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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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Wysokim zwycięstwem zielonogórzan zakończył się poje-
dynek pływacki z reprezentacją gorzowskiego AWF. Zmaga-
nia na basenie zainaugurowały rywalizację lubuskich uczelni 
w roku akademickim 19/20.

Uniwersytet Zielonogórski od samego początku narzucił twar-
de warunki. W ośmiu konkurencjach indywidualnych, aż sześcio-

krotnie triumfowali pływacy z Winnego Grodu. Wyścig otwiera-
jący zawody zwyciężyła Aleksandra Sobolewska, pokonując na 
dystansie 50 m stylem dowolnym pięć rywalek. Na triumf UZ 
w klasyfikacji kobiet, udanie odpowiedział reprezentant Go-
rzowa – Remigiusz Ampulski. Złote medale w konkurencji 50 m 
stylem klasycznym okupowali zawodnicy z południowej stolicy 

województwa lubuskiego: Paulina Lach 
i Filip Beberok. Ten sam dystans stylem 
grzbietowym w klasyfikacji kobiet naj-
szybciej pokonała weteranka lubuskich 
zawodów pływackich Anna Porzelska 
z AWF Gorzów. Wśród mężczyzn nie 
miał sobie równych Filip Kołodziejski 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zma-
gania indywidualne zakończyła konku-
rencja 100 m stylem zmiennym, gdzie 
na najwyższym stopniu podium stawali 
również żacy z Grodu Bachusa: Oliwia 
Gonta oraz Mateusz Kołodziejski.

Szansa na śrubowanie wyniku przez 
gorzowian jawiła się w sztafetach, jed-
nak i tu zielonogórzanie nie pozosta-
wili złudzeń. Wszystkie cztery wyścigi 
zwyciężyli z dużą przewagą, ustana-
wiając końcowy wynik 128:68. Warto 
nadmienić, że taki rezultat był do tej 
pory niespotykany. Wcześniejsze edy-
cje charakteryzowały się niebywałymi 
emocjami. Ubiegłoroczna zakończyła 
się zwycięstwem Zielonej Góry, zaled-
wie czterema punktami 89:85.

Uniwersytet Zielonogórski repre-
zentowali: Sobolewska Aleksandra, 
Dominiak Natalia, Klemczyńska Mag-
da, Wysokińska Agnieszka, Lach Pau-
lina, Romanowicz Anna, Pieczyńska 
Zuzanna, Onoszko Magdalena, Babicz 
Aleksandra, Królak Martyna, Gonta 
Oliwia, Rożek Martyna, Powroźnik 
Igor, Kasperczak Kamil, Olejnik Fi-
lip, Majskow Patryk, Beberok Filip, 
Jaworski Filip, Kołodziejski Filip, 
Yaroshuk Bohdan, Gościniak Adrian, 
Czerniejewski Karol, Kołodziejski Ma-
teusz, Pytel Piotr

Skład AWF Gorzów: Krygiel Małgo-
rzata, Błazik Agata, Rzemieniecka 
Sara, Ampulski Remigiusz, Kruczyk 
Adrian, Garstka Paweł, Wiki Patrzy-
kąt, Koterba Adrianna, Orzeł Kami-

GosPodaRze odPłynęli

Po hymnie odbyły się kolejne starty. Najlepsi odnotowywali 
wyniki w granicach 3 200 metrów. Podczas kolejnych prób 
panowała fantastyczna atmosfera. Po zakończonym biegu na 
wszystkich czekała woda i ognisko z kiełbaskami.

Biorę udział w takim teście po raz drugi. Poprawiłem swój 
wynik i to jest dla mnie najważniejsze. Warto pracować – 
mówił jeden z uczestników biegu.

To była druga edycja tegorocznego Testu Coopera. KU 
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego był w tym roku rów-
nież organizatorem wiosennej edycji. W dwóch odsłonach 

udział wzięło ponad 500 osób. Młodzi beneficjenci mogli 
wziąć udział w wydarzeniu dzięki dofinansowaniu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

To był naprawdę dobry dzień dla mnie. Najpierw odśpiewa-
łam Mazurka Dąbrowskiego, później przebiegłam test, który 
zakończyłam wynikiem 2400, więc jest dobrze – z uśmiechem 
podsumowała uczestniczka biegu.

Dawid Piechowiak


