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Od początku lat 70-tych, razem z pierwszymi filmami karate, wzrosło na nowo zainteresowanie
sportami i sztukami walki. Po latach triumfów w boksie i zapasach Polacy zaczęli odnosić
sukcesy w sportach rodem z dalekiego wschodu, takich jak judo czy karate. Na lata 80-te
przypadł „złoty okres” kickboxingu oraz taekwondo. Tę ostatnią sztukę walki, rodem z Korei,
wpisano na listę dyscyplin olimpijskich. Już wtedy miłośnicy tzw. „sportów kopanych” wiedzieli o
niesamowitych umiejętnościach bokserów tajskich. Wielu światowej sławy zawodników i
mistrzów wyjechało, by szkolić się i walczyć w kolebce Muaythai –Tajlandii.

W Polsce, aż do końca lat 90-tych, tysiące ludzi bezskutecznie poszukiwało miejsc, w których
ćwiczono boks tajski. Wtedy dopiero zaczęły powstawać pierwsze kluby Muaythai w
Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie. Jednak przepisy prawne w naszym kraju skutecznie
utrudniały popularyzację tej dyscypliny. Garstka najbardziej odważnych polskich zawodników
próbowała swoich sił trenując i walcząc za granicą.

Pierwszym reprezentantem organizacji International Amateur Muay Thai Federation (IAMTF) i
World Muay Thai Association (WMTA) w Polsce (w latach 1998-2002) był Robert Miękczyński z
Bydgoszczy. Swoją wiedzę i umiejętności uzyskał podczas 3-letniego pobytu w Niemczech,
gdzie ćwiczył pod okiem Tadeusza Sienczaka i Franka Lukanowskiego. Obaj trenerzy to Polacy
mieszkający od długiego już czasu za granicą. Pierwszy z nich rozpoczął karierę jako zawodnik
teakwondo (4 dan), zdobywając m.in. mistrzostwo europy. Walczył również z powodzeniem w
boksie i muaythai. Drugi to światowej sławy kickbokser, który ma na swoim koncie tytuły mistrza
świata, europy i kraju w różnych federacjach. Z ich pomocą w maju 1998 roku Robert
Miękczyński jako pierwszy Polak ukończył kurs trenerski i sędziowski, zdobywając odpowiednie
kwalifikacje i pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji IAMTF w naszym kraju. Po
powrocie do Polski, pomimo usilnych starań, nie zyskał sobie przychylności władz sportowych,
które utożsamiając boks tajski z kickboxingiem, nie wyraziły zainteresowania oraz chęci
udzielenia pomocy w rozwoju muaythai www.wmtc.nu i stworzeniu samodzielnego polskiego
związku. Nie mając innych możliwości zawodnicy trenujący w Bydgoszczy występowali w
turniejach i mistrzostwach organizowanych przez Polski Związek Kick-boxingu zdobywając
liczne medale i nagrody.
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Rok 2002

W lipcu 2002 roku Rafał Szlachta i Piotr Ochniowski udali się do stolicy Tajlandii – Bangkoku,
gdzie trenowali pod nadzorem najlepszych tajskich trenerów, w tym mistrza pułkownika Amanta
Poksrisruka (szefa wyszkolenia armii tajskiej). Już wtedy, podczas Pucharu Świata w
Bangkoku, mieli możliwość na własne oczy przekonać się o potędze i umiejętnościach
zawodników muaythai. W kolejną podróż, w październiku 2002 roku, na Mistrzostwa Europy w
Lille we Francji Rafał Szlachta udał się wspólnie z Rafałem Simonidesem. Francja to centrum
europejskiego muaythai czyli Europen Muaythai Federation (EMF) z Jacques Mairesse na
czele. To właśnie ci ludzie stali się mentorami dalszych działań Polaków.

Rok 2003
W marcu 2003 roku Rafał Szlachta przebywał w Tajlandii na kolejnym szkoleniu u mistrza
Amanta Poksrisruka. W dniu 15 czerwca 2003 roku PZMT zorganizowało w Krakowie I Puchar
Polski Muaythai Amatorów, pod honorowym patronatem Ambasady Tajlandii. Postawiono w ten
sposób pierwszy krok w kierunku połączenia wszystkich klubów i miłośników muaythai w jedną,
silną organizację oraz szerszego rozpropagowania boksu tajskiego w naszym kraju.

