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Trener stylu węża Wing Chun Nikołaj Kononow (Николай Кононов) urodził się 23 maja 

1972 roku. W Rosji uważany jest za jednego z czołowych reprezentantów tej sztuki walki. Pełni 
funkcję przewodniczącego szkoły działającej według tradycji rodziny Yao (Yiu) z Foshan. Kieruje też 
Centrum Kultury i Sportu „Północny Smok” w Sankt Petersburgu. Posiada 35-letnie doświadczenie 
nieprzerwanej praktyki Wing Chun i w Rosji jest uznawany za lidera. 

 
 

 Jak sam mówi o początkach swojej sportowej drogi: „Przygodę ze sztukami walki 
rozpocząłem w 1987 roku. Wcześniej profesjonalnie uprawiałem pływanie, kombinację nordycką 
będącą połączeniem skoków i biegów narciarskich, oraz lekkoatletykę. W 1989 roku zapoznałem się 
z systemem Wing Chun, który dzięki Bruce'owi Lee stał się znany całemu światu, a w 1992 roku 
rozpocząłem karierę trenerską. Przez dłuższy czas uczyłem się u mistrza Wai Po Tang'a, 
wychowanka Wielkiego Mistrza Yu Kai'a z Foshan. Wai Po Tang był dla mnie bardzo jasnym i 
inspirującym przykładem. Zrozumiałem, że skoro uczył się w zamkniętej szkole Yu Kai Wing Chun, 
to ta szkoła musi być budująca”. Dodał, że: „w 2009 roku miałem szczęście dostać się bezpośrednio 
do rodzinnej szkoły Yao (Yiu) w Foshan. Byłem zdumiony głębią wiedzy, jaką przechowywała ta 
szkoła. Po dotknięciu jej źródła można było odczuć prawdziwego Ducha, którego niesie Tradycja. 
Wielki mistrz Yu Kai, ojciec naszych nauczycieli, przez całe życie miał tylko osiemnastu uczniów. Był 
bardzo staranny w przekazywaniu wiedzy, aby pozostała w niezniekształconej formie. Ważne było 
dla niego zachowanie ciągłości i głębi leżącej u podstaw tych nauk o Wing Chun. 

Galina Pivovarova, 

Sankt Petersburg, 2022 

Fot.1. Sifu Nikolaj Kononow w swojej szkole w Sankt Petersburgu 
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Szkoła to ciągłość rzetelnego przekazu wiedzy płynącego z serca do serca, a nie tylko 
„zestaw” przykładowych ćwiczeń, kombinacji i obszarów danych. Tu nie ma semestru studiów, 
ponieważ można uczyć się i uczyć bez końca, coraz bardziej wnikając w głębię i subtelności nauki. 
Jeśli chodzi o materiał techniczny szkoły Yao, byliśmy zdumieni metodologią i dokładnością 
odnoszącą się do każdego niuansu ruchu.  

 
 

Fot.2. Mistrzowie i starsi uczniowie Szkoły Foshan Wing Chun rodziny Yao w Sankt Petersburgu 

 

Fot.3. Pamiątkowe zdjęcie członków szkoły na terenie sali treningowej  w Sankt Petersburgu 
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W tym miejscu chciałbym podziękować nauczycielom za ich cierpliwość, ponieważ 

musieliśmy długo pracować nie tylko nad opanowaniem nowych technik, ale także nad sobą, 
naszym stanem wewnętrznym, naszym ego, gdyż do tego czasu byliśmy już w pełni spełnionymi 
mistrzami. Chcieliśmy się jednak uczyć, a nasi trenerzy widzieli to i cierpliwie, krok po kroku, 
prowadzili nas do przodu. Nie wystarczy podążać za tradycją bez wkładania w nią swojej duszy, 
uczuć, impulsu i ognia. Wtedy tradycja pozostaje martwa i nie otworzy się w tobie. Sztuka powstaje 
tylko tam, gdzie istnieje wewnętrzna prawda, a ruchy odzwierciedlają twojego ducha. 
 W tradycji chińskiej, sztuka walki ma być przekazywana tylko tym, którzy posiedli „cnotę 
walki” (wu de). Nie można mylić się w wyborze, ponieważ „de” określa los wszystkich rzeczy. 
Dopiero po długim sprawdzaniu, obserwacji charakteru i działań ucznia nauczyciel brał na siebie 
ciężar „ojcostwa” i odpowiedzialności za ścieżkę rozwoju ucznia. To niezwykle ważna decyzja, bo 
jak mówi słynne chińskie przysłowie: „Jeśli nie przyjmiesz dobrego człowieka na studenta, dużo 
stracisz, ale jeśli weźmiesz złego, zostaniesz przestępcą”. Poważne wykroczenie ucznia było 
postrzegane jako „utrata twarzy” (du lian) mistrza, a w tradycyjnym chińskim społeczeństwie nie 
ma nic gorszego niż „utrata twarzy”, która podważa prestiż samego mentora. Zwyczajowo, okres 
próby i trening podstaw trwały 5-6 lat. Dopiero po tym czasie można było przystąpić do ceremonii 

„oddania czci nauczycielowi” (bai shi 拜师), co potwierdzało status danej osoby jako oficjalnego 

ucznia. Nazwisko ucznia nie tylko umieszcza się w księdze, ale też w drzewie genealogicznym, co 
dowodzi jego zapoznania się z pełną tradycją szkoły. Szkoła to wszystkie pokolenia nauczycieli-
uczniów i ciągłość „prawdziwego przekazywania” wiedzy. W ten sposób zostaje zachowany duch i 
forma szkoły, odradzająca się na zawsze w nowym pokoleniu uczniów.”.    

