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Tradycja i teraźniejszość - Szkoła sztuk walki  
VO Thuat Thanh Quyen

Historia Chińskich Sztuk Waki 

Początki chińskich sztuk walki sięgają czasów wczesnego człowieka i epoki 
brązu, czyli okresu z przed 3000 lat p.n.e., kiedy bezbronne plemiona z trudem 
walczyły o  przetrwanie w  świecie pełnym zagrożeń. Nieustane ataki ze strony 
natury, walki ze zwierzętami, czy wrogimi plemionami wymusiły na przodkach 
ludzkości konieczność rozwinięcia pierwszych technik samoobrony, umiejętności 
walki wręcz oraz wykorzystywania dostępnych na tamte czasy narzędzi i przed-
miotów w walce. Z biegiem czasu techniki walki były bardzo rozpowszechniane, 
co doprowadziło do ich standaryzacji i formowania technik w jedną całość. W re-
zultacie powstawały pierwsze zapisy i dokumenty, będące „korzeniami” współcze-
snego Wushu (武术)1 powszechnie znanego pod nazwą Kung-fu (功夫). Wushu 
(武术), co  tłumacząc bezpośrednio z języka chińskiego oznacza: „sztuki walki”, 
a samo Kung-fu (功夫) oznacza „umiejętność/wysiłek/osiągnięcie”. 

Mając na celu dalszy rozwój i praktykę technik samoobrony, przodkowie for-
mowali grupy wojowników i zawodników, organizując dla nich różnego rodzaju 
zawody, które odbywały się na wcześniej określonych zasadach, jednym z przykła-
dów jest Shuai Jiao (摔跤), czyli bardzo wczesna forma zapasów. Poprzez uczest-
nictwo w zawodach, wojownicy sprawdzali skuteczność technik walk, doprowa-
dzając do ich dalszego rozwoju oraz tworzenia odrębnych systemów walk wręcz.

Od początków dynastii Shang (商朝) 1556-1046 p.n.e. do okresu Walczących 
Królestw (战国时代) 481-221 p.n.e. Wushu ewaluowało do wyspecjalizowanych 
metod walki zbrojnej i niezbrojnej oraz wyrafinowanych technik walki z bronią, 
którymi posługiwali się wysoko wykwalifikowani wojownicy i generałowie armii 
chińskich. Wushu nie skupiało się jedynie na walce wręcz z przeciwnikiem, ale 
również dzięki wyspecjalizowanej umiejętność obserwacji przeciwnika i przeka-
zywaną filozofię, liderzy podejmowali i planowali działania strategiczne. W tych 
czasach Wushu stało się bardzo popularne nie tylko w grupach zbrojnych, ale 

1 Tłumaczenia i opracowanie tłumaczeń chińskich i angielskich – Tomasz Bilut.
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także techniki samoobrony stały się popularne wśród pospólstwa, dzięki czemu 
często rozwijano i dodawano ćwiczenia mające na celu poprawę zdrowia ciała 
i pracę nad skupieniem myśli. 

Przenosząc się dużo dalej w  czasie, do roku 495 n.e. na górze Song Shan  
(嵩山) wzniesiona została znana na całym świecie świątynia Shaolin (小林), któ-
ra później zasłynęła z rozwinięcia jednego z najbardziej rozpoznawalnych stylów 
Kung-fu na świecie, czyli Shaolin Quan (小林拳), tłumacząc: „pięść Shaolin”.

W  okresie dynastii Qing 1644-1911 n.e. zastosowanie białej broni stawało 
się coraz mniej popularne w związku ze wzrostem zainteresowania broną palną 
wśród żołnierzy armii chińskiej. W rezultacie Kung-fu zaczęło być praktykowa-
ne głównie przez pospólstwo, a techniki i praktyki walki w ręcz zaczęły być mo-
dyfikowane w celu zwiększania ich prozdrowotności, w wyniku czego powstały 
setki nowych stylów, takich jak Xingyi Quan (形意拳), Bagua Zhang (八卦拳) 
czy Taiji Quan (太极拳). 

Początkiem XX wieku, powstanie organizacji Towarzystwo Kultury Fizycz-
nej Jing Wu, otworzyło drogę do rozwoju Kung-fu w dziedzinie sportu. Występy 
publiczne, treningi i zawody stawały się coraz bardziej powszechne, miały one na 
celu dalsze propagowanie i rozwój Kung-fu w sporcie. W 1923 r. w Szanghaju od-
były się pierwsze Narodowe Igrzyska Wushu, a w 1936 r. chińska reprezentacja 
Wushu zaprezentowała się na XI Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Działania 
takie jak: standaryzowanie reguł, ujednolicanie zasad, rozpowszechnianie mate-
riałów dydaktycznych na świecie, doprowadziły do organizacji pierwszego Mię-
dzynarodowego Turnieju Wushu w 1985r. w starożytnym chińskim mieście Xi’an. 
Podczas turnieju powołano również pierwszy komitet będący odpowiedzialny za 
utworzenie Międzynarodowej Federacji Wushu, która oficjalnie założona został 
3 października 1990 r. [1].

Kung-fu

Powszechnie znane Kung-fu, w Chinach nazywane jest Wushu Tradycyjne 
i jest ono podstawą, na której opracowano zasady i techniki nowoczesnego Wu-
shu zwanego Wushu sportowym, a podstawową różnicą jest dodanie elementów 
akrobatycznych w wykonaniu sportowym. Dla Wushu tradycyjnego, jak i spor-
towego organizowane są mistrzostwa, na których zawodnicy startują w  osob-
nych kategoriach.