W czerwcu 2003 roku, podczas zgrupowania w Chotowej doszło do spotkania Rafała Szlachty,
Roberta Miękczyńskiego, Witolda Michalskiego Maćka Skupińskiego i kilku innych trenerów,
podczas którego osiągnięto porozumienie w kwestii wspólnego rozwoju muaythai w Polsce, bez
podziału na konkurujące ze sobą organizacje IAMTF i IFMA. W ten sposób wyprzedzono
zamysł zarządów światowych obu federacji, które oficjalnie połączyły się w listopadzie tego
samego roku.

Dnia 07 sierpnia 2003r. w Warszawie, w Ambasadzie Królestwa Tajlandii odbyło się spotkanie
przedstawicieli trzech najważniejszych instytucji zajmujących się promowaniem Muaythai w
Polsce: Ambasady Królestwa Tajlandii, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz
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Polskiego Zrzeszenia Muaythai.

We wrześniu 2003 roku Rafał Szlachta wspólnie z Rafałem Simonidesem z Krakowa, Maćkiem
Skupińskim z Warszawy i Filipem Rządkiem z Kalisza udali się na Mistrzostwa Świata Muaythai
do Almaty, w Kazachstanie. Stamtąd przywieźli dwa medale: Maciek Skupiński (w wadze do 67
kg) stanął na najwyższym stopniu podium, otrzymując tytuł Mistrza Świata Amatorskiego
Muaythai, a Rafał Simonides (w wadze do 57 kg) zdobył III miejsce i brązowy medal. Te
osiągnięcia zaowocowały nagrodami w kraju od władz sportowych i rozgłosem w mediach.
Maciek Skupiński otrzymał zaszczytne wyróżnienie od Polskiej Konfederacji Sportu dla
najlepszego zawodnika sportów walki 2003 roku.

Od tego czasu działania propagujące muaythai ruszyły „pełną parą”. Jak „grzyby po deszczu”
zaczęły powstawać nowe kluby boksu tajskiego, które wyraziły chęć wstąpienia w szeregi
Polskiego Zrzeszenia Muaythai. Również działające już ośrodki, w których trenowano, obok
innych sztuk i sportów walki także boks tajski, zgłosiły swój akces. Do wymienionych już
klubów dołączyli pasjonaci boksu tajskiego z Wrocławia, Tarnowa, Olsztyna, Piekar Śląskich,
Poznania, Łodzi i wielu innych miast w całym kraju.

W dniu 18 września 2003 roku wybrano nowy Zarząd PZMT. Nowym prezesem PZMT został
Rafał Szlachta. Zastąpił on Piotra Ochniowskiego, który złożył rezygnację. wiceprezesem został
Andrzej Kapusta, sekretarzem - Bogdan Rybka, członkiem Zarządu -Marcin Bonczar.

Ostatniego dnia listopada w Krakowie odbył się Międzynarodowy Turniej Muaythai o Puchar
Prezesa PZMT, na który stawiło się kilkudziesięciu zawodników z całej Polski i Słowacji.

W dniu 05 grudnia 2003 roku Rafał Szlachta i Andrzej Kapusta uczestniczyli w bankiecie w
rezydencji Ambasadora Tajlandii w Warszawie. Wśród zaproszonych gości był również dr
Mieczysław Bigoszewski z Polskiej Konfederacji Sportu. Bankiet był wydany z okazji urodzin
Króla Tajlandii Jego Wysokości Bhumibol Adulyadej.
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Rok 2004
W lutym 2004 roku kolejna grupa zawodników i trenerów pod przewodnictwem Rafała Szlachty
wyjechała na 2-tygodniowe szkolenie na wyspę Koh Samui, w Tajlandii, gdzie w miejscowości
Limini znajduje się centrum boksu tajskiego - World Muaythai Council (WMC). Podczas tego
obozu Filip Rządek z Kalisza stoczył swój pierwszy pojedynek muaythai na zawodowym ringu.
Wygrał walkę nokautując zawodnika tajskiego- Daotong. Pojedynek odbył się na Chaweng
Muaythai Stadion w Tajlandii.

