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Worek z medalami rozwiązany, 

Cztery medale Uniwersjady w Gwangju już na naszym koncie. Do wczorajszych medali dołączyły dzisiaj 
bowski i Adam Wicenciaka oraz złoto Jerzego Kowalski
w pojedynkę. Blisko medalu byli szpadziści, ale drogę do finału zagrodzili Francuzi a w meczu o brąz przegraliśmy z Koreą Poł
Gratulujemy serdecznie i prosimy o więcej!!! 

Znakomite zakończenie rywalizacji na torze w Chungju!
Do wczora

medalu nasi wioślarze 
dołożyli jeszcze jeden krążek w 
tym samym kolorze oraz medal z 
najcenniejszego kruszcu! Srebro 
w dwójce podwójnej zdobyli 
Dawid Grabo

ciak. Chwilę po ceremonii medalowej naszych panów
nasz wioślarz z jedynki wagi lekkiej - Jerzy Kowalski, sreb
lista z uniwersjady w Kazaniu. Doskonała taktyka i 
naszego reprezentanta pozwoliły mu poprawić pozycję sprzed 
dwóch lat i cieszyć się z najwyższego miejsca na podium. 
szych finałach w jedynce startowała również Joanna Dit
która zajęła 6 miejsce oraz dwójka podwójna 
oraz Sylwia Lewandowska, które uplasowały się na 5 pozycji. Ryw
lizację wioślarzy zdeklasowali Litwini zdobywając 4 złote medale

Tenisiści stołowi idą jak burza 
Udanie w pierwszych dwóch dniach turnieju uniwersjadowego 

spisali się nasi tenisiści stołowi, którzy swoje występy w Gwangju 
rozpoczęli od turniejów drużynowych. Drużyna kobiet w składzie 
Katarzyna Ślifirczyk, Klaudia Kusińska, Roksana Załomska wygrały 
dwa mecze grupowe – z Hong Kongiem 3:1 i ze Szwajcarią 3:1. W 
1/8 finału nasze panie pokonały Stany Zjednoczone 3:0. Zespół 
mężczyzn w składzie Mateusz Gołębiowski, Paweł Fertikowski, 
Robert Floras odniósł cenne zwycięstwo w grupie nad Niemcami 
3:0 oraz okazał się lepszy od Filipińczyków 3:0. W 1/8 finału nasi 
reprezentanci wygrali z zawodnikami z Hong Kongu 3:1. Już jutro 
mecze ćwierćfinałowe. Powodzenia! 

Debiut w poomsae 
We wtorek na Uniwersjadzie rozpoczęły się zmagania w t

ekwondo olimpijskim. W konkurencji poomsae wystą
pierwszy w historii reprezentant Polski. Kamil Zabost zajął w swojej 
grupie eliminacyjnej 6. miejsce, co niestety nie wysta
awansu do półfinału.  

Debel gra dalej 
W tenisie ziemnym w meczu trz

rundy gry podwójnej mę
reprezentanci - Mikołaj 
Maciej Smoła wygra
skim Louis Chaix, Lucas Pou
Niestety, z turniejami singlowymi w 

trzeciej rundzie pożegnali się dzisiaj Justyna Jegiołka, która przegr
ła z Japonką Aiko Yoshitomi 2:6 6:4 4:6 i Mikołaj Jędruszczak, uleg
jąc Japończykowi Shintaro Imai 2:6 5:7.  