Na przestrzeni lat Kung-fu rozwijało i  rozprzestrzeniało się na całym ob-
szarze geograficznym Chin, absorbując przy tym odrębne cechy kulturowe, et-
niczne i  filozoficzne grup ludzi zamieszkujących poszczególne regiony Chin. 



90 Robert Maślanka

Rezultatem tysiąca lat praktyk i ciągłej ewolucji jest pojawienie się różnych styli 
obejmujących szereg odmiennych technik samoobrony oraz treści filozoficz-
nych. Pomimo tego, iż w swojej istocie Kung-fu stworzone zostało do walki, jego 
praktyka zaczynała przybierać z czasem na adaptacji regionalnych spuścizn kul-
turowych oraz szeregu moralnych i etnicznych zasad. Dlatego praktyka Kung-fu 
miała i ma na celu nie tylko wykształcenia umiejętności samoobrony, ale także 
nauki szacunku, odpowiedzialności, powściągliwości czy skromności oraz ogól-
ną poprawę warunków życia jednostki praktykującej, jak i całego otoczenia.  

Style i praktyki Kung-fu są bardzo zróżnicowane, niektóre obejmują głównie 
techniki ręczne, inne koncentrują się na technikach nożnych, a jeszcze inne kła-
dą nacisk na zapasy; niektóre koncentrują się na ataku i obronie, a jeszcze inne 
dążą do promowania i zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, ciekawymi 
technikami cieszą się tzw. style imitacyjne, które powstały na podstawie obser-
wacji dzikich zwierząt w walce, takich jak: tygrys, modliszka, małpa, wąż, pies, 
żuraw itp. Kung-fu dodatkowo obejmuje niezwykle szeroki wachlarz białej broni 
tradycyjnej m.in.: szabla, miecz, kij, halabarda, łańcuch, sztylety, włócznia i wiele 
innych przedmiotów, które w dawnych czasach wykorzystywane były również do 
uprawy roli. Poprzez wpływ klanów oraz licznych rodzin, Kung-fu jest bardzo 
różnorodne, przez co niemożliwym jest opanowanie wszystkich dostępnych sys-
temów, a sugerowane jest skupienie się na 2 lub maksymalnie 3 stylach spośród 
kilkudziesięciu stylów tradycyjnych. Pięknem Kung-fu jest również to, że może 
być praktykowane przez ludzi z różnych środowisk, bez względu na rasę, płeć, 
wiek, klasę społeczną czy kondycje fizyczną [2].

Wushu

Wushu tradycyjne, jak i sportowe w zawodach odnosi się do zestawu ćwiczeń 
rutynowych, ułożonych w  standardowy układ choreograficzny powszechnie 
zwany formą lub Taolu (套路), układ ten można porównać do walki z cieniem. 
Forma składa się z zestawu ustalonych technik, których choreografia jest zgodna 
z określonymi zasadami stylu, a wykonywane techniki w jasny sposób przedsta-
wiają zasady ataku i obrony. Forma obejmuje techniki ręczne, techniki nożne, 
skoki, podbiegi, pracę nóg, chwyty, rzuty czy podcięcia.

Tradycyjnie formy składają w całość techniki określonego stylu lub systemu 
rodzinnego przekazywanego przez pokolenia, formy sportowe natomiast tworzą 
zlepek różnych technik połączonych z  elementami akrobatycznymi dodanych 
w  celu uatrakcyjnienia układu oraz przedstawienia możliwości fizycznych za-
wodnika. Poprzez regularny trening Wushu tradycyjnego czy sportowego, roz-
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wija się elastyczność, wytrzymałość, siłę, szybkość, równowagę i  koordynację 
ruchową. Formy tradycyjne i sportowe obejmują nie tylko układy indywidual-
ne, ale też układy grupowe nazywane walkami układanymi, czyli pojedynkami 
z udziałem 2 lub więcej praktykujących. Zawodnicy z góry ustalają techniki ata-
ku i obrony, tworząc układ choreograficzny układanej walki. Formy układane są 
bogate i różnorodne, wykorzystują zarówno techniki gołymi rękami, jak i tech-
niki wykonywane przy użyciu broni.

Rys. 1. Arena Wushu, Międzynarodowy Puchar Chin, Nanjing Chiny, 2014
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu

Na zawodach, sportowcy wykonują formy (gołą ręką lub z bronią) w oparciu 
o określone zasady danej konkurencji, podkreślając swoje atletyczne atuty. For-
my są oceniane przez grupę sędziów, którzy zwracają uwagę na różne aspekty 
wykonania formy, a mianowicie jakość ruchów, ogólną wydajność czy stopień 
trudności, przyznając punktację na podstawie występu sportowca i  charakte-
rystyki danej konkurencji. Indywidualne formy obejmują techniki opcjonalne 
i techniki obowiązkowe. Zawodnicy wykonują swoje pokazy na specjalistycznej 
arenie o wymiarach 8m x 14m [3]. 

Do najbardziej popularnych konkurencji zaliczamy: Changquan (长拳) – 
Długa Pięść, Nanquan (南拳) – Południowa Pięść, Taijiquan (太极拳) – Pięść 
Tai Chi, Taijijian (太极剑) – miecz Tai Chi, Daoshu – Szabla, Gunshu – Kij, 
Qiangshu – włócznia.