W dniu 29 lutego 2004 roku Małopolskie Zrzeszenie MuayThai zorganizowało I
Międzynarodowy Warszawski Turniej Muaythai, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu
zawodników z Słowacji, Białorusi i Polski. Maciej Skupiński stoczył zwycięski pojedynek w
formie PRO-AM z Białorusinem Pavlem Abożnym.

W dniu 20 maja 2004 roku odbyło się spotkanie w Polskiej Konfederacji Sportu. Prezes PK
Sportu - Andrzej Kraśnicki zaprosił Jego Wysokość Ambasadora Królestwa Tajlandii Suphot
Khaimuk oraz Prezesa Polskiego Zrzeszenia Muaythai -Rafała Szlachtę. Na spotkaniu obecna
była także Pani Konsul Nuchjaree Klongsungsorn oraz dr Mieczysław Bigoszewski z PK Sportu.

W dniach 22-23 maja 2004 roku, w Krakowie odbyły się I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Muaythai Amatorskiego, w których uczestniczyło prawie 100 zawodników i zawodniczek z kraju
i zagranicy. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Ambasadora Królestwa Tajlandii, a
także Polskiej Konfederacji Sportu i Prezydenta Miasta Krakowa. Z Tajlandii specjalnie na tę
imprezę przybył Mistrz Amnat Poksrisuk- członek zarządu IFMA. Wszystko odbyło się w myśl
światowej kampanii „Muaythai Against Drugs" czyli „Muaythai przeciw narkotykom”.

07 czerwca 2004 roku Rafał Szlachta spotkał się z Prezesem Polskiej Konfederacji Sportu
Andrzejem Kraśnickim. Tematem rozmów był dalszy rozwój Muaythai w Polsce. Prezes
Kraśnicki pochwalił PZMT za profesjonalne podejście w tworzeniu struktur Muaythai w Polsce.

Tydzień później, podczas światowego zebrania przedstawicieli WMC i IFMA w Tajlandii, Rafał
Szlachta został wybrany do zarządu WMC, która jest jedyną, oficjalnie uznawaną przez władze
Królestwa Tajlandii organizacją, zajmująca się promowaniem boksu tajskiego na świecie.
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W dniu 19 czerwca PZMT otrzymało oficjalne pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
oraz Polskiej Konfederacji Sportu, które utrzymało w mocy zezwolenie dla PZMT dotyczące
organizowania struktur Muaythai w Polsce, organizowania turniejów, pucharów i mistrzostw
Polski Muaythai, szkolenia kadry zawodniczej i instruktorskiej. Tego samego dnia Maciej
Skupiński, przebywający na obozie treningowym u Mistrza Amnata, wygrał walkę z
zawodnikiem z Tajlandii. W drugiej rundzie znokautował swojego przeciwnika kopnięciem
kolanem w głowę.

W lipcu 2004 roku w Międzybrodziu Bialskim odbył się obóz szkoleniowy, na którym głównym
instruktorem był jeden z byłych mistrzów zawodowego boksu tajskiego - Sumetha Kaewmahan.
W zgrupowaniu obok zawodników muaythai dzielnie próbowali swoich sił kickbokserzy, którzy
przekonali się do większego arsenału technik i kombinacji bokserów tajskich. W szkoleniu
uczestniczył także Hubert Lisowski - jeden z nielicznych zawodników odnoszący sukcesy w
zawodowych walkach w Tajlandii. Po zgrupowaniu Rafał Szlachta udał się do Francji, gdzie
uczestniczył w zebraniu EMF (Europejskiej Federacji Muaythai) oraz spotkaniu założycielskim
Federacji Muaythai Unii Europejskiej-przedstawicieli federacji Muaythai z 25 państw, które są
członkami Unii Europejskiej.

