
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. Mistrz Cheng Kwong w technice długiej tyczki. Źródło fotografii: ck-vt.com 

 

Międzynarodowe Centrum Ving Tsun Kung Fu 

 „Międzynarodowe Centrum Ving Tsun Kung Fu”1 zostało założone w roku 1975 z 

inicjatywy mistrza chińskich sztuk walki Cheng Kwong’a. Centrum służy szkoleniu młodzieży 

zainteresowanej treningami kungfu, zapewniając odpowiednie warunki, oprzyrządowanie i 

miejsce do ćwiczeń na terenie Hong Kong’u. W ciągu ostatnich trzydziestu lat w ośrodku 

wytrenowano wielu znakomitych bokserów Ving Tsun2, takich jak Shum Chui Leung.  

                                                             
1 Anglojęzyczna nazwa tej organizacji, to: International Cheng Kwong Ving Tsun Chinese Boxing (Hong Kong) 

Association. 

2 Nazwa Ving Tsun (永春) w kontekście powyższego artykułu dotyczy systemu Weng Chun (永春). Została użyta 

zamiennie w stosunku do powszechnie stosowanej angielskiej transkrypcji Weng Chun. 

   według szkoły Cheng Kwong 
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 W 1982 roku do Hong Kong’u przybył Andreas Hoffmann z Niemiec, który rozpoczął 

naukę chińskich sztuk walki pod kierunkiem mistrza Cheng Kwong’a. Zorganizował w tamtym 

okresie ponad pięćdziesiąt klubów na obszarze całej Europy, które promowały głównie 

sztukę Ving Tsun (永春). Niedawno do Centrum zgłosił się też inny posiadacz kilku klubów 

sztuk walki z Holandii, mistrz Sergio Iadarola (Cheng Sheung Mo) i wkrótce stał się uczniem 

Centrum. Od chwili powstania ośrodka, do dnia dzisiejszego sztuka Ving Tsun za sprawą 

mistrza Cheng Kwong’a zyskała ogromny rozgłos i dobre imię, a Centrum stało się znane w 

odległych zakątkach świata. Wizja jaka przyświeca temu przedsięwzięciu, to przede 

wszystkim upowszechnianie Ving Tsun za pośrednictwem dobrze wyszkolonych uczniów  

mistrza Cheng Kwong’a. Program treningowy Ving Tsun (永春) kungfu obejmuje następujące 

formy połączone z nauką zastosowań w samodzielnej praktyce oraz ze sparring-partnerem: 3 

 

Obok systemu Ving Tsun (永春) w Centrum nauczany jest równolegle system Wing 

Chun (詠春), zbieżny z linią przekazu szkoły Lok Yiu z Hong Kong’u. W skład programu 

nauczania wchodzą tutaj następujące formy: Siu Lim Tao (小念頭), Chum Kiu (尋橋), Biu Tsz 

(鏢指), Mook Yan Chong (木人樁), Bart Cham Dao (八斬刀) i Luk Dim Boon Kwan (六點半棍). 

Założyciel Ving Tsun Kung Fu 

  Podążając śladami historii Ving Tsun, możemy dotrzeć do pierwszego nauczyciela, 

mistrza buddyzmu Ch’an4 znanego pod imieniem Chi Sin (Sim Si), który przybył do 

południowych Chin i nauczał sztuk walki między innymi mistrzów Wong Wah Bo, Leung Yee 

Tai oraz San Kam’a. Ten ostatni przekazał zgromadzoną wiedzę i umiejętności dalej, 

nauczając Ving Tsun swojego zięcia Tsoi Chung’a oraz „przysposobionego syna” Fung Siu 

Ching’a, który pochodził z biednej hajnańskiej rodziny. W młodych latach terminował on w 

                                                             
3 Transkrypcja angielska nazw chińskich i sposób ich zapisu widoczny w kolumnie po lewej stronie dotyczy 

zapisu tych nazw zgodnie z formułą przyjętą w centrum Cheng Kwong’a. 

4 W języku kantońskim: Sim (禅), w języku japońskim: Zen. 

TRANSKRYPCJA Z JĘZYKA KANTOŃSKIEGO OPIS FORM W JĘZYKU POLSKIM 

Ving Tsun Kuen „Boks wiecznej wiosny” 

Sam Bai Fut „Trzykrotna modlitwa do Buddy” 

Siu Lum Seung Kung Kuen forma rozwijająca sekwencję Ving Tsun Kuen 

Hung Suen Ving Tsun Mook Yan Chong „Drewniany człowiek z czerwonej dżonki” 

Fung Siu Ching Luk Dim Boon Kwan „Sześć i pół punktu kija Fung Siu Ching’a” 

Luk Dim Boon Kwan Chong „Manekin sześć i pół punktu kija” 
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sklepie z kostiumami w Guangzhou. Pasjonował się też kungfu i miał do tego wielkie serce. 

San Kam od czasu do czasu odwiedzał sklep. Kiedy dobrze poznał Fung Siu Ching’a i odkrył 

jego wrodzone predyspozycje do sztuk walki, postanowił nauczyć go dobrego kungfu. Po 

dziesięciu latach ciężkiego trenowania technik i form walki z długim kijem pod okiem mistrza 

San Kam’a oraz mistrzyni Fung Wong Nui, Fung Siu Ching podjął się dalszego przekazywania 

Ving Tsun w Pat Wo Club House5. Tam przyjął i wykształcił wielu znamienitych uczniów. 

 Jego wychowankami w Xi Qiao6 byli między innymi Lo Yum Nam i Lo Kai Tung. Później 

Fung Siu Ching został zaproszony przez właściciela apteki Ma Chung Yu do miasta Foshan, 

gdzie kontynuował swoje dzieło skupiając się głównie na pracy trenerskiej. W tym czasie jego 

uczniami zostali: Wong Si Yee, Tung Jik, Tung Sze, Chiu Kan - właściciel apteki Chi Sin Tong, 

artysta Chan Lan Lim oraz Tang Suen, arystokrata pochodzący z Nanhai.    

 Tang Suen już za życia był legendą walki długim kijem, a o Tung Jik’u wspomina się 

jako o człowieku dysponującym niezwykłą wręcz siłą i sprawnością fizyczną. Z uwagi na 

powyższe zarówno Tang Suen, jak i Tung Jik byli często proszeni przez Fung Siu Ching’a o 

przygotowanie i przeprowadzenie pokazów technik walki długim kijem i walki  wręcz. Obaj 

reprezentowali styl Ving Tsun (永春) kungfu.       

 Choć od tamtych czasów minęło wiele dziesiątków lat, to jednak sztuka zachowała się 

w niezmienionej formie. Obecnie w Hong Kong’u mieszka też kilku mistrzów nauczających 

Ving Tsun (永春) kungfu. Są oni uczniami mistrzów: Tang Suen’a, Tung Jik’a, Lo Chiu Woon’a, 

a także innych propagatorów tego systemu, wywodzących się jeszcze ze starszego pokolenia. 

Charakterystyka Ving Tsun Kung Fu 

  Podstawowym założeniem stylu Ving Tsun jest naturalność łącząca w sobie siłę 

fizyczną i zręczność przy jednoczesnym wykorzystaniu takiej energii, która pozwala na 

zachowanie normalnego rytmu oddychania.       

 W trakcie wykonywania ćwiczeń systemowych nie stosuje się specjalnych wydechów, 

albo okrzyków, czy to przy naprężaniu czy rozluźnianiu poszczególnych grup mięśni. Z uwagi 

na powyższe oraz ograniczoną amplitudę ruchów zaangażowanych, do praktyki technik i 

form Ving Tsun potrzeba tak naprawdę niewiele przestrzeni i niewiele siły fizycznej. Dzięki 

temu można ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności w zasadzie w każdym wolnym miejscu.  

                  Tai Tak Lan – siedziba liderów Ving Tsun kungfu 

W 1945 roku - jedynym ekspertem - Ving Tsun kungfu w Hong Kong’u był mistrz Lo 

Chiu Woon, który pozostawał w ukryciu. Mistrz Lo nie otworzył żadnej szkoły sztuk walki. 

Uczył tylko i wyłącznie syna właściciela Tai Tak Lan imieniem Wai Yan. Późniejszy mistrz Wai 

Yan uczył się Ving Tsun z myślą o poprawieniu stanu zdrowia, nie zaś dla brutalnej walki. 
                                                             
5 „Pat Wo”  jest nazwą ośrodka artystycznego opery kantońskiej. 

6 miało to miejsce zaraz po zakończeniu działań wojennych. 
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Zorganizował pełne wyposażenie Tai Tak Lan w worki treningowe i drewnianego manekina.

 Później, mistrz Tang Yik - adoptowany syn Tang Suen’a - przybył do Hong Kong’u, 

gdzie mistrz Lo Chiu Woon zapoznał go ze swoim uczniem Wai Yan’em. Ten zaprosił mistrza 

Tang Yik’a do pozostania w Tai Tak Lan w celu trenowania i wspólnego poznawania Ving 

Tsun. W tym samym czasie mistrz Wai Yan dowiedział się, że pewien praktyk Ving Tsun, 

mistrz Chu Chung Man przebywa w Macau. Udał się tam z zamiarem tradycyjnego wyzwania 

go na pojedynek. Jednak po wstępnej rozmowie mistrz Wai Yan był pod tak silnym 

wrażeniem wiedzy i umiejętności mistrza Chu Chung Man’a, że pojedynek nie był potrzebny. 

 Wai Yan zaprosił więc Chu Chung Man’a do Hong Kong’u, dzięki czemu Tai Tak Lan 

stało się Centrum konsultacyjnym dla mistrzów Ving Tsun (永春). Chu Chung Man, Wai Yan 

oraz Tang Yik razem odkrywali i rozwijali Ving Tsun kungfu na terenie Tai Tak Lan. Aktualnie 

w Centrum Cheng Kwong’a system Ving Tsun jest systemem wiodącym. Z niego to czerpane 

są korzyści dla dobra obecnie ćwiczących jak i przyszłych pokoleń. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Mistrz Wai Chek Yan. Żródło fotografii: ck-vt.com      
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Poniżej zilustrowano drzewo genealogiczne (族譜) Ving Tsun (永春) kungfu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. Drzewo genealogiczne Ving Tsun według szkoły Cheng Kwong z Hong Kong’u. Źródło grafiki: ck-vt.com 

 

 Uwagi: powyższy tekst zawiera opinię Centrum szkoleniowego mistrza Cheng Kwong’a na 

temat genezy i rozwoju Weng Chun (永春) kungfu, transkryptowanego pod nazwą Ving Tsun. 

 tłumaczenie z języka angielskiego: Monika Szczerba                         

 informacja ogólna, grafika i zdjęcia: ck-vt.com, dostęp  z dnia 6 lutego 2018r. 