92 Robert Maślanka

Tai Chi

Tai Chi (Taijiquan), tłumaczone bezpośrednio jako „wielka harmonia” lub 
„wielka równowaga”, jest formą aktywności ruchowej, gdzie realizowana jest za-
sada prowadzenia ruchu z Centrum, utrzymania właściwej struktury ciała i wy-
konywania ruchu zgodnie z  przepływem energii Qi (energii witalnej). Gdy te 
wymagania są spełnione mamy do czynienia z prawdziwą sztuką. Osiągnięcie 
mistrzostwa w tej sztuce, niesie umiejętność samoobrony oraz pozwala zacho-
wać zdrowie i pogodę ducha. 

Twórcą Taijiquan stylu Chen był Chen Wangting, zamieszkujący wioskę 
Chenjiagou w północnej prowincji Henan. Według lokalnych kronik z tego ob-
szaru, służył od 1618 r. jako oficer armii Ming w północnej prowincji Shandong. 
W roku 1641 powrócił do rodzinnej wioski i zaczął nauczać stworzonego przez 
siebie stylu, w którym połączył techniki walki z  technikami daoyin (skoncen-
trowanym stosowaniem siły wewnętrznej) i  tuna (ćwiczeniami oddychania). 
Wykształcił charakterystyczne ruchy po łukach i spiralach, które połączone ze 
sobą w  ciągły sposób tworzyły harmonijną całość, pełną łagodności i  gracji. 
Stworzył też ćwiczenia tuishou, czyli „pchających rąk” oraz formy władania tra-
dycyjną bronią (szabla, miecz, kij/włócznia, halabarda).

Chen taiji to najstarszy i najbogatszy styl taijiquan, z którego wywodzą się 
wszystkie inne style. Dużą wagę przywiązuje się do tradycyjnych wartości moral-
nych wśród uczniów. Jest to kompletna sztuka walki, a cały system tworzy spójną 
i logiczną drogę do realizacji celu, jakim jest mistrzostwo w sztukach walki [5]. 

Sanda

Sanda to nowoczesny sport walki, który rozwinął się na podstawie trady-
cyjnych technik Kung-fu i  wykorzystuje głównie techniki uderzania, kopania, 
rzucania, zapasów i defensywy. Zawody Sanda odbywają się na podwyższonej 
platformie zwanej „leitai”, która ma 80 cm wysokości, 8 m szerokości i 8 m dłu-
gości, składa się z  ramy pokrytej pianką o  dużej gęstości. Na ziemi platformę 
otaczają poduszki ochronne o  wysokości 30 cm i  szerokości 2 m. Zawodnicy 
biorący udział w zawodach noszą sprzęt ochronny, który obejmuje ochraniacz 
głowy, ochraniacz klatki piersiowej, rękawice, a także ochraniacz na usta i pas 
biodrowy. Walka składa się w sumie z 3 rund, z których każda trwa dwie minuty 
z  jednominutową przerwą między rundami. Sportowcy Sanda mogą stosować 
techniki uderzania pięścią, kopania i rzutu ze wszystkich stylów Kung-fu. Walki 
z pełnym kontaktem są płynne i ekscytujące, a sędziowie boczni przyznają za-
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wodnikom punkty za pomyślnie wykonane techniki w oparciu o kryteria punk-
tacji. Zawodnik zostanie ogłoszony zwycięzcą, jeśli wygra 2 z 3 rund walki lub 
jeśli jego przeciwnik zostanie znokautowany. Zawody Sanda obejmują 11 kate-
gorii wagowych dla mężczyzn i 7 kategorii wagowych dla kobiet [6].

Rys. 2. Platforma Leitai, 20ste mistrzostwa sportowe w Chinach
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu

Tarnowska Szkoła Sztuk Walki
Historia

Historia rodzinnego stylu Mistrza Nguyen Van Th anga „Vo Th uat Th anh 
Quyen” rozpoczyna się w Wietnamie. Od lat rodzina Mistrza tworzyła unikalny 
styl sztuk walki, przekazując jego tajniki z pokolenia na pokolenie, prowadząc 
przy tym szkołę sztuk w walk w Wietnamie. Sam Mistrz Nguyen Van Th ang od 
dziecka do 18. roku życia ćwiczył i udoskonalał techniki walki pod okiem swo-
jego ojca, Wielkiego Mistrza Nguyen Van Bach’a, który cieszy się ogromną sławą 
w Wietnamie. 

Podczas okupacji francuskiej  Wielki Mistrz Nguyen Van Bach  brał udział 
w powstaniu przeciw Francuzom, co zmusiło go do emigracji do Chin w obawie 
przed represjami. Tam mieszkał przez 8 lat podczas, których studiował chińskie 
sztuki walki. Po wojnie wrócił do Wietnamu i  razem ze swoim ojcem (dziad-
kiem Mistrza Nguyen Van Th anga) uporządkował tradycyjny, rodzinny styl wal-



94 Robert Maślanka

ki, uzupełniając go o najdoskonalsze techniki chińskich sztuk walki szczególnie 
skutecznych na polu walki, nazywając go Vo Thuat Thanh Quyen. Właśnie ten 
styl przekazywany jest następnym pokoleniom rodziny Nguyen i nauczany jest 
w Tarnowskiej Szkole Sztuk Walki. 