W dniu 13 września 2004 roku Rafał Szlachta i Robert Miękczyński spotkali się w Warszawie z
doktorem Mieczysławem Bigoszewskim w Polskiej Konfederacji Sportu. Na zebraniu umówiono
dotychczasowe osiągnięcia w promowaniu Muaythai w Polsce. Przedstawiono także plany na
najbliższy okres, w tym cykl przygotowań do Mistrzostw Świata w Tajlandii.

W dniach 5-12 listopada 2004r. w stolicy Tajlandii - Bangkoku odbyły się Mistrzostwa Świata
Muay Thai. Brało w nich udział blisko 700 uczestników z 70 krajów. Honorowy patronat nad
mistrzostwami objął Jego Wysokość Król Tajlandii oraz rząd Królestwa Tajlandii z premierem na
czele. Organizatorami imprezy byli: WMC-World MuayThai Council (Światowy Związek Boksu
Tajskiego), IFMA-International Federation of MuayThai Amateur (Międzynarodowa Federacja
Amatorskiego Boksu Tajskiego) oraz Związek Sportów Bokserskich Tajlandii. Mistrzostwa były
częścią światowej kampanii "Muaythai przeciw narkotykom;. Zawody przeprowadzono w
kategoriach juniorów, kobiet i mężczyzn, według regulaminu Amatorskiego Boksu Tajskiego.
Nasz kraj reprezentowała ekipa w składzie: Prezes Polskiego Zrzeszenia MuayThai (PZMT)Rafał Szlachta, trenerzy: Robert Miękczyński i Witold Michalski oraz zawodnicy: Anita
Dąbrowska (do 54kg.), Rafał Simonides (do 57kg.), Grzegorz Paczkowski (do 63,5kg.) i Filip
Rządek (do 67kg.). Anita Dąbrowska (wychowanka klubu krakowskiego) po wyrównanej walce
przegrała na punkty z Canadyjką-Evans Shelley. Rafał Simonides z Krakowa zdobył brązowy
medal, broniąc tym samym miejsce wywalczone w 2003 roku w Kazachstanie. Pokonał
Koreańczyka-Lee i Belga-Han van Iev. W walce o wejście do finału przegrał na punkty z
późniejszym złotym medalistą Rosjaninem-Selivowets. Grzegorz Lampart Paczkowski z
Olsztyna (debiutant) - stoczył 5 walk, zdobywając srebrny medal i tytuł Wicemistrza Świata.
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Pierwszą i drugą walkę wygrał przez nokaut ze Szkotem-Henderson i Portugalczykiem-Misael.
Kolejne dwie walki wygrał na punkty z Irlandczykiem-Cashman Darren i Grekiem-Christo
Dulou. W finale uległ, po wyrównanym pojedynku Kazachowi-Kussainov Ardak. Złoty medal i
tytuł Mistrza Świata wywalczył Filip Rządek z Kalisza. W 2003r w Kazachstanie w kategorii
wagowej do 63,5kg. przegrał z późniejszym złotym medalistą-Kazachem. Teraz nie dał szans
rywalom pokonując w kolejnych pojedynkach: Szkota-Dempster, Kanadyjczyka-Snell Darren,
Amerykanina -Esguerra Evan i w finale Hiszpana-Alfonso Dursette. Już od pierwszych walk
polskiej ekipie towarzyszyli zaprzyjaźnieni trenerzy tajscy: mistrz Amnat Poksrisuk, Sumetha
Kaewmahan, który prowadził letnie zgrupowanie kadry w Polsce i Salid Sawatpanich, a także
członkowie korpusu dyplomatycznego Ambasady Polskiej w Tajlandii i polscy turyści
przebywający w tym czasie w Bangkoku. Polska w mistrzostwach zdobyła drużynowo 3
miejsce !

Po mistrzostwach trener - Salid Sawatpanich wspólnie z reprezentacją przyleciał do Polski i pod
jego czujnym okiem prowadzone były przez cały sezon treningowy (od listopada 2004 roku do
lipca 2005 roku) szkolenia i seminaria w całym kraju.

5 grudnia 2004 roku z okazji urodzin Jego Wysokości Króla Tajlandii, zorganizowano w
Krakowie I Międzynarodową Galę Zawodowego Muaythai, z udziałem zawodników ze Słowacji,
Białorusi i Polski, którą transmitowano na żywo w telewizji Polsat. Polacy wygrali wszystkie
walki, a dwóch z nich: Maciej Skupiński i Filip Rządek zdobyli pas mistrzowski
Międzynarodowego Mistrza Muaythai PZMT.