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 

Gwangju, 7 lipca 2015 roku /

 

POGODA na 

 27

WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO 

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę     NAKŁAD: 100 egz. 
REDAKCJA: Andrzej Burzyński, Bartłomiej Korpak, Aleksandra Leszczyńska, Piotr Majsak, Oskar Rosa, 

Magdalena Wołowiec 

w Gwangju już na naszym koncie. Do wczorajszych medali dołączyły dzisiaj 
Kowalskiego. Dla Jurka szczególne gratulacje bo zdobyty medal z najcenniejszego 

w pojedynkę. Blisko medalu byli szpadziści, ale drogę do finału zagrodzili Francuzi a w meczu o brąz przegraliśmy z Koreą Poł

Znakomite zakończenie rywalizacji na torze w Chungju! 
Do wczorajszego srebrnego 

medalu nasi wioślarze dzisiaj 
szcze jeden krążek w 

tym samym kolorze oraz medal z 
szego kruszcu! Srebro 

w dwójce podwójnej zdobyli 
Grabowski i Adam Wicen-

naszych panów wystartował 
Jerzy Kowalski, srebrny meda-

nała taktyka i świetny finisz 
prawić pozycję sprzed 

szyć się z najwyższego miejsca na podium. W dzisiej-
wała również Joanna Dittmann, 

dwójna Ariana Borkowska 
wały się na 5 pozycji. Rywa-

wali Litwini zdobywając 4 złote medale... 
MW 

O włos od medalu... 

trzy trafienia dzieliły naszych 
sz
w turni
mę
zaciętej walki nasz zespół 42 
przegrał z gosp
Południowej. 

do meczu o brąz nasi zawodnicy pokonali 
Węgrów 45 - 43, by w ćwierćfinale stoczyć
półfinał z Włochami. Katem Włochów okazał się znajdujący się w 
dniu dzisiejszym w rewelacyjnej formie M
wygrał swoje hity 5 - 3 z Nuccio, 8 -
teczny wynik 45 - 39 dla Polaków oddał przebieg 
spotkaniu Leonardo Affede bardzo długo 
porażką... W półfinale naszym zawodnikom przyszło sparować z 
Francuzami. Niestety pokazali nam do j
dążyć w treningu. Wynik 31 - 45 mówi sam za siebie.

Spotkanie finałowe rozpoczęło się od pojedynku 
gorek - Hojin Chung, które wygrał 4 
pojedynek Jakuba Ocińskiego z Junyeongiem Park 
Polaka (6 - 2). Jako trzeci na plansze wyszedł Piotr Koniusz
pojedynku z Jonghunem Song przegrał niestety 1 
zmianie było 11 - 15 dla Koreańczyków. Kolejne zmiany to Grzeg
rek - Park (8 - 5), Koniusz - Chung (5 
drugiej zmianie było 28 - 30. W kolejnym pojedynku Koniusz prz
grał z Parkiem 3 - 5, czego nie odrobił Grzegorek (5 
Do ostatniego pojedynku z Chungiem 
36 - 40. Wiedział, że musi zadawać
czyka. I początkowo ta sztuka się udawał
2, 4 - 2 i wynik 40 - 42. Niestety kolejne trafi
(40 - 43), następnie Ociński (41 - 43), Chung (41 
44). Przy tym stanie doszło do kilku akcji bez punktu. W końc
Ociński ruszył nadział się na kontrę 
42 - 45. Brawo za walkę do końca. 

Trochę gorzej poszło paniom w szpadzie. W pierwszym pojedy
ku dość wysoko pokonały Węgierki 45 
na "prześladujące" ich Włoszki. Pomimo twardej
przegrały 40 - 45 i odpadły z turnieju. Jak stwi
wodach jak kiedyś pokonają Włoszki to bę

h dwóch dniach turnieju uniwersjadowego 
spisali się nasi tenisiści stołowi, którzy swoje występy w Gwangju 
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pierwszy w historii reprezentant Polski. Kamil Zabost zajął w swojej 
grupie eliminacyjnej 6. miejsce, co niestety nie wystarczyło do 
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W tenisie ziemnym w meczu trzeciej 
rundy gry podwójnej mężczyzn nasi 

Mikołaj Jędruszczak, 
ali z duetem francu-

Louis Chaix, Lucas Poullain 6:4 6:3. 
stety, z turniejami singlowymi w 

na Jegiołka, która przegra-
i Mikołaj Jędruszczak, ulega-

AL 

Klimek drugi... 
Drugie miejsce po pierwszym dniu rywalizacji w pistolecie

kostrzelnym zajmuje Damian Klimek. 
osiągnął 290 punktów i tylko jednym trafieniem ce
jest gorszy od prowadzącego Chinczyka Kehan Chen.

Rano odbyły się też zmagania w karabinie sportowym (KSP 60).
Nasza reprezentantka Żaneta Iwa
zajęła 17 miejsce. Wygrała Mahlagh
623,5 punktów 
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w Gwangju już na naszym koncie. Do wczorajszych medali dołączyły dzisiaj medale srebrne Dawida Gra-
yty medal z najcenniejszego kruszcu i to 

w pojedynkę. Blisko medalu byli szpadziści, ale drogę do finału zagrodzili Francuzi a w meczu o brąz przegraliśmy z Koreą Południową. 

MSz 

O włos od medalu a właściwie 
trzy trafienia dzieliły naszych 
szablistów od brązowego medalu 
w turnieju drużynowym szabli 
mężczyzn. Pomimo naprawdę 
zaciętej walki nasz zespół 42 - 45 
przegrał z gospodarzami z Korei 
Południowej. Wcześniej w drodze 
pokonali po zaciętym spotkaniu 

, by w ćwierćfinale stoczyć naprawdę "bitwę" o 
Katem Włochów okazał się znajdujący się w 

szym w rewelacyjnej formie Mikołaj Grzegorek który 
- 1 z Affede i 8 - 1 Foschini. Osta-

39 dla Polaków oddał przebieg spotkania. Po 
bardzo długo nie mógł pogodzić się z 

porażką... W półfinale naszym zawodnikom przyszło sparować z 
pokazali nam do jakiego poziomu trzeba 

mówi sam za siebie... 
finałowe rozpoczęło się od pojedynku Mikołaj Grze-

, które wygrał 4 - 5 Koreańczyk. Kolejny hit to 
Junyeongiem Park tym razem dla 

Jako trzeci na plansze wyszedł Piotr Koniusz, który w 
Song przegrał niestety 1 - 8 o po pierwszej 
Koreańczyków. Kolejne zmiany to Grzego-

Chung (5 - 5) i Ociński - Song (4 - 5) i po 
W kolejnym pojedynku Koniusz prze-

czego nie odrobił Grzegorek (5 - 5) z Songiem. 
z Chungiem Ociński wychodził przy stanie 

ć dwa trafienia na jedno Koreań-
tkowo ta sztuka się udawała. 0 - 1, 1 - 1,  2- 1, 2 - 2, 3 - 

42. Niestety kolejne trafienie zadał Koreańczyk 
43), Chung (41 - 44), Ociński (42 - 

44). Przy tym stanie doszło do kilku akcji bez punktu. W końcu jak 
na kontrę Koreańczyka, trafienie i... koniec 

Trochę gorzej poszło paniom w szpadzie. W pierwszym pojedyn-
ść wysoko pokonały Węgierki 45 - 34, by w ćwierćfinale trafić 

Włoszki. Pomimo twardej walki nasze panie 
5 i odpadły z turnieju. Jak stwierdził trener po za-

ak kiedyś pokonają Włoszki to będzie złoty medal... 
MSz 

Drugie miejsce po pierwszym dniu rywalizacji w pistolecie szyb-
elnym zajmuje Damian Klimek. W pierwszych trzech seriach 

ko jednym trafieniem centralnym mniej 
jest gorszy od prowadzącego Chinczyka Kehan Chen.  

magania w karabinie sportowym (KSP 60). 
szuk z wynikiem 617,6 punktu 

Mahlagha Jambozorg z Iranu wynikiem 

MSz 
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Judocy skończyli zmagania indywidualne 
Wtorek był ostatnim 

dniem rywalizacji indywidual-
nej judoków. Spośród naszych 
reprezentantów najlepiej 
spisali się dziś Joanna Stan-
kiewicz w kategorii do 48 kg i 

Bartłomiej Garbacik w kategorii do 60 kg, wygrywając 
swoje walki w 1/16 finału i niestety przegrywając w 
kolejne rundzie. Na 1/8 finału swój udział w turnieju w 
kategorii open zakończyła Joanna Jaworska. Stankiewicz 
miała jeszcze możliwość walki w repasażach, ale w dru-
gim repasażu lepsza od Polki przez ippon okazała się 
Belgijka Anne-Sophie Jura. 

AL 

TERMINARZ POLAKÓW NA 8.07.2015 

STRZELECTWO (SHOOTING): 

9:00 eliminacje pistoletu szybkostrzelnego 25 m Klimek Damian  

FINAŁ: 13:00 

9:00 eliminacje KDW 60 (50 m leżąc) Wojtasiak, Jasiecki, Pietruk 

FINAŁ: 11:00 

9:00 eliminacje PPN 40 (pistolet pneumatyczny) Barszczak, Król, Baszeń 

FINAŁ: 12:00 

9:00 eliminacje skeet - dzień 1 Kozikowski 

PIŁKA NOŻNA (FOOTBALL): 

11:00 o miejsca 9 - 16: Polska - Kolumbia Boseong Public Stadium 

SZERMIERKA (FENCING): 

10:30 SZPADA M (druż.) 1/8 - plansza 4 Polska - Japonia 
później: 12:30 (1/4), 14:00 (1/2), 16:00 (mecz o brąz) 18:00 (mecz o złoto) 

11:30 FLORET K (druż.) 1/4 - plansza czerwona Polska - ??? 

później: 13:30 (1/2), 15:00 (mecz o brąz) 17:00 (mecz o złoto) 
JUDO: 

12:20 Runda 1/8 - TEAM M - mata 3 Polska - Estonia 

później: 13:40 lub 14:20 (1/4) 

Piąte miejsce Justyny! 
Doczekaliśmy się finału naszych 

pływaków! Dziś w porannych elimina-
cjach awans do finału 400 m stylem 
dowolnym z 6. rezultatem (4:15.00) 
wywalczyła Justyna Burska. W finale, 
otwierającym sesję popołudniową na 
pływalni Nambu University Interna-

tional Aquatic Center nasza reprezentantka spisała się 
jeszcze lepiej – uzyskała wynik 4:13.24 i uplasowała się 
na 5. pozycji. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję 
na kolejne finały! 

AL 
 

14:20 Runda 1/4 - TEAM K - mata 3 Polska - ... 

później: 15:40 (1/2) 
TENIS (TENNIS): 

13:00 ćwierćfinał K (debel) - kort 2 - w hali Jegiołka/Mikołajczyk  

PŁYWANIE (SWIMMING): 

8:32 200 m stylem grzbietowym Morawski Krzysztof 

9:02 100 m stylem motylkowym Poprawa Michał 

9:26 50 m stylem klasycznym Szulich, Wypych 

9:48 1500 m stylem dowolnym Furtek Paweł 

TENIS STOŁOWY (TABLE TENNIS): 

11:00 runda 1/16   MIKSTY - stół 3 Załomska/Gołębiowski 

11:30 runda 1/16   MIKSTY - stół 9 Kusińska/Fertikowski 

14:00 runda 1/32   DEBEL M - stół 4 Gołębiowski/Fertikowski 

17:00 Turniej drużynowy K Polska - Chiny Ślifirczyk, Załomska, Kusińska 

19:30 Turniej drużynowy M Polska - Filipiny Gołębiowski, Fertikowski, Floras 

GOLF 

8:30- runda I - M oraz TEAM M Gajewski, Skudlarski, Szałagan 

8:40- runda I - K oraz TEAM K Antoniszczak, Majsterek 

 

 
 

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 

 
 

Swoje urodziny (8.07) obchodzi dwóch członków naszej misji. Piotr Potentas - fizjoterapeuta pły-
waków oraz judoka Patryk Wawrzyczek. Z okazji urodzin obu Panom życzymy szczęścia i pomyślności 
oraz spełnienia najskrytszych marzeń. 

Redakcja 

 