W 1976 r. Mistrz Nguyen Van Thang przyjechał do Polski. W związku z tym, 
że w tamtych czasach nauczanie sztuki walki w Wietnamie było zakazane przez 
władze, Mistrz nie otrzymał zgody od swojego ojca na przekazywanie i naucza-
nie rodzinnego stylu walki w Polsce. Skłoniło to Mistrza Nguyen Van Tanga do 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki chińskich sztuk walki w Krakowskiej szko-
le Chow-Gar. Dzięki swoim umiejętnościom, w zaledwie 12 miesięcy opanował 
nauczany materiał i od 1978 roku prowadził treningi w Krakowie w szkole Wu
-Do-Kan (obecnie Polskie Stowarzyszenie Sztuk Walki Choy Lee Fut). 

Kilka lat później w 1982 roku w Wietnamie oficjalnie zniesiony został za-
kaz nauczania sztuk walki, w związku z czym w 1984 roku Mistrz Nguyen Van 
Thang, otrzymał oficjalną zgodę na przekazywanie i propagowanie swojego ro-
dzinnego stylu. W nowo otwartej szkole w Tarnowie wprowadził materiał obej-
mujący dwa style: rodzinny wietnamski styl Vo Thuat Thanh Quyen i chiński styl 
walki Chow-Gar. W grudniu 1996 r. Mistrz Nguyen Van Thang przekazał trene-
rowi Robertowi Maślance szkołę i prawo do samodzielnego nauczania systemu. 
Od tego momentu nastąpił kolejny etap rozwoju szkoły. 

W  2006 roku do nauczanego materiału wprowadzono styl Chen Tai Ch, 
przez co uzupełniono twarde sztuki walki miękkimi i pełnymi finezji ruchami 
Tai Chi. W tym samym roku Tarnowska Szkoła Kung-Fu przystąpiła do struktur 
Polskiego Związku Wushu (PZWS), umożliwiając uczniom szkoły udział w ofi-
cjalnych zawodach, co zaowocowało wieloma sukcesami sportowymi na arenach 
krajowych i międzynarodowych [5].

Nauczane style
VO THUAT THANH QUYEN

Tradycyjny styl wietnamski charakteryzuje się walką na bardzo krótki dy-
stans. Wszystkie uderzenia zostają zamaskowane, co powoduje brak sku-
teczności w ich blokowaniu. Nie ma tu podziału na bloki i uderzenia, są to te 
same ruchy. Każda technika zaczyna się blokiem, który przeradza się w miaż-
dżące uderzenie. Każde kopnięcie lub uderzenie wygląda na bardzo deli-
katne, tymczasem jest w  nim zawarta ogromna siła (stąd nazwa szkoły). 
Styl ten poświęca także dużo czasu na studiowanie psychiki i zachowań człowie-
ka na polu walki, co bardzo pomaga w skuteczności samoobrony. 
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CHOW GAR
Bardzo dynamiczny i agresywny styl stosowany na daleki dystans dzięki na-

śladowaniu ruchów tygrysa i  lamparta. Chow-Gar  jest podzielony na odrębne 
bloki i  uderzenia, dzięki czemu nie jest tak skomplikowany jak styl  Vo Thuat 
Thanh Quyen. Został stworzony przez Chow Lung’a pod koniec XIX w. Jest on 
mieszanką innych stylów: głowy Hung-Gar (mocny i nieustępliwy), ogona Choy 
Lee (elastyczny i szybki) oraz ducha tygrysa i leoparda z Shao Lin.

Mistrzowie
Mistrz Nguyen Van Tang

Si-Fu Nguyen Van Thang urodził się w  1958 r. 
w Wietnamie. Od dziecka ćwiczy i udoskonala tajniki 
sztuk walki. W  1976 roku przyjechał do Polski jako 
laureat międzynarodowego stypendium, rozpoczyna-
jąc naukę geodezji na Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie nauczył się 
języka polskiego i ukończył studia z tytułem magistra 
geodezji. W  1984 roku Mistrz Nguyen Van Thang 
przeprowadził się do Tarnowa zakładając swoją Szko-
łę Sztuk Walki. Mistrz wychował setki wspaniałych 
zawodników, którzy zajmowali i w dalszym ciągu zaj-
mują czołowe miejsca w  zawodach rangi narodowej 
i międzynarodowej. 

Mistrz Chen Xiao Wang
Urodził się w 1945 roku, w Chen Jia 

Gou w prowincji Henan w Chinach. Jest 
żywą legendą, wnukiem słynnego Chen 
Fake i  głównym spadkobiercą swego 
rodzinnego stylu walki – Chen Taijiquan. 
Ze względu na swoje ogromne umiejęt-
ności bojowe i wiedzę nosi zaszczytny ty-
tuł Wielkiego Mistrza. Należy w linii pro-
stej do 11. pokolenia mistrzów rodzinnej 
sztuki walki i  jest spadkobiercą wiedzy 
i doświadczenia blisko dwudziestu poko-
leń swoich wielkich przodków. Cieszy się 

Rys. 3. Mistrz Thang  
(po lewej) i Trener Robert 

(po prawej) podczas 
 letniego obozu

Źródło: zbiory własne – Tar-
nowska Szkoła Kung-Fu

Rys. 4. Mistrz Chen Xiao Wang (po lewej) 
i trener Robert Maślanka (po prawej) pod-

czas zgrupowania we Wrocławiu
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła 

Kung-Fu
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ogromnym szacunkiem w środowisku sztuk walki w Chinach i na całym świecie. 
Niemal bez przerwy podróżuje, ucząc stylu Chen, dzięki czemu istnieje możli-
wość uczenia się tej sztuki walki bezpośrednio od jego głównego spadkobiercy. 
Przekazuje swoją wiedzę bez ograniczeń, przekonując, że zasady Taijiquan są 
proste i każdy może osiągnąć wysoki poziom, jeśli ćwiczy rzetelnie.