Fot.4. Sifu Nikolaj Kononow w Foshan, na wspólnym zdjęciu wraz z mistrzami Yao Yongqiang, Yao Hongqiang,  Yao 
Junqiang i trenerem ośrodka petersburskiego Aleksandrem Stiepanowem. 
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W dniu 28 kwietnia 2019 roku mistrz Nikołaj Kononow, szef szkoły stylu węża Wing Chun 
klanu Yao z siedzibą w Sankt Petersburgu, został oficjalnie wpisany na listę mistrzów w kwaterze 
głównej w Foshan i włączony do drzewa genealogicznego. Jak nam powiedział: „w 2009 roku 
zacząłem studiować szkołę Foshan Wing Chun rodziny Yao pod kierunkiem mistrzów Yao Yong 
Qianga, Yao Han Qianga, Yao Jun Qianga, którzy są synami słynnego Wielkiego Mistrza Yu Kai. 
Każdego dnia odkrywam nowe oblicza tej niesamowitej szkoły, która wchłonęła doświadczenie 
słynnych trenerów i sięga do początków Wing Chun.”.       
 „Rozwijajcie zewnętrzną formę i wewnętrzną siłę, od „Zewnętrznej” do „Wewnętrznej” i 
odwrotnie, szlifując siebie jako broń i dążąc do perfekcji. Nie ma tu ograniczeń, gdyż rozwój osoby 
kroczącej Ścieżką jest nieskończony, tak jak sama Ścieżka.” - powiedział  Nikołaj Kononow. 
 Chińskie sztuki walki to niezwykle harmonijne połączenie głębokiej duchowości i fizycznej 
doskonałości człowieka. Być może nigdzie nie znajdziemy współistnienia walki i mądrego 
zanurzenia się w sekretach naszej duszy. I to jest ich różnica w stosunku do każdego sportu. 
 Sztuki walki mają na celu dać człowiekowi możliwość odkrycia siebie i swojego potencjału. 
Tradycja rodziny Yao jest przekazywana od ponad stu lat. Wchłonęła żywy strumień umiejętności 
pochodzących od najlepszych nauczycieli, z czego też powstała specjalna technika, realizująca 
zasadę „miękkiej siły”. Ta stara szkoła starannie pielęgnuje swoje rodzinne tradycje i przekazuje je 
tym, którzy dążą do zrozumienia ścieżki kungfu.   
 Korzystając z okazji mistrz Nikołaj Kononow powiedział: „Jesteśmy wdzięczni naszym 
nauczycielom, który są synami i córkami Wielkiego Mistrza Yu Kai: Yao Yong Qiang, Yao Han Qiang, 
Yao Jun Qiang, oraz Yao Ze Hua, za ich otwartość i cierpliwość wobec nas uczniów, za to, że 
kontynuują tradycję ojca i dziadka, przekazując styl węża Wing Chun bez zniekształceń ze strony 

Fot.5. Sifu Nikolaj Kononow na wspólnym zdjęciu z kierującą oddziałem szkoły Yao w Soczi 
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trendów mody, starając się udostępnić jak najlepiej wszystko to, co dawni mistrzowie przekazali do 
tego stylu. Nie można stracić kontaktu z czasem. Starzy mistrzowie odchodzą, ale aby uprawiać 
sztukę walki konieczne jest zachowanie związku z nimi, uważne przechowywanie i rozumienie 
historii, gdyż istotą jest nie tylko kształtowanie praktycznych umiejętności sportowych, lecz coś o 
wiele więcej. To dzięki tym nauczycielom trzymamy dzisiaj w rękach diament, styl węża Wing Chun 
rodziny Yao. To, jak on zagra w naszych rękach, zależy od tego, jak go przetworzymy, jaki krój damy 
mu dzisiaj. Moje dotychczasowe doświadczenia i praktyka dają mi głęboką motywację do 
podążania za lekcjami i zasadami tego stylu Wing Chun.”. 
 