19 grudnia 2004 roku w hali WKS Gwardia odbył się II Warszawski Turniej Muaythai. Na
warszawskim ringu spotkało się kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek z kraju i zagranicy.

Rok 2005
Rok 2005 rozpoczął się dla polskich zawodników i trenerów bardzo intensywnie. Najpierw 12
stycznia na zaproszenie Podsekretarza Stanu MENiS Wiesława Wilczyńskiego - Rafał Szlachta
gościł na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wraz z prezesami wszystkich
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związków sportowych w Polsce!. Na spotkaniu dyskutowano o nowych strukturach sportu w
Polsce. Następnie 16 stycznia 2005 roku w Łodzi odbył się Puchar Polski, w którym
uczestniczyło ponad 60 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Walki rozgrywano w
kategorii seniorów dla kobiet i mężczyzn, a także set-sparingi dla młodzieży.

30 stycznia, na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wręczono kolejne wyróżnienia
Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu dla najlepszych zawodników w sportach walki. I tu wśród
wyróżnionych nie zabrakło zawodników Muaythai.

Od 7 do 13 lutego w Białym Dunajcu odbył się obóz szkoleniowy, który prowadzili: instruktor z
Tajlandii -Salid Sawatpanich oraz Rafał Szlachta.

W dniu 11 marca 2005 roku odbyło się spotkanie w Ambasadzie Królestwa Tajlandii. Na
zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Suphot Khaimuk przybyli Przewodniczący Sejmowej
Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Poseł Mirosław Drzewiecki, Pełnomocnik Prezesa Polskiej
Konfederacji Sportu dr Mieczysław Bigoszewski, Dyrektor Biura Marketingu Sportowego PK
Sportu Mariusz Daszczyński oraz Prezes PZ Muaythai Rafał Szlachta. Ambasador podziękował
wszystkim wymienionym za ich wkład w rozwój Muaythai w Polsce.

Marzec był miesiącem, w którym polscy zawodnicy pokazali swoje umiejętności za granicą.
Michał Wlazło (Gdańsk) wystartował w Turnieju „K-1 Nowe Talenty” w Lubeck, gdzie przegrał
decyzją sędziów, jednak zyskał sobie przychylność publiczności, która po walce i werdykcie
skandowała jego imię. Polska ekipa w składzie: Mariusz Karpiński (Zgorzelec), Przemysław Lis
(Wrocław), Piotr Lepich (Piekary Śląskie) oraz Łukasz Banach (Tarnów) walczyła z
powodzeniem 13 marca w Dreźnie.W pierwszej walce Mariusz Karpiński (-63,5kg) w pięknym
stylu pokonał Oliviera Koster z Berlina. Następnie Przemysław Lis (-67kg) zwyciężył z Suiriat
Srisorin - narodowości tajskiej z Berlina przez K.O. w 1 rundzie. Piotr Lepich (-91kg) walczył z
gospodarzem z Drezna Ronny Kreusel i po naradzie sędziów, wydano werdykt remisowy.
Sprawdziło się stare powiedzenie "z gospodarzem trzeba wygrać przez K.O” Niestety Łukasz
nie mógł pokazać swoich umiejętność, gdyż jego przeciwnik nie wyszedł do walki.
(www.muaythai.com.pl)

W marcu, po długich staraniach rozpoczęto kurs instruktora sportu w Muaythai – część
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specjalistyczną. Przez kolejnych kilkanaście „weekendów” 33 ludzi w całej Polski przyjeżdżało
do Krakowa, by tam szkolić się pod okiem kadry wykładowej z Akademii Wychowania
Fizycznego oraz tajskiego trenera Salida Sawatpanich.

W tym czasie ruszyło także oficjalne forum Muaythai.