Mistrz Chen Ying Jun
Syn Wielkiego Mistrza Chen Xiao Wanga 

urodził się w  1976 w   Chenjiagou w  prowin-
cji Henan w  Chinach. Należy do 20. pokolenia 
spadkobierców rodziny Chen, a  tym samym do 
12., młodego pokolenia mistrzów stylu Chen Ta-
iji (licząc od swego Wielkiego praprzodka Chen 
Wangtinga – potwierdzonego twórcy rodzinnego 
stylu walki). Naukę rodzinnej sztuki walki, Chen 
Taijiquan, rozpoczął w wieku 8 lat. Jako nastola-
tek postanawia poświęcić się intensywnym stu-
diom swojego rodzinnego stylu walki. W wieku 
14 lat podjął naukę u swego wuja, Mistrza Chen 
Xiaoxinga w  związku z  przeprowadzką swego 

ojca WM Chen Xiaowanga do Australii. Po czterech latach decyduje się jednak 
dołączyć do ojca w Australii i szlifować tam swoje umiejętności pod bezpośred-
nim kierownictwem Wielkiego Mistrza. Od tej pory mieszka na stałe w Sydney 
wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci, gdzie intensywnie trenując, kontynuuje wni-
kliwe studia rodzinnego stylu walki.  Od wielu lat regularnie odwiedza Polskę.

Trener
Robert Maślanka ur. w 1975 r. Instruktor Sztuki 

Walki Vo Th uat Th anh Quyen, trener klasy II-giej 
Wushu ze specjalnością samoobrona i sporty walki, 
posiadacz licencji sędziowskiej I stopnia, posiadacz 
stopnia 5 Duan. Wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski i  Pucharów Polski w  konkurencji Tai Chi 
Chen, uczestnik Mistrzostw Świata Wushu Trady-
cyjnego w Chinach w 2010 r. Sztuki walki uprawia 

Rys. 5. Mistrz Chen Ying Jun, 
podczas seminarium 

w Lanckoronie
Źródło: zbiory własne – Tarnowska 

Szkoła Kung-Fu

Rys. 6. Trener Robert Maślanka, podczas 
ceremonii otwarcia IV Mistrzostw Świata 
Kungfu Tradycyjnego, Shian Chiny, 2010

Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu
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od 1989 r. Naukę rozpoczął u Mistrza Nguyen Van Tanga, kontynuując ją do dnia 
dzisiejszego jako osobisty uczeń Mistrza. Otrzymując zgodę Mistrza od 1996 r., 
prowadzi zajęcia w Tarnowskiej Szkole Kung-Fu. W roku 2000 rozpoczął naukę 
technik Chin Na u  Mistrza Dr Yang, Jwing-Minga, a  także Tai Chi styl Yang 
u Roberta Wąsa. W następnym roku zetknął się z systemem ESDS (explosive self 
defense system) i podjął naukę u głównego instruktora na Polskę Zbigniewa Stru-
ka. Uczestniczył w wielu obozach i seminariach. Od 2003 r. rozpoczyna naukę 
Tai Chi styl Chen u Wielkiego Mistrza Chen Xiao Wanga i jego syna Chen Yin 
Juna, biorąc udział w  licznych seminariach i obozach. W 2004 r. otrzymał od 
Mistrza Nguyen Van Tanga licencję na samodzielne nauczanie systemu Vo Thuat 
Thanh Quyen a w 2010 r. Stopień Mistrzowski Członek założyciel Stowarzysze-
nia IPDTA (International Police Defensive Tactics Association) Polska. Członek 
World Chen Taijiquan Association Polska z przedstawicielstwem na teren dzia-
łania Szkoły.

Nauczany materiał

Nauczany materiał

VO THUAT THANH QUYEN CHOW GAR TAI JI CHEN

Formy ręczne Formy z bronią Formy ręczne Formy z bronią Formy ręczne Formy z bronią

1 Forma 24 ruchy 1 Kij krótki 1 Ukłon Szkoły 1 Kij Średni 1 Laojia Yilu 1 Włócznia

2 The Quyen 2 Szabla 2 Tay Fu Fu 2 Sztylety 2 Laojia Erlu 2 Halabarda

3 Thanh Mai Quyen 3 Mazni 3 Kij Długi 3 Szabla

4 Thanh Ha Quyen 4 Modliszka 4 Miecz

5 Gong 5 Forma Podwójna

6 36 Form Krótkich

Etyka

Wielu ludzi śmieje się z etyki Kung-fu. Dla wielu ukłony w stronę starszego 
stopniem ucznia czy trenera to przeżytek. Szacunek okazywany innemu czło-
wiekowi, grzeczność, skromność to cechy, które coraz rzadziej zauważa się w co-
dziennym życiu. Jednak Kung-fu bez nich nie może istnieć. Bez tej tzw. „otoczki” 
stałoby się jedynie bezsensowną bijatyką, a przecież ma być sposobem na życie. 

