
V KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZKFiTS 
 
W dniu 18 września br. odbył się w Warszawie V Krajowy Zjazd Delegatów PZKFiTS. Na Zjazd 
przybyło 59 delegatów reprezentujących 33 kluby oraz 6 Związków Okręgowych.  
Pierwsza część Zjazdu poświęcona była podsumowaniu kadencji 2006-2010. A było się czym 
pochwalić. Zawodnicy PZKFiTS zdobyli w tej kadencji rekordową liczbę 377 medali. W tym trójbój 
siłowy i wyciskanie leżąc – 295 medali oraz kulturystyka i fitness – 82 medale. Nasze 
reprezentacje uczestniczyły we wszystkich imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej w 
kulturystyce, fitness, trójboju siłowym i wyciskaniu leżąc. Czasami były to dalekie podróże na inne 
kontynenty, co było możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu.  
Jak podkreślił to w swoim wystąpieniu prezes Paweł Filleborn, w minionej kadencji doczekaliśmy 
się kilku historycznych osiągnięć i wyczynów zawodników.  
- W 2006 r po raz pierwszy w historii nasi kulturyści: Kamil Majek i Robert Piotrkowicz  wywalczyli 
dwa złote medale na jednych Mistrzostwach Świata (Ostrawa). 
- W 2007 r Tomasz Pietras – jako pierwszy Polak – zdobył tytuł mistrza świata w fitness. 
- W 2007 r Robert Piotrkowicz zostaje pierwszym tryumfatorem nowej imprezy: Euro Games,  a 
potem – jako pierwszy Polak – zwycięża w kategorii open na Mistrzostwach Świata Mężczyzn. 
- W 2008 r Agata Radziwoniuk – jako pierwsza Polka – zdobywa mistrzostwo Europy w fitness 
sylwetkowym juniorek, mistrzostwo świata w kategorii open oraz wygrywa Puchar Świata seniorek, 
także w open. 
- W 2009 r po raz pierwszy w historii nasze fitneski sylwetkowe: Anna Szczotka i Renata 
Jabłońska, zdobywają dwa złote medale na Mistrzostwach Europy Kobiet, a Katarzyna 
Kozakiewicz zostaje drugą Polką (po Eli Boreckiej-Brzózka), która przywozi do kraju tytuł mistrzyni 
świata w fitness sylwetkowym. 
- W 2009 r zdobywamy aż 3 złote medale na Mistrzostwach Europy Juniorów (Żaneta Balsewicz, 
Akop Szostak i Szymon Łada). 
- W 2009 r nasi weterani po raz pierwszy zdobywają dwa złote medale Mistrzostw Świata, a 
Wiesław Czerski zostaje pierwszym polskim tryumfatorem w najstarszej grupie wiekowej – powyżej 
60 lat. Po raz pierwszy w historii zostajemy też najlepszą drużyną świata na Mistrzostwach Świata 
Juniorów i Weteranów. 
 
W trójboju siłowym prawdziwym geniuszem jest Jarosław Olech, który ma już na swoim koncie  8 
tytułów mistrza świata, 14 tytułów mistrza Europy i złoty medal World Games 2009. W minionej 
kadencji Olech zdobył cztery tytuły mistrza świata  
i 4 tytuły mistrza Europy oraz dwukrotnie wygrał Mistrzostwa Świata w open (klasyfikacja Wilksa). 
W uznaniu jego zasług, EPF wpisuje go w 2009 r do swojej Galerii Sław. 
- W 2006 Jan Wegiera zdobywa dwa tytuły mistrza świata: w trójboju siłowym oraz w wyciskaniu 
leżąc. 
- Trzecim naszym  trójbojowym mistrzem świata (i to dwukrotnie) w minionej kadencji był Dariusz 
Wszoła. 
- Tytuły mistrzów Europy w trójboju wywalczyli także nowi, wspaniali zawodnicy: Daniel Miller i 
Daniel Grabowski, a wicemistrzami świata zostali Jacek Spychała i Jacek Wiak. 
- W minionej kadencji polscy specjaliści od wyciskania leżąc wywalczyli 250 medali na 
mistrzostwach międzynarodowych, w tym 144 złote! Mistrzostwo świata zdobyli: Jan Wegiera, 
Krzysztof Wrona, Michał Wilk, Oliwer Bryniarski i Karol Kołtoński. 
- W minionej kadencji nasza mistrzyni w wyciskaniu leżąc, Justyna Kozdryk, zdobyła trzy tytuły 
mistrzyni świata i pięć tytułów mistrzyni Europy. 
 



 
I jeszcze dwa prestiżowe sukcesy:  
- W 2006 r Paweł Filleborn, jako pierwszy Polak, zostaje wybrany do Zarządu IFBB i obejmuje 
funkcję przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. 
- W 2010 r, na wyborach do władz Europejskiej Federacji Kulturystyki i Fitness, po raz pierwszy w 
historii dwóch Polaków: Paweł Filleborn i Andrzej Michalak, wchodzi do Zarządu tej Federacji. 
Paweł Filleborn obejmuje funkcję wiceprezesa, a Andrzej Michalak – funkcję przewodniczącego 
dwóch Komisji: Kulturystyki oraz Prasowej. 
 
W drugiej części Zjazdu odbyły się wybory do władz PZKFiTS na nową kadencję 2010-2014. 
Najpierw wybrano prezesa, którym ponownie został Paweł Filleborn. Innych kandydatur nie 
zgłoszono. Do Zarządu wybrano 16 osób, do Komisji rewizyjnej – 5 osób. Wszystkie wybory były 
tajne. Później na swoim pierwszym posiedzeniu, Zarząd wyłonił spośród siebie pięcioosobowe 
Prezydium. 
 
ZARZĄD PZKFiTS  na kadencj ę 2010-2014: 
Paweł Filleborn (Warszawa) - Prezes  
Marek Kruszewski (Warszawa) - Wiceprezes ds. Trójboju Siłowego 
Arkadiusz Leszczyński (Białystok)  - Wiceprezes ds. Fitness 
Andrzej Michalak (Warszawa) - Wiceprezes ds. Kulturystyki 
Józef Stelmasiak (Łódź)      - Skarbnik 
Wiesław Czerski (Łódź)         - członek Zarządu 
Wojciech Kardynalski (Kielce)      - członek Zarządu 
Bogdan Kaszuba (Ustka)            - członek Zarządu 
Arkadiusz Kempiński (Toruń) - członek Zarządu 
Mirosław Łukasiuk (Warszawa)       - członek Zarządu 
Leszek Michalski (Toruń) - członek Zarządu 
Waldemar Nol (Ostrołęka)           - członek Zarządu 
Wiesław Siwek (Poznań)              - członek Zarządu 
Andrzej Stachura (Lublin)      - członek Zarządu 
Albert Szczygielski (Mińsk Maz.)    - członek Zarządu 
Jerzy Szymański (Zabrze)      - członek Zarządu 
Arkadiusz Znojek (Kielce) - członek Zarządu 
 
KOMISJA REWIZYJNA PZKFiTS na kadencj ę 2010-2014: 
Mirosław Grzesiuk (Ełk) - Przewodniczący 
Janusz Łukasik (Piotrków Tryb.) - Wiceprzewodniczący 
Elżbieta Jelińska (Warszawa) - Sekretarz  
Jan Lewandowski (Toruń) - członek 
Andrzej Środziński (Warszawa) - członek 
 
Obrady obserwował przedstawiciel Ministerstwa Sportu, Pan Andrzej Banasiak, któremu podlega 
w resorcie nasz Związek. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wyniki sportowe świadczą o 
wspaniałej pracy w Związku, który należy do ścisłej czołówki polskich związków sportowych. 
Najważniejszym zadaniem w rozpoczynającej się nowej kadencji będzie dla władz PZKFiTS 
wypracowanie pozycji dla Związku w warunkach stworzonych przez nową Ustawę o Sporcie, która 
niebawem wchodzi w życie,  a która niesie ze sobą wiele zagrożeń dla związków działających w 
dyscyplinach nieolimpijskich. Pan Andrzej Banasiak zadeklarował, że ludzie z Ministerstwa Sportu 
widzą i doceniają działania PZKFiTS i jego osiągnięcia, i na pewno będą Związkowi w tych 
niełatwych przeobrażeniach pomagać. 
 
Andrzej Michalak 


