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Wing Chun jest systemem boksu chińskiego o wielowiekowej tradycji i kulturze.
Jego współczesne pochodzenie kojarzone jest z osobą Wielkiego Mistrza Yip Man’a z
Hong Kong’u, który przyczynił się do reformacji tej sztuki walki i rozprzestrzenienia jej
na świecie osobiście, oraz dzięki popularności aktora Bruce’a Lee, współtworzącego dla
świata Wschodu i Zachodu filmowe produkcje z zakresu chińskich sztuk walki. Do Polski
Wing Chun (pod anglojęzyczną nazwą Wing Tsun) trafił dzięki aktywności Janusza Szymankiewicza i Marka Stefaniaka i było to pod koniec lat 70-tych XX wieku. Właściwa
nazwa używana przez Yip Man’a to zapis anglojęzyczny Ving Tsun. Zmiana nazwy na
zapis Wing Chun nastąpiła poprzez jej używanie w USA przez Bruce’a Lee i w Wielkiej
Brytanii przez mistrza Lee Shing’a, który uczył się początkowo Gulao - Pien Sun Wing
Chun od mistrza Fong Yee Ming’a, potem Shaolin Weng Chun u mistrza Chan Wah
Shun’a i Ng Chun So, a kiedy po II Wojnie Światowej przeprowadził się do Hong Kong’u
uczył się metody walki Ving Tsun propagowanej w szkole Yip Man’a za sprawą jego
uczniów Lok Yiu i Jiu Wan. Mistrz Yip Man osobiście nauczył Lee Shing’a formy noży
motylkowych, która później była nauczana w Europie. Jego syn Yip Chun, kiedy tylko
przebywał w Wielkiej Brytanii, zawsze zatrzymywał się w domu Lee Shing’a.
Mnogość relacji dawnych uczniów Yip Man’a oraz wzrost jego popularności poza Azją, do czego przyczynił się inny aktor Donnie Yen tworząc filmowy obraz tej autentycznej postaci, wywołały upowszechnienie Międzynarodowego Dnia Wing Chun
kungfu pod nazwą „International Wing Chun Day” - w Azji, Ameryce i Europie.
W 2019 roku do tego dorocznego wydarzenia przyłączyło się również Polskie
Stowarzyszenie Boksu Yongchun z uwagi na propagowanie metody walki pochodzącej
od Wielkiego Mistrza Yip Man’a w linii Lok Yiu - Cheng Kwong. W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Wing Chun przypadł na sobotę 21 marca. W tym roku to wielkie święto
wszystkich szkół Wing Chun przebiegło jednak w cieniu pandemii koronawirusa SARS
CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną o nazwie COVID-19. Ponieważ władze polskie
zakazały organizowania imprez masowych oraz grupowania się ludzi w miejscach publicznych w ramach asekuracji przed tą chorobą, w Polsce jak i w innych krajach Europy
- Międzynarodowy Dzień Wing Chun celebrowany był głównie poprzez łącza internetowe drogą on-line. Tym samym styl wszedł na zupełnie nowy pułap technologii treningowej poprzez zastosowanie środków komunikacji internetowej.
Powyższy przykład pokazał, że podobnie jak dla wspomnianego koronawirusa,
tak i dla Wing Chun nie ma żadnych granic w rozprzestrzenianiu się i docieraniu do
skupisk ludzi połączonych wspólną ideą. Dzień 21 marca 2020 roku pomimo niedogodności uważamy za udany. Choć odbył się on w niespotykanej dotąd formule treningowej, liczymy że w roku 2021 „International Wing Chun Day” odbędzie się już na wolnym powietrzu i w wielu miejscach publicznych na całym świecie, tak jak poprzednio.