Większość zakazów i nakazów w polskich szkołach walki wzięta została z ko-
deksów wschodnich. Na pierwszy plan wysuwa się szacunek do trenera, dawniej 
nie łatwo było zostać uczniem dobrego mistrza. W Polsce nie jest to trudnością. 
Nieliczne szkoły zachowały jednak prawdziwy chiński charakter i aby uzyskać 
w nich przychylność, a później szacunek instruktora lub mistrza, trzeba włożyć 
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ogromną ilość pracy. W szkołach Kung-fu ukłony, zwroty, odpowiednie zacho-
wania są na porządku dziennym, co daje obraz pewnej hierarchii. Wyznaczni-
kiem umiejętności są pasy noszone na ubraniu treningowym (wprowadzone 
na styl japoński). W starożytnych Chinach stosowany był podział 3-stopniowy. 
Uczniowie młodsi są to początkujący adepci. Mają oni obowiązek wykonywać 
polecenia starszych uczniów, a ci z kolei uczniów najstarszych, którzy podlegają 
już tylko mistrzowi lub instruktorowi. Należy też dodać, że wszelkie polecenia 
muszą być racjonalne i uzasadnione daną sytuacją. Znęcanie się nad młodszymi 
stopniem jest surowo karane. Taki układ obowiązuje w naszej szkole.

Etyka sztuk walki zwana jest Wude. Dzieli się na etykę czynów i etykę umysłu:
WUDE CZYNÓW 

 − Lojalność (Zhong Cheng) wobec innych i samego siebie. Lojalność to skła-
dowa posłuszeństwa wobec nauczyciela,

 − Pokora (Quian Xi). Stare chińskie przysłowie mówi „gdzie umiera duma, 
skromność daje zysk”. Pozbądź się dumy i myśli, że jesteś najlepszy i dąż cały 
czas do perfekcji, a będziesz niepokonany,

 − Szacunek (Zun Jing) to także składowa zachowania wobec instruktora. Trze-
ba szanować innych, ale także siebie. Nie oczekuj, że uzyskasz szacunek za 
nic, musisz na niego ciężko pracować,

 − Zaufanie (Xin Yang). Bądź godnym zaufania, nie rzucaj słów na wiatr, nie 
obiecuj pochopnie, bo gdy będziesz musiał tę obietnicę spełnić, a nie podo-
łasz wyzwaniu, stracisz wiele w oczach przyjaciół. 

WUDE UMYSŁU 
 − Wola (Yi Zhi). Kojarzona z umiejętnością decydowania. Nie może być mylo-

na z uporem w złym tego słowa znaczeniu, ale ze zdecydowanym dążeniem 
do celu, 

 − Wytrzymałość, wytrwałość, cierpliwość (Yin Li, Ren Mai, Heng Xin). Te ce-
chy kształtują osobowość. Poprzez doskonalenie ich zrozumiesz wiele rzeczy, 
a jeśli staną się priorytetem w życiu, osiągniesz więcej niż się spodziewasz,

 − Odwaga (Yang Gan). To nie szpan i wdawanie się w bójki. Odwaga to umie-
jętność rozeznania w sytuacji i odpowiedniego pokierowania nią. To sztuka 
panowania nad własnymi emocjami w  krytycznych momentach. Pamiętaj 
jednak, że tylko głupiec się nie boi. Staraj się jednak panować nad strachem 
i nie okazywać go. Starożytni dowódcy mawiali: „Lepiej się bronić niż atako-
wać, lepiej cofnąć się o stopę aniżeli na cal pójść naprzód” [5].
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Mistrzostwa Sportowe
Struktury Kung-fu na świecie
Międzynarodowa Federacja Wushu – IWUF (The International Wushu 
Federation)

Założona 3 października 1990 r., jest międzynarodową federacją (IF), któ-
ra zrzesza i  zarządza wszystkimi oficjalnymi organizacjami Wushu na całym 
świecie. Obecnie IWUF posiada 155 członków krajowych/terytorialnych na 5 
kontynentach. IWUF jest uznawany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
(MKOl) za jedyny organ światowy zarządzający dyscypliną sportu jaką jest Wu-
shu. Dodatkowo IWUF jest członkiem Globalnego Stowarzyszenia Międzyna-
rodowych Federacji Sportowych. Wizją IWUF jest dołączenie sportu Wushu do 
grupy sportów olimpijskich i propagowanie zdrowego sposobu życia na całym 
świecie.

Europejska Federacja Wushu Kung-fu (EWUF) European Wushu 
Federation 

Założona w 1985 r., jest kontynentalną federacją zajmującą się rozwojem i za-
rządzaniem chińskimi sztukami walki w Europie, zgodnie z konstytucją Między-
narodowej Federacji Wushu (IWUF). Europejska Federacja zrzesza narodowe 
związki Wushu, m.in. Polski Związek Wushu. Europejska Federacja ma bardzo 
ugruntowaną pozycję na światowej arenie Wushu oraz jest organizatorem wielu 
europejskich zawodów rangi mistrzowskiej.

Polski Związek Wushu (PZWS)
Założony w 2002 r., jest kontynuacją działalności ogólnopolskiego stowarzy-

szenia chińskich sportów walki: Polskiego Zrzeszenia Kung-fu – Wushu. Obec-
nie PZWS jest członkiem Europejskiej Federacji Wushu i  Międzynarodowej 
Federacji Wushu. PZWS zrzesza największe szkoły Kung-fu w Polsce m.in. Tar-
nowską Szkołę Kung-Fu. Jest organizatorem większości zawodów sportowych 
Wushu w Polsce, powołuje kadrę oraz reprezentację Polski na zawody rangi mię-
dzynarodowej, tj. Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata.