 
 
 Praktyka Wing Chun, jak w każdym stylu tradycyjnego wushu, jest ważna nie tylko jako 
sposób na poprawę sprawności fizycznej, ale też jako ścieżka rozwoju duchowego. Pojęcie Wing 
Chun to pojęcie życia: synergia, interakcja i elastyczność. Wing Chun to komunikacja na żywo 
poprzez pracę w parach, odczuwanie reakcji partnera, przekazywanie mu stanu wewnętrznego i w 
efekcie wspólny rozwój. Koncepcja stylu stworzyła bogactwo ekspresji, które można eksplorować 
przez całe życie, a im jesteś starszy, tym bardziej samo życie jest ci objawiane za sprawą praktyki 
sztuk walki. 
 Jak zauważył mistrz Nikolaj Kononow: „Dużo można mówić o Wing Chun jako o unikalnym 
stylu walki, ale z pewnością powiem jedno: „Gdyby go nie było, to warto by było go stworzyć.”.   
 Damir Hasanov (Дамир Хасанов), szef szkoły Wing Chun klanu Yao w Kazaniu, powiedział: 
„W 2002 roku w moim życiu miało miejsce niesamowite spotkanie, które wpłynęło na całe moje 
dalsze losy. Ale zacznę od początku.  Od młodości lubiłem sport: uprawiałem sambo, podnoszenie 
ciężarów, „karate podziemne”. W wojsku, kiedy służyłem w batalionie czołgów, poznałem mojego 
pierwszego nauczyciela kungfu z Kazachstanu, Kaliżana Ibrajewa (Калижан Ибраев). W 1996 roku 
zapoznał się ze stylem Choy Lee Fut, następnie z wietnamską odmianą Wing Chun. Brał lekcje 
Qinna, oraz Shuaijiao w Instytucie Wychowania Fizycznego imieniem Lesgafta w Sankt Petersburgu.  

Fot.6. W środku Damir Khasanov, szef Szkoły Foshan Wing Chun rodziny Yao w Kazaniu 



6 

 

Potem wydarzyło się coś, co naprawdę zmieniło moje życie. Poznałem mojego mistrza nie sportu, 
ale sztuk walki! To, co mistrz mi przedstawił i zademonstrował na naszym pierwszym spotkaniu, 
uderzyło mnie do głębi duszy ... i ciała! Po tym prawdziwym pokazie, widząc moje oszołomienie i 
zakłopotanie z powodu niemożności zastosowania całej wiedzy i umiejętności, które zdobyłem 
wcześniej, zapytał: „Prawdopodobnie nie przyjdziesz ponownie?” Na co odpowiedziałem, że nie 
pójdę już nigdzie i do nikogo, bo znalazłem to, czego szukałem.      
 W 2002 roku zdecydowałem się na nauki u mistrza Nikolaja Kononowa, co roku 
przyjeżdżałem do najpiękniejszego miasta na świecie Sankt Petersburga, najpierw sam, a potem z 
moimi uczniami, aby coraz bardziej zagłębiać się w naukę stylu i praktyki Wing Chun.   
 We wczesnych latach razem z Nikołajem Siergiejewiczem studiowaliśmy technikę mistrza 
Wai Po Tanga, ostatniego ucznia słynnego mistrza Yu Kai. A w 2014 roku miałem szczęście z grupą 
studentów z Sankt Petersburga uczestniczyć w seminarium w legendarnej już szkole Wing Chun Yiu 
Choi Yiu Kai w Foshan. To były niezapomniane dni spędzone w ojczyźnie Wing Chun! Pobieraliśmy 
lekcje od najstarszych i najmłodszych synów patriarchy szkoły. Miękkość połączona z siłą 
sprężystości, ćwiczenia oddechowe, różne formy taolu, praca na manekinie drewnianym i 
manekinie z bambusowymi rękami, praca z bronią - nie widziałem takiego arsenału w żadnym 
kierunku Wing Chun. W tej sztuce możesz doskonalić całe swoje życie, stale poszerzając swoje 
horyzonty. Dzisiaj przekazuję moje doświadczenie oraz nauki tej stuletniej szkoły Wing Chun moim 
dzieciom i uczniom w Kazaniu (Tatarstan).         
 To co mogę przekazać - poprawiaj się codziennie przez całe życie, abyś dziś był bardziej 
zręczny niż wczoraj, a jutro lepszy niż dziś! Całe życie powinno stać się wyzwaniem dla wojownika i 
chęcią doskonalenia się do samego końca!”. 

Fot.7. Sifu Józef Szargut prowadzący Centrum Foshan Wing Chun rodziny Yao w Kędzierzynie-Koźlu wraz z 

mistrzem Nikolajem Kononowem po swojej lewej i Galiną Piwowarową po prawej stronie. Tu w otoczeniu uczniów, 

pierwszy po lewej Sławomir Tkaczyk, od prawej Ireneusz Woźny i Robert Głuch. 
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 Każdy silny mistrz stoi na ramionach wielkich mistrzów z przeszłości, którzy odeszli w 
wieczność. Żyli swoim życiem, przekazując przez siebie cenną wiedzę i doświadczenie, a to, co 
najlepsze zostawiali nam.           
 „Weź najlepsze z przeszłości i stwórz piękne w teraźniejszości”. Te słowa mistrza Nikołaja 
Kononowa doskