
POLSKI 
Kongres Yongchun Kungfu w Gdańsku i 

jego założenia 
 

 Polski Kongres Yongchun Kungfu w Gdańsku (w skrócie 

Polski Kongres) jest projektem non-profit, formą niekomercyj-

nego towarzystwa osób prywatnych, sympatyzujących z różny-

mi stylami i szkołami walki w obrębie boksu yongchun w jego 

licznych odmianach i liniach przekazów (a w tym znaczeniu:   

永春拳, 咏春拳, 詠春拳). Posiada tradycję organizacyjną oraz do-

robek sportowy udokumentowany od 2007 roku. 

 Polski Kongres nie kieruje się chęcią posiadania lub gro-

madzenia kapitału finansowego, albo chęcią pozyskiwania ma-

teriałów dydaktycznych czy wiedzy systemowej mistrzów i 

praktyków yongchun działając z naruszeniem ich praw własno-

ści. Inicjuje zorganizowane prace na rzecz popularyzacji i upo-

wszechniania boksu yongchun tak, aby w przyszłości znalazł on 

wielu swoich zwolenników, kontynuatorów oraz utrzymał god-

ne swego formatu miejsce w świecie sztuk walki. W tym celu 

podejmowana jest aktywność w obszarze sportu powszechnego 

i amatorskiego, którą uważa się za atrakcyjną, choć udział w 

niej nie jest warunkiem przynależności do towarzystwa czy też 

dostępu do nieodpłatnej nauki yongchun.  

 Polski Kongres prowadzi prace stałe, nakierowane na ska-

tegoryzowanie konkurencji zawodniczych, które w chwili obec-

nej obejmują swoim zasięgiem pokazy form ręcznych, pokazy 

form z bronią i zastosowaniem przyrządów oraz przyborów tre-

ningowych, pokazy technik samoobrony i technik walki według 

koncepcji „duo-system” tworzonych na podbudowie aplikacji 

pochodzących z sekwencji ruchowych zwanych taolu 套路, z 

uwzględnieniem wybranych grup i elementów ćwiczeń sanshou 

散手, qigong 氣功, qinna 擒拿 oraz didang 地躺拳. 

 Polski Kongres realizuje swoje cele na wielu płaszczy-

znach, między innymi: integracyjnej, edukacyjnej, sportowej, 

prewencyjnej, wspierającej, wychowawczej i prozdrowotnej. 

Nie ogranicza się do wymiaru sztuki czy sportu walki, operuje 

kompleksowo na rzecz higieny życia oraz konsolidacji podmio-

tów zainteresowanych wspólnym działaniem. 

 Prace Polskiego Kongresu oraz  jedyne rozgrywane w Pol-

sce, zarazem otwarte dla wszystkich praktyków sztuk walki 

Krajowe Mistrzostwa Yongchunquan związane są z ziemią 

gdańską i od wielu lat korzystają z patronatu honorowego Pre-

zydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. 

 Polski Kongres koordynując niektóre prace jest zaintereso-

wany różnymi formami współpracy umożliwiającej daleko idą-

cy rozwój swojego środowiska, z zachowaniem zasad poszano-

wania dla odmienności programów i koncepcji szkoleniowych 

szkół walki.  Treningi w miarę możliwości są nieodpłatne i za-

chowują status non-profit w odniesieniu do Polskiego Kongre-

su, jako współorganizatora szkoleń grupowych. Udział w zaję-

ciach wymaga od uczestników zadeklarowania chęci rozwoju 

własnego  oraz  działalności  niekomercyjnej na rzecz kongresu. 

Nasze miasto: www.gdansk.pl  
Nasza strona: www.yongchunquan.eu 

Nasz e-mail: ycb@wp.pl 
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