Zawody na dużej scenie

Przystąpienie Tarnowskiej Szkoły Sztuk Walki Kung-Fu do Polskiego Związ-
ku Wushu otworzyło dla szkoły wiele możliwości, a przede wszystkim możliwość 
udziału uczniów w zawodach sportowych, dając im szansę na rywalizację z inny-
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mi szkołami z całej Polski. Od 2006 r. zawodnicy Tarnowskiej Szkoły Sztuk Walki 
regularne uczestniczą i rywalizują o najważniejsze krajowe tytuły mistrzowskie. 
Stopniowo zdobywają doświadczenie, tytuły i obycie w startach, od 2010 roku 
zawodnicy Tarnowskiej Szkoły Kung-Fu dostają powołania i reprezentują Polskę 
na Międzynarodowych Mistrzostwach Świata i  Europy organizowanych w  cy-
klach dwuletnich. 

Rys. 7. Drużyna Tarnowskiej Szkoły Kung-fu na VII Mistrzostwach Świata Kung-fu tra-
dycyjnego, Emeishan Chiny, 2019

Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu
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Osiągnięcia szkoły

Najważniejsze Statystyki Reprezentantów

Zawody Miejsce Rok Reprezentacja Medal Konkurencja

IV Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Shian, Chiny 2010

Gabriela Żmuda Brąz Nan Quan

Tomasz Bilut Brąz Nan Quan

I Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Wushu Tra-

dycyjnego
Tallinn, Estonia 2011 Tomasz Bilut Srebro Miecz Chen

V Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Huangshan, Chiny 2012

Gabriela Żmuda Złoto Sztylety

Tomasz Bilut
Brąz Nan Quan

Brąz Sztylety

II Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Wushu Tra-

dycyjnego

Bukareszt, Ru-

minia
2013

Gabriela Żmuda Brąz Nan Quan

Tomasz Bilut Złoto Miecz Chen

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Chizhou, Chiny 2014

Gabriela Żmuda Brąz Sztylety

Tomasz Bilut
Srebro Nan Quan

Brąz Sztylety

III Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Wushu 

Tradycyjnego

Stara Zagora, 

Bułgaria
2015

Tomasz Bilut Brąz Miecz Chen

Julia Augustyn Debiut

VII Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Emai Shan, Chiny 2017

Tomasz Bilut
Srebro Nan Quan

Srebro Sztylety

Łukasz Maślanka Brąz Sztylety

Julia Augustyn
Srebro Nan Quan

Srebro Sztylety

Katarzyna Migdał
Brąz Nan Quan

Brąz Sztylety

VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Emai Shan, Chiny 2019

Tomasz Bilut
Srebro Nan Quan

Srebro Sztylety

Łukasz Maślanka
Brąz Nan Quan

Brąz Sztylety

Julia Augustyn Srebro Sztylety

Katarzyna Migdał Brąz Sztylety

Mieszko Przygoda Brąz Sztylety
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Statystyki szkoły

Ranga Zawodów Ilość startów Medale Zdobyte medale

Mistrzostwa Świata 5

Złoty 1

Srebrny 8

Brązowy 13

Mistrzostwa Europy 3

Złoty 1

Srebrny 1

Brązowy 2

Pozostała działalność

Szkoła poza standardowymi treningami w trakcie roku szkolnego organizu-
je dwa razy do roku obóz treningowy Kung-fu. Obóz zimowy w terminie ferii 
zimowych oraz letni w pierwszym tygodniu sierpnia. Podczas obozów treningi 
odbywają się 3 razy dziennie i trwają 60-90 min. Oprócz nauki Kung-fu ucznio-
wie rozwijają cechy charakteru, tj. odpowiedzialność czy samodyscyplinę.

Jednym z ważniejszych aspektów działalności Szkoły jest edukacja i kultura. 
W ramach obchodów 30-lecia Szkoły Kung-Fu – Vo Thuat Thanh Quyen w mar-
cu 2014 r. po raz pierwszy razem z III LO w Tarnowie – zorganizowała Tydzień 
Kultury Chińskiej. W ramach tego wydarzenia zorganizowano wiele interesują-
cych atrakcji: Taniec Smoka, pokazy Kung-fu i Tai Chi, wernisaż fotografii z Mi-
strzostw Świata Wushu w Chinach 2010-2012, a także pokaz tworzenia BONSAI. 
Ponadto zorganizowano wykłady, m. in. „Feng Shui – psychologia przestrzeni 
prowadzony przez Lidię Szarek, otwarty warsztat kaligrafii chińskiej prowadzo-
ny przez Witolda Boguszewskiego oraz Yu Wentinga (doktorantów ASP w Kra-
kowie), a także, wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-
kłady w ramach Dnia Chińskiego w III LO poświęcone kulturze chińskiej, nauce 
języka chińskiego. Wydarzeniu towarzyszyły także otwarte treningi Tai Chi oraz 
Kung-fu.

