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Wong Shun Leung (黃淳樑) urodził się 8 czerwca 1935 roku 

w posiadłości brytyjskiej Hong Kong, gdzie zmarł 28 stycznia 1997 
roku, niecały miesiąc przed powrotem Hong Kong’u do Chin konty-
nentalnych. Był bardzo cenionym praktykiem sztuki Ving Tsun z 
przekazu Wielkiego Mistrza Yip Man’a. Przed rozpoczęciem trenin-
gów kungfu ćwiczył boks zachodni. Po przyjęciu do szkoły Ving 
Tsun, reprezentował tą linię w starciach i pojedynkach honorowych 
z przedstawicielami innych systemów chińskich sztuk walki, wziął 
udział w kilkudziesięciu walkach ulicznych, a niektórzy twierdzą, że 
nawet w 100. Miało to na celu zweryfikowanie użyteczności Ving 
Tsun w walce bezpośredniej. Mistrz Wong posiadał przydomek 

Gong Sao Wong, co znaczy „Król mówiących rąk” (講手王). Stanowił on pochwałę dla perfek-
cyjnego opanowania technik „lepkich rąk” Chi Sao, polegających na szczelnym kontrolowaniu 
ruchów ofensywnych przeciwnika, zwłaszcza jego rąk w konfrontacji fizycznej, również w 
zwarciu. Treningu bokserskiego zaprzestał z chwilą kiedy podczas sparingu znokautował swo-
jego trenera technikami Ving Tsun.         
 Yip Man zmarł w 1972 roku, co spowodowało, że jego uczniowie stanowiący trzon 
stowarzyszenia Ving Tsun Athletic Association z dnia na dzień pozostali bez lidera. Wobec tej 
sytuacji starszy syn Wielkiego Mistrza Yip Chun, a za nim Leung Sheung, Lok Yiu, Chu Shong 
Tin, Jiu Wan, Tang Sang i Bruce Lee w porozumieniu z mistrzem Wong Shun Leung uznali go 
za głównego trenera Ving Tsun kungfu szkoły Yip Man. Wybór ten został dokonany po 6-ciu 
miesiącach debaty. Yip Chun i pozostali uczniowie po Wielkim Mistrzu oficjalnie nadali mi-
strzowi Wong tytuł Jeung Mun Yan, oznaczający Prezydenta związku sztuk walki Ving Tsun 
(香港咏春体育会主席).          
 W latach 80-tych ubiegłego wieku mistrz Wong wziął udział w realizacji nagrań do 
cyklu filmów szkoleniowych dotyczących techniki i taktyki Ving Tsun. Z obszernego materiału, 
który miał być podzielony na różne segmenty techniczne i tematyczne opracowano jeden 
około 40 minutowy materiał instruktażowy pod tytułem „Wing Chun The science of In-
fighting” co oznacza, że nauka Ving Tsun leży w istocie samej walki, nie wykluczając walki 
ulicznej. W 1996 roku władze Narodowej Administracji Sportu Chin zaprosiły mistrza Wong 
Shun Leung’a wraz z grupą 12-tu jego zaawansowanych uczniów do Pekinu celem nauczania 
sztuki walki Yip Man’a. W tygodniowych szkoleniach udział wzięło 200 seminarzystów złożo-
nych z trenerów wushu, przedstawicieli służb mundurowych i wojska.   
 Mistrz Wong miał liczne grono zwolenników na całym świecie, jednym z jego najbar-
dziej oddanych uczniów jest dr Janusz Szymankiewicz z Warszawy, który treningi daleko-
wschodnich sztuk walki rozpoczął jeszcze w latach 70-tych XX wieku, a z mistrzem Wong’iem 
spotkał się po raz pierwszy w 1985 roku podczas międzynarodowej konferencji poświęconej 
chińskim sztukom walki, która odbyła się w Xi’an. Wong Shun Leung był wielokrotnie w Pol-
sce, gdzie prowadził nauczanie Ving Tsun. 
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