
Sikung dr Janusz Szymankiewicz urodził      
się w rodzinie o  bogatych tradycjach pa-
triotycznych i wojskowych. Jest doktorem 
nauk, humanistą. Studia magisterskie w 
dziedzinie ekonomii ukończył na warszaw-
skim SGPiS, ponadto ukończył trzy dodat-
kowe specjalizacje z zakresu  organizacji i 
zarządzania przedsiębiorstwem, samorzą-
du terytorialnego oraz bezpieczeństwa na-
rodowego. Sprawuje funkcję Prezydenta 

(主席) oraz Głównego Mistrza Stowarzy-

szenia  Atletycznego Ving Tsun z Hong 

Kong’u w Polsce (香港詠春拳體育會). Jest 

członkiem stałego zespołu doradczego 
ministra  sportu oraz dyrektorem do spraw 
sportowych Centrum Sportu i Rekreacji 
dzielnicy Warszawa Praga-Południe.
 Swoje życie poświęcił poznawaniu 
różnych aspektów azjatyckich sztuk walki, 
w tym Karate i Kobudo osiągając w nich 
wysoki poziom. Nadal czynnie uprawia 
Kenjitsu, Kyudo, Ving Tsun, Taiji rodziny 
Yang, Bagua oraz inne style walki. Dla 
wzbogacenia swojej wiedzy odbył wiele 
podróży do źródeł dalekowschodnich zy-
skując głębokie doświadczenie osobiste 
oraz rzetelne informacje na temat metod 

treningu i doskonalenia umiejętności walki 
wręcz, jak również etykiety i tradycji szkół 
walki.       
 Pasją sikung Janusza Szymankiewi-
cza stał się boks chiński Ving Tsun, sztuka 
którą uprawia nieprzerwanie od 1978 roku. 
Dzięki wytrwałym dążeniom i całkowite-
mu oddaniu poznał ten system pod kie-
runkiem Wielkiego Mistrza Wong Shun 

Leung’a (黃淳樑). Momentem przełomo-

wym było tu wspólne spotkanie obu mi-
strzów w Xi’an, w Chinach w 1985 roku. 
Obecnie dr Janusz Szymankiewicz nadzo-
ruje grupy ćwiczebne Ving Tsun w kilku 
miastach Polski oraz na terenie Białorusi, 
Ukrainy, Litwy, Czech i Austrii. Jest czło-
wiekiem stanowczym, ale otwartym zarów-
no na ludzi, jak i nowe wyzwania.
 Uwzględniając całokształt dorobku 
trenerskiego, pisarskiego oraz popularyza-
torskiego w dziedzinie Ving Tsun i ogólnie 
sztuk walki, Polski Kongres Yongchun 
Kungfu w Gdańsku w roku 2011 wyróżnił 
Pana dr Janusza Szymankiewicza specjal-
nym pucharem oraz dyplomem uznania 
swojego towarzystwa.     
 W trakcie uroczystości odczytano 
list od Prezydenta Miasta Gdańska, zawie-
rający słowa szczególnego podziękowania 
dla naszego laureata.    
 Efektem gdańskiego spotkania był 
także obszerny wywiad,  którego sikung 
Janusz Szymankiewicz udzielił czytelnikom 
Portalu Dydaktyczno-Naukowego Polskie-
go Kongresu Yongchun Kungfu.  
 Z tego miejsca zapraszamy do zapo-
znania się z tym ciekawym i pouczającym 
materiałem. Jako jedyny, poza warszawską 
szkołą Ving Tsun zawiera on prywatne i  
niepublikowane  dotąd  zdjęcia, pochodzą-
ce ze zbiorów rodzinnych benefisanta.   