Innym, wartym odnotowania wydarzeniem, było spotkanie w lipcu 2014 r. 
z mistrzem kaligrafii, zaproszonym przez Tarnowską Szkołę Kung-Fu i Miasto 
Tarnów. Mistrz Wang Yongping (Wiceprzewodniczący chińskiego komitetu Or-
ganizacji Współpracy Kolei, Prezes Stowarzyszenia Kaligrafów Chińskiej Kolei, 
Członek i Dyrektor Stowarzyszenia Kaligrafów Chińskich oraz Członek Chiń-
skiego Stowarzyszenia Pisarzy), który podczas spotkania opowiadał o  historii 
i znaczeniu chińskiej kaligrafii dla jego kraju, a także zaprezentował swoje umie-
jętności w trakcie pokazu kaligrafii. 
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Ponadto, szkoła organizowała wiele kursów samoobrony dla kobiet, szkoleń 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla swoich uczniów, szkoleń z za-
kresy masażu SU DŻOK i medycyny chińskiej. Wszystkie te działania, zarówno 
związane z  kultywowaniem sportów walki, jak i  propagujące kulturę wschod-
nią, służą wszechstronnemu rozwojowi uczestników treningów, pokazów, spo-
tkań. Kształtują współczesne wzorce, poprzez pokazywanie tradycji i jej trwania. 
Kształtują nie tylko poprzez teorię, ale przede wszystkim poprzez przykłady.

Sukcesy życiowe uczniów szkoły

Jednym z pięknych przykładów na to, że Kung-fu to nie tylko sztuka walki, 
ale sposób życia, który uczy dyscypliny, kultury, etyki i wiele, wiele więcej jest 
historia Tomasza Biluta, który w 2002, mając 9 lat, rozpoczął treningi Kung-fu  
w  nowo otwartej fi li w  Dębicy. Dziś jest jednym z  najbardziej utytułowanych 
i doświadczonych zawodników, wielokrotnym zdobywcą medali, tj. złotego me-

dalu Mistrzostw Polski, Mistrzostw Euro-
py, srebrnego medalu Mistrzostw Świata. 
Sukcesy sportowe są jedynie częścią jego 
jedyne sukcesów życiowych. Dzięki Kung
-fu, które nazywa „niekończącą się przy-
godą życia”, w 2015 r. został nagrodzony 
stypendium chińskiego ministra edu-
kacji wyższej, co umożliwiło mu wyjazd 
do Chin i studiowanie języka chińskiego 
na jednym z  najlepszych uniwersytetów 
w  Chinach i  na Świecie – Fudan Uni-
versity w  Szanghaju. Tomek jest byłym 
pracownikiem Polskiego Konsulatu Ge-
neralnego w Chinach, a obecnie kierow-
nikiem w  międzynarodowej fi rmie od-
powiedzialnym za rozwój biznesu w Azji 
Południowo-Wschodniej i  Australii. 
Pierwszy raz wyjechał do Chin w 2010 r., 
a od 2015 roku większość swojego czasu 
spędza, mieszkając i podróżując po Azji. 
Pomimo tak dużych dystansów, różnic 
czasowych, codziennych obowiązków, 
jest aktualnym reprezentantem kadry na-

Rys. 2. Tomasz Bilut, VII Mistrzostwa 
Świata Kung-fu Tradycyjnego, Emeishan 

Chiny, 2019
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła 

Kung-Fu
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rodowej i codziennie znajduje czas na treningi. W przyszłości planuje otworzyć 
filię Tarnowskiej Szkoły Sztuk Walki na Bali w Indonezji.        

Zarówno jego historia, jak i działalność Tarnowskiej Szkoły Kung-Fu poka-
zują, że pamięć o tradycji sztuk walki, jej podtrzymywanie poprzez naukę, tre-
ningi, promowanie postaw, które zostały wypracowane przez jej mistrzów, mogą 
być istotną wartością w teraźniejszym świecie; wartością, która buduje człowieka. 
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Streszczenie

Artykuł powstał na bazie wiedzy i doświadczeń autora zdobytych na przestrzeni ponad 
30 lat praktyk wschodnich sztuk walki. Przybliża krótko historię chińskich sztuk wal-
ki, opisuje genezę powstania i kreowania różnych styli kung-fu na przestrzeni tysiącleci, 
kończąc wątek historyczny, opisem powstania międzynarodowych federacji kreujących 
obecnie trendy i zasady tej dyscypliny.
W dalszej część artykułu skupiono się na opisie zasad współczesnego kung-fu, rozróż-
nieniu i porównaniu stylów tradycyjnych i sportowych, opisano charakterystykę danych 
konkurencji i zasad, na podstawie których oceniani sią zawodnicy  
Główną częścią artykułu jest historia Tarnowskiej Szkoły Kung-Fu, która opisuje losy 
Wietnamskiego mistrza, proces rozwoju szkoły w Polsce, zakres działań oraz uczestnic-
two w narodowych, jak i międzynarodowych mistrzostwach sportowych. 

Słowa kluczowe: Kung-fu, Tarnów, Tai Chi, Sport, Chiny, Wietnam
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Summary

The article is based on the author’s knowledge and experience gained during over  
30 years of practising eastern martial arts. It briefly outlines the history of Chinese mar-
tial arts, describes the origins and creation of various kung-fu styles over the millennia, 
concluding with a description of the emergence of international federations creating the 
current trends and principles of this discipline.
The following part of the article focuses on describing the principles of modern kung-fu, 
distinguishing and comparing traditional and sport styles, describing the characteristics 
of particular competitions and the principles on the basis of which competitors are jud-
ged.  
The main part of the article is the history of the Tarnow Kung Fu School, which describes 
the fate of the Vietnamese master, the process of development of the school in Poland, 
the scope of activities and participation in national as well as international sports cham-
pionships.
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