2 kwietnia w Asslar odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec Muaythai. W imprezie
uczestniczyło 9 zawodników i zawodniczek z Polski. Zdobyli 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe
medale. To ogromny sukces, biorąc pod uwagę tak krótką historię boksu tajskiego w naszym
kraju. II Międzynarodową Galę Muaythai i K-1 "Moment prawdy" zorganizowano w Krakowie 30
kwietnia 2005 roku. Walczyli na niej m.in.: Rafał Simonides, Filip Rządek, Michał Wlazło,
Łukasz Banach, Grzegorz Paczkowski, Piotr Lepich, Joanna Jędrzejczyk i Anita Dąbrowska.

W dniach 21-22 maja 2005r., w hali TS „Wisła”, w Krakowie, odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski MuayThai oraz „Festiwal MuayThai przeciw narkotykom”. O tytuł
najlepszego zawodnika i zawodniczki w Polsce walczyło blisko 90 zawodników z kraju i
zagranicy. Pomiędzy walkami finałowymi odbyły się pokazy zawodowej grupy pokazowej z
Tajlandii, która wraz z osobistym doradcą Króla Tajlandii – generałem Pichirt Kullavanijaya,
przybyła na zaproszenie Prezesa Polskiego Zrzeszenia Muaythai – Rafała Szlachty. To
niezwykłe wyróżnienie spotkało naszą organizację w uznaniu zasług w propagowaniu Muaythai
oraz kampanii „Muaythai przeciw narkotykom” w naszym kraju. Kolejną miłą niespodzianką były
odwiedziny Atache Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Tajlandii –. Krzysztofa
Dobrowolskiego, który już rok wcześniej, podczas Mistrzostw Świata w Bangkoku dopingował
polską drużynę.

W dniu 4 czerwca 2005 roku zakończył się kurs instruktorów sportu w Muaythai. Było to
ogromne wyzwanie dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia, które zakończyło się
powodzeniem. Wszyscy zdali pomyślnie egzaminy końcowe i otrzymali zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia. Również w tym samym miesiącu, w Olsztynie działający tam prężnie
Camel Fight Club z braćmi Paczkowskimi na czele zorganizował Galę Zawodowego Muaythai.
Stoczono na niej 2 walki amatorskie oraz 8 walk Pro-Am i Zawodowych, które przyciągnęły
bardzo dużą ilość widzów oraz pochwały z Urzędu Miasta.
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Na początku lipca Rafał Szlachta udał się do Portugalii na zebranie Europejskiej Rady
Promotorów Muaythai. Dyskutowano tam na temat spraw związanych z organizacją walk
półzawodowych (Pro-Am) oraz zawodowych w Europie. Określono kierunki rozwoju i ustalono
terminarz turniejów.

Po powrocie do kraju przez cały lipiec Rafał Szlachta wspólnie z trenerem Salidem
Sawatpanich prowadzili obozy dla młodzieży i dorosłych w Golejowie, koło Staszowa. Były to
ostatnie szkolenia prowadzone przez tajskiego instruktora. Po 9 miesięcznym pobycie w Polsce
musiał wrócić do Tajlandii. Zawodnicy i instruktorzy gorąco dziękowali za jego wkład i
zaangażowanie w rozwój Muaythai w naszym kraju.

W dniach 22-28 sierpnia 2005 roku odbyło się zebranie zarządu Światowych Federacji
Muaythai (Amatorksiej IFMA i Zawodowej WMC) w Tajlandii. Polskę reprezentował Rafał
Szlachta - prezes PZ Muaythai, który jest członkiem zarządu WMC. Podczas codziennych
warsztatów dyskutowano nad zmianami w światowym ruchu Muaythai oraz dążeniu do
włączenia Muaythai do Igrzysk Olimpijskich. Rafał Szlachta został wybrany do Komisji Rozwoju
i Współpracy z Młodzieżą, Komisji Stopni Szkoleniowych. Szczególnym wyróżnieniem dla
Polski był wybór prezesa Szlachty na członka Zarządu Światowej Kampanii Muaythai przeciw
narkotykom. Otrzymał on także wyróżnienie za propagowanie kampanii Muaythai przeciw
narkotykom w Polsce od Osobistego Doradcy Króla Tajlandii Jego Ekscelencji gen. Pichitr
Kullavanijaya. Wielkim zaszczytem było zaproszenie prezesa Rafała Szlachtę przez Jego
Ekscelencję na prywatny lunch. Gen. Pichitr bardzo chwalił rozwój boksu tajskiego w naszym
kraju i organizację ostatnich Mistrzostw Polski z Festiwalem Muaythai przeciw narkotykom, na
których był gościem honorowym wraz z tajską ekipą pokazową. Polska dostała także prawo do
organizacji walki o tytuł Mistrza Świata WMC w 2006 roku - jedynej zawodowej Federacji
zaaprobowanej przez Rząd Tajlandii do promowania Muaythai na całym świecie.
(www.muaythai.com.pl)

