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 r.pr. Dobrochna Owsicka - Czy dualny model oskarżania 
w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia 
skarbowe wymaga korekty?
Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja 

nad: aktualnym modelem postępowania w sprawach o prze-
stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, funkcjami 
procesowego prawa karnego skarbowego w szczególności 

funkcją egzekucyjną, dualizmem organów postępowania; 
statusem procesowym szczególnych stron i uczestników 
tego postępowania. Problematyka poruszana podczas Se-
minarium będzie przedmiotem osobnej publikacji.

Olaf Włodkowski
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Rafał Gąszczak  
mistRzem świata w kickboxinGu!

kocham cię Polsko!

z e  s p o r t u  a k a d e m i c k i e g o

Rafał Gąszczak, kickbokser zielonogórskiej Akademii Spor-
tów Walki Knockout, aktualny Mistrz Europy light contact, 
w Antalyi (Turcja) sięgnął po swój życiowy sukces – zdobył 
tytuł mistrza świata seniorów w kickboxingu.

Zielonogórzanin na mistrzostwach świata organizacji World 
Association of Kickboxing Organizations walczył w formule 
kick light, w kategorii pow. 94 kg. Rafał Gąszczak w fina-
łowym starciu pokonał przed czasem Węgra Vida Balazsa. 
Obrońca tytułu mistrzowskiego Słoweniec - Blaz Pomocnik 
w półfinałowej walce był gorszy od polskiego kickboksera. 
Mistrzostwa w Antalyi odbywały się w dniach od 23 listopada 
do 1 grudnia 2019 r.

To już drugi medal mistrzostw świata Rafała Gąszczaka. 
Miesiąc przed zawodami w Turcji podopieczny trenera Toma-
sza Paska zdobył srebrny „krążek” w Sarajewie. Tam walczył 
w wersji light contact.

Zdobyte dwa medale mistrzostw świata seniorów sprawiają, 
że mijający rok jest dla Rafała Gąszczaka najlepszy w dotych-
czasowej karierze sportowej. Przed rokiem zielonogórzanin 
zdobył w Mariborze tytuł mistrza Europy seniorów, również 
organizacji World Association of Kickboxing Organizations. 
Z wyliczeń trenera Tomasza Paska wynika, że jego podopiecz-
ny w swojej kolekcji trofeów ma też m.in. 22 tytuły mistrza 
Polski oraz sześć Pucharów Świata. Rafał Gąszczak jest stu-
dentem czwartego roku logistyki na Uniwersytecie Zielonogór-
skim i pracownikiem dużego koncernu eobuwie.pl.

300 osób uczestniczyło w patriotycznym Teście Coopera. 
W piątek, 8 listopada 2019 r. uczniowie i studenci z Zielonej 
Góry pokonali dystans około 700 000 metrów.

Impreza „Test Coopera – 12 minut dla wolnej Polski” od-
była się na stadionie Zespołu Edukacyjnego nr 4. Uczestnicy 
startowali w ośmiu turach z podziałem na kategorie wieko-
we. Młodzi biegacze chętnie manifestowali swój patriotyzm. 
Wielu z nich przywdziało koszulki w barwach narodowych, 
malowało twarze lub zabrało biało-czerwone flagi czy szaliki.

Po pięciu startach, płytę boiska wypełnili uczniowie pobli-
skiej szkoły. Równo o godzinie 11:11 został odśpiewany Hymn 
Polski. fo
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