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 ”Instytucja Benefisu Mistrza” jest honorowym wyróżnie-

niem Polskiego Kongresu Yongchun Kungfu, zaprojektowanym 

w formule non-profit. Początek tej „instytucji” miał miejsce w 

roku 2011 w związku z realizacją jubileuszowego, piątego pol-

skiego kongresu oraz krajowych mistrzostw yongchunquan w 

stylach wing chun i weng chun kungfu.  

 Celem benefisu jest ceremonialna nobilitacja osób zasłużo-

nych dla wdrażania i popularyzacji boksu chińskiego oraz po-

wiązanych z jego systemami różnorakich form treningu proz-

drowotnego i rekreacyjnego w ośrodkach, stowarzyszeniach i 

szkołach walki działających na terenie kraju. Cel ten osiągany 

jest poprzez dedykowane, uroczyste wydarzenie Polskiego 

Kongresu, nakierowane na uczczenie w sposób najbardziej pod-

niosły podmiotu benefisu. Decyzję w zakresie wyboru osoby 

benefisanta oraz sposobu wyróżnienia podejmuje Polski Kon-

gres na wniosek indywidualny bądź grupowy, po uprzedniej 

analizie osiągnięć i wytworów działalności osoby wskazanej. 

 Wydarzenie związane z „instytucją benefisu mistrza” ma 

charakter retrospektywny. Odnosi się do refleksji i obiektywnej 

oceny całościowego dorobku benefisanta. Instytucja przywołuje 

w tym zakresie niektóre sytuacje z przeszłości, mające znacze-

nie dla przypomnienia i zaznaczenia ich roli w procesie życio-

wego rozwoju tak, aby każdy uczestnik lub obserwator uroczy-

stości mógł wyobrazić sobie i zrozumieć następstwa podejmo-

wanych w jego trakcie wysiłków i odnieść je do aktualnej per-

spektywy. 

 Benefisant o propozycji Polskiego Kongresu oraz planowa-

nych w tym zakresie pracach powiadamiany jest ze zwłoką, 

która pozwala mu na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie 

wyróżnienia. W przypadku akceptacji i udzielenia zgody, przy-

szły  benefisant może na obchody zaprosić osoby mu najbliższe 

lub inne, których udział podniesie wymiar, rangę oraz jakość i 

przebieg wydarzenia.  

 Udział benefisanta w uroczystości jest bezwzględnie obo-

wiązkowy, a jej kolejnym etapom mogą towarzyszyć imprezy o 

charakterze sportowym i spektakularnym, ponadto pokazy 

sprawnościowe, prelekcje, odczyty i przemówienia. Dla podnie-

sienia wagi uroczystości mogą być podejmowane inne przedsię-

wzięcia sprzyjające równolegle uatrakcyjnieniu jej wszystkich 

okoliczności.  

 Do celów poznawczych i naukowych benefisant udziela 

odpowiedzi na pytania uczestników oraz udziela wywiadów 

dotyczących jego pracy szkoleniowej i twórczej, a także istot-

nych epizodów życiowych związanych z przedmiotem benefisu. 
Nasze miasto: www.gdansk.pl  

Nasza strona: www.yongchunquan.eu 
Nasz e-mail: ycb@wp.pl 
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