy strzelali eliminacyjnie... 
W dniu

nacje w łuku klasycznym i ł
bloczko
zawodnicy wa
rozstawienie w tu
nym, tu
mikstów. Poziom elimi

wysoki, bo padły w nim dwa rekordy świata i siedem reko
Uniwersjady. Polskę reprezentowało ośmiu z
klasycznym wśród Pań najlepsza była Zuza
Joanna Rząsa zajęła 39 miejsce (603) a A
(592). Wygrała reprezentantka Korei KI Bobae z reko
686. Do turnieju drużynowego nasza trójka została zakwal
na 8 miejcu z 1802 punktami, co ni
nowymi rekordzistkami świata z Korei
piej wypadł Paweł Marzec zajmując 16 miejsce
Sierakowski (31), a 47 był Maciej Fał
wygrał LEE Seungyun uzyskując 693 punkty i ustan
Uniwersjady. Drużynowo panowie zostali sklasyfik
scu z 1907 punktami. W turnieju mikstów repreze
Ćwiklińska i Marzec sklasyfikowani na 13 miejscu

W łukach bloczkowych bardzo dobrz
łańska zajmując 7 miejsce (686). 
Przybylskiego (657). W turnieju mi
na 15 miejscu. Najbliżej upragnionego 

lu była Joanna Jaworska 
. Najpierw wygrała 

ną pierwszą walkę 
koką. W walce ćwierć-

wej uległa niestety 
ce Sarah Asahina (póź-

szej złotej medalistce) by 
grać pierwszy repasaż i w 

manns. Tomasz Domań-
by w 1/4 ulec Francuzowi 

srebrny medal) a w repasażu przegrał z Dino 
tów Kamil Grabowski 

(+100kg) już w pierszej walce musiał uznać wyższaość Rosjanina 
. Niestety przegrał też walkę 

Kazachem Yelmanem Yergaliyev. Jutro kolejne kate-

MSz 

Medal tak blisko, a tak daleko… 
Rywalizacja szermierzy na Uniwersjadzie w Gwangju rozpoczęła 

się od turniejów szpadzistek i szablistów. Już pierwszego dnia 
sprawą Barbary Rutz byliśmy blisko naszego pierwszego med

W turnieju szpadzistek pierwszy etap przebr
cztery reprezentantki - Kamila Pytka, Magdalena Pawło
da Zagała i Barbara Rutz. W rundzie 1/16 finału z turniejem poż
gnała się Pytka, w kolejnej - Pawłowska i Zagała
awansowała Barbara Rutz i byliśmy coraz bliżej zaspokojenia n
szych apetytów na medal. Niestety, nasza reprezentantka, mimo że 
znakomicie odrabiała w końcówce straty do przeciwniczki przegrała 
pojedynek z Estonką Nelli Paju 13:
zapewniłaby sobie co najmniej brązowy krążek
sklasyfikowana na 7. pozycji. 

Szabliści - Mikołaj Grzegorek, Piotr Koniusz i Jakub Ociński także 
w komplecie z powodzeniem przeszli pierwszą rundę. W kolejnej 
fazie doszło do bratobójczego poje
której zwycięsko wyszedł Koniusz. Sztuka awansu do 1/16 udała się 
także Ocińskiemu. Niestety, w pojedynkach o 1/8
reprezentanci ulegli swoim rywalom.
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oC 
Wilgotność: 78 % 
Wiatr: 3 m/s 
Szansa opadów: 0 % 

Monika Sobotka, Marek Szlachta 

1/2 

medalu Letniej Uniwersjady. Gratulujemy judokom i szermierzom osiągniętych 
wyników. Mamy nadzieję, że w kolejnych dniach będzie "ciut" lepiej. Jutro kolejny starty i kolejne szanse medalowe. Z orzełkiem na piersi 

MSz 
 

W dniu dzisiejszym odbyły się elimi-
nacje w łuku klasycznym i łukach 

owych kobiet i mężczyzn. Nasi 
zawodnicy walczyli o jak najlepsze 

wienie w turnieju indywidual-
nym, turnieju drużynowym i turnieju 
mikstów. Poziom eliminacji był bardzo 

y w nim dwa rekordy świata i siedem rekordów 
towało ośmiu zawodników. W łuku 

lepsza była Zuzanna Ćwiklińska - 35 (607), 
na Rząsa zajęła 39 miejsce (603) a Adrianna Żurańska była 42 

tantka Korei KI Bobae z rekordem świata 
wego nasza trójka została zakwalifikowana 

co niestety oznacza konfrontacje z 
mi świata z Korei (2038). Wśród Panów najle-

jąc 16 miejsce (654), 39 był Kacper 
a 47 był Maciej Faładziński (622). Konkurencję 

jąc 693 punkty i ustanawiając rekord 
wo panowie zostali sklasyfikowani na 9 miej-

nieju mikstów reprezentować nas będą 
wani na 13 miejscu. 

W łukach bloczkowych bardzo dobrze spisała się Katarzyna Sza-
 Na 47 sklasyfikowano Łukasza 
kstów zostaliśmy sklasyfikowani 

MSz 

Uniwersjadzie w Gwangju rozpoczęła 
się od turniejów szpadzistek i szablistów. Już pierwszego dnia za 

wą Barbary Rutz byliśmy blisko naszego pierwszego medalu. 
pierwszy etap przebrnęły wszystkie nasze 
mila Pytka, Magdalena Pawłowska, Jago-

da Zagała i Barbara Rutz. W rundzie 1/16 finału z turniejem poże-
Pawłowska i Zagała. Do ćwierćfinału 

awansowała Barbara Rutz i byliśmy coraz bliżej zaspokojenia na-
szych apetytów na medal. Niestety, nasza reprezentantka, mimo że 
znakomicie odrabiała w końcówce straty do przeciwniczki przegrała 

Paju 13:15. Gdyby pokonała rywalkę 
ewniłaby sobie co najmniej brązowy krążek, ostatecznie została 

Mikołaj Grzegorek, Piotr Koniusz i Jakub Ociński także 
niem przeszli pierwszą rundę. W kolejnej 

fazie doszło do bratobójczego pojedynku pierwszych dwóch, z 
której zwycięsko wyszedł Koniusz. Sztuka awansu do 1/16 udała się 
także Ocińskiemu. Niestety, w pojedynkach o 1/8 finału obaj nasi 

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

5 LIPCA 
DYSCYPLINA GODZINA MIEJSCE 

TENIS STOŁOWY (TABLE TENNIS) 11:00 Olimpic Memorial Center 

BADMINTON 14:00 Hawsun Hanium Culture Sports Center 

 

Dziesiąte miejsce i dwa półfinały na początek... 
10. miejsce Pawła Furtka 

i występy w półfinałach 
Krzysztofa Morawskiego i 
Michała Poprawy to najlep-
sze rezultaty osiągnięte 
przez naszych pływaków 
podczas pierwszego dnia 
uniwersjadowych zmagań. 

Jako pierwszy w rywalizacji na pływalni w Nambu University 
International Aquatics Center wystąpił Paweł Furtek, który wy-
startował w eliminacjach 800 m stylem dowolnym. Student Uni-
wersytetu Południowej Kalifornii zajął w swojej serii 5. lokatę, 
uzyskując rezultat 8:04.02. Ostatecznie był to 10. wynik eliminacji. 
Do awansu do finału naszemu reprezentantowi zabrakło zaledwie 
0,33 s. 

Udanie w porannej sesji zaprezentowali się Krzysztof Moraw-
ski i Michał Poprawa. Ten pierwszy ustanowił nowy rekord życio-
wy na 100 m stylem grzbietowym - 56,09 s i z 12. czasem zakwali-
fikował się do półfinału. Awans do kolejnej rundy na 50 m stylem 
motylkowym wywalczył Poprawa z rezultatem 24,53 s. Swój 
pierwszy występ w Gwangju na eliminacjach zakończył Dawid 
Szulich - 23. na 100 m stylem klasycznym (1:02.77). 

W sesji wieczornej w swoim półfinale Morawski uplasował się 
na 6. miejscu z wynikiem 56,26 s, co było łącznie 13. czasem. 
Szybciej niż w porannych eliminacjach popłynął Poprawa, ale 
rezultat 24,35 s wystarczył do zajęcia 15. pozycji. 
Trzymamy kciuki za kolejne starty! 
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TERMINARZ POLAKÓW NA 5.07.2015 

STRZELECTWO (SHOOTING): 

9:00 eliminacje TRAP 50 Kowalczyk Piotr 

9:00 eliminacje KPN 40 Żaneta Iwaszczuk 

FINAŁ 13:00 

9:00 eliminacje PSP 30+30 Baszeń, Król, Barszczak 

11:00 eliminacje KPN 60 Wojtasiak, Pietruk, Jasiecki 

FINAŁ 14:00 

ŁUCZNICTWO (ARCHERY): 

9:00 Runda 1/24 - łuk bloczkowy (ind.) Przybylski Łukasz 

9:45 Runda 1/16 - łuk bloczkowy (ind.) Szałańska Katarzyna 

9:45 (1/16), 10:20 (1/8), 10:55 (1/4), 11:30 (1/2) 

SZERMIERKA (FENCING): 

9:00 eliminacje FLORET K (ind.) Rygielska, Chrzanowska, Jelińska 
później 1/32, 1/16, 1/8   14:50(1/4) 18:30 i 18:50(1/2), 19:50 (FINAŁ) 

11:00 eliminacje SZPADA M (ind.) Antkiewicz, Broniszewski, Baś 
później 1/64, 1/32, 1/16, 1/8   17:40(1/4) 19:10 i 19:30 (1/2), 20:10 (FINAŁ) 
JUDO: 

9:16 eliminacje - 81 kg M Koszczyński Radosław 

9:40 eliminacje - 90 kg M Kuczera Piotr 

9:32 eliminacje - 63 kg K Tałach Karolina 

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

TENIS (TENNIS): 

10:00 Runda 2 M (ind.) - kort 4 Smoła Maciej 

11:00 Runda 1 K (debel) - kort 4 Jegiołka/Mikołajczyk 

13:30 Runda 2 (debel) - kort 5 Jędruszczak/Smoła 

   

   

   

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 

 

 
 

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 

 


