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78 lat temu, w dniu 16 maja 1944 roku urodził się Jim Fung - Chuen Keung (馮傳強), po 
mandaryńsku Féng Chuán Qiáng.         
 Naukę Wing Chun rozpoczął w wieku 16 lat w Hong Kong'u, po tym jak w 1960 roku był 
świadkiem bójki w szkole. Jego nauczycielem został wówczas uczeń Wielkiego Mistrza Yip Man’a 
sifu Tsui Sheung Tin. Jeszcze jako nastolatek wyemigrował do Australii, gdzie wkrótce potem na 
Uniwersytecie w Adelajdzie rozpoczął studia z zakresu rachunkowości uzyskując tytuł licencjata. 
Studiował również prawo.           
 Z garażu uczynił salkę treningową, gdzie uprawiał Wing Chun wraz z niewielką grupą 
przyjaciół. Pierwsze poważniejsze warsztaty w charakterze instruktora poprowadził na własnej 
uczelni na Uniwersytecie w Adelajdzie, po czym zaczął organizować treningi dla studentów, za które 
nie pobierał żadnych opłat. Wkrótce jego nazwisko stało się rozpoznawalne i kojarzone z chińskim 
kungfu. Po zdaniu egzaminu licencjackiego z rachunkowości pracował jako księgowy. 

 

Grafika przedstawiająca mistrza Jim’a Fung’a. Publikacja za zgodą IWCA z dnia 18 maja 2022 r. 
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 W 1973 roku założył klub Wing Chun o nazwie „CK Martial Arts School” gdzie nauczał do 
późnych godzin nocnych i w weekendy. Swoją misję kontynuował wieńcząc dzieło założeniem 
Międzynarodowej Akademii Wing Chun. 
 Wydał 2 książki, pierwszą w 1981 roku pod tytułem „Wing Chun Kung Fu”. W 1983 roku 
zwolnił się z pracy i zaczął profesjonalnie nauczać Wing Chun. Dzięki tej decyzji w 1984 roku wydał 
drugą książkę obejmującą zagadnienia walki bronią stylową pod tytułem „Wing Chun Weapons”. 
 W 1985 roku Akademia otworzyła kolejną filię w Sydney w Nowej Południowej Walii. W tym 
też czasie nagrał i opublikował film instruktażowy pod tytułem „Wing Chun”. Dwa lata później, w 
1987 roku został wyróżniony przez Radę do spraw sztuk walki Kantonu - tzw. „Guangzhou Martial 
Arts Council”. 
 W 1988 roku został wybrany na wyłącznego przedstawiciela australijskiego środowiska 
kungfu celem udziału w Międzynarodowych Pokazach Wielkich Mistrzów Sztuk Walki w Adelajdzie 
pod nazwą „International Grandmasters Martial Arts Exhibition”.  Zasłynął z „jednocalowego ciosu 
pięścią”, którym odrzucał innych na kilka metrów do tyłu.       
 Rok później Akademia stała się pierwszą australijską szkołą sztuk walki, która rozpoczęła 
nauczanie w pełnym wymiarze godzin uczelnianych wobec osób chcących zawodowo studiować 
kierunek Wing Chun. Otrzymała oficjalną akredytację rządu australijskiego z uwagi na  występujący 
Certyfikat IV Instrukcji Wing Chun. To osiągnięcie Jim Fung uważał za jedno z najważniejszych 
wydarzeń w jego życiowej karierze. 
 Zawsze wierzył w transformacyjną moc boksu Wing Chun i jego ogromny potencjał, 
pozwalający człowiekowi na dokonywanie niemożliwych wręcz zmian we własnym życiu. Nie tylko 
w sztuce walki i jej umiejętnościach technicznych, ale również w mentalności i stylu bycia. Stał przy 
systemie Wing Chun, nawet wtedy, gdy inni nieustannie starali się go podkopać, krytykować oraz 
zniechęcać do propagowania na świecie. Wobec różnych zniekształceń w pojmowaniu i nauczaniu 
Wing Chun, jakie zaczęły się pojawiać dzięki domorosłym znawcom tematu, zwykł mawiać, że 
„istnieje tylko jeden prawdziwy system Wing Chun, który jest systemem poprawnym. Ze względu 
na naukowe i matematyczne podstawy zasad Wing Chun, sposób jego praktykowania może być 
tylko dobry albo  zły.  Nie ma nic pomiędzy”. 
 W 1997 roku Międzynarodowa Akademia Wing Chun znalazła się w Galerii Sław tzw. „Hall 
of Fame” poczytnego magazynu Blitz, a w rok później zyskała oficjalne uznanie rządu Chińskiej 
Republiki Ludowej. W następstwie tego wyróżnienia została wpisana do Ogólnochińskiego Rejestru 
Sztuk Walki i znalazła się na wykazie w publikacji obejmującej dane tego Rejestru za rok 1998. 
 W 1999 roku mistrz Jim Fung otrzymał z rąk sifu Tsui Sheung Tin’a zaszczytny tytuł 
Wielkiego Mistrza Wing Chun. W kolejnym roku Akademia otworzyła swoją trzecią siedzibę główną, 
tym razem w Queensland, gdzie rozpoczęto systemowe nauczanie młodzieży i dorosłych. 
 Mistrz Jim Fung zmarł w wieku 63 lat w dniu 18 marca 2007 roku, skutkiem powikłań 
choroby onkologicznej i chemioterapii. W ostatnich dniach życia był silnie wycieńczony i osłabiony. 
Mimo nieustępujących dolegliwości i dyskomfortu jaki mu doskwierał, każdego dnia pragnął dalej 
nauczać i widzieć swoich uczniów jak trenują. 
 