1 września 2005 roku powstało nowe Ministerstwo Sportu, które wyodrębniono z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu. Zastąpiło ono Polską Konfederację Sportu. W tym samym czasie
weszła w życie nowa ustawa o sporcie kwalifikowanym. Te zmiany organizacyjne ani na trochę
nie zmniejszyły tempa rozwoju Muaythai w naszym kraju.

24/25 września w Golejowie odbył się zjazd wszystkich instruktorów i szefów ośrodków
Muaythai z całej Polski. Było to spotkanie integracyjno-sprawozdawcze, w którym omówiono
dotychczasowe osiągnięcia i ustalono plan działania na nowy sezon.
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30 października 2005 w Piekarach Śląskich odbył się Ogólnopolski Turniej Muaythai. Do walk
stanęli zawodnicy z całej Polski. Duże zaangażowanie podczas zawodów zostało zauważone
przez media i szerokie grono kibiców. O udanym turnieju pisały różne gazety, a relację z
imprezy można było zobaczyć w Teleexpresie oraz w TVP3. Dzień wcześniej, także w
Piekarach Śl. odbył się kurs sędziowski, który zakończył się egzaminem na turnieju.

5 listopada 2005 roku Wielkopolskie Zrzeszenie Muaythai zorganizowało seminarium
szkoleniowe pod hasłem Muaythai Przeciw Narkotykom. Seminarium poprowadził trener z
Białorusi Alfit Khakov. W przerwach na odpoczynek odbyły się pokazy innych sztuk walk i
spotkanie ze specjalistą od uzależnień, który poprowadził wykład na temat problemu narkomanii
wśród młodzieży. (www.muaythai.com.pl) Po raz kolejny okazało się, że trening sportów walki
skutecznie pomaga w walce z tak wielkim nałogiem.

Międzynarodowa Gala Maxxx Fights została zorganizowana 2 grudnia 2005 roku w Krakowie. Z
dziewięciu walk stoczonych w tym dniu siedem wygrali zawodnicy z Polski. Rafał Simonides i
Filip Rządek zdobyli pasy Międzynarodowego Mistrza Polski WMC. Tego typu imprezy już na
stałe zostały wpisane w kalendarz atrakcji dawnej stolicy.

5 grudnia 2005 roku prezes PZ Muaythai Rafał Szlachta przebywał, na zaproszenie Ambasady
Królestwa Tajlandii, na uroczystości z okazji urodzin Jego Wysokości Króla Tajlandii. Na
uroczystość zaproszeni byli również Minister Sportu Tomasz Lipiec, członek MKOL Irena
Siewińska oraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Mirosław
Drzewiecki. Kilka dni później - 8 grudnia miało miejsce posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury
Fizycznej i Sportu. Prezes Szlachta zapoznał prezydium komisji z aktualną sytuacją Muaythai w
Polsce i na świecie. Członkowie komisji poparli wniosek prezesa Szlachty o wyodrębnienie
boksu tajskiego jako samodzielnej dyscypliny. (www.muaythai.com.pl)

W dniu 11 grudnia w Kaliszu odbył się kolejny Puchar Polski Muaythai. Po raz pierwszy zawody
rozgrywane były jednocześnie na dwóch ringach, co nadało imprezie jeszcze bardziej
dynamiczny i sprawny charakter. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było przeprowadzić turniej
w ciągu jednego dnia. O takie nowatorskie rozwiązania nie pokusiły się jeszcze dotychczas inne
krajowe związki.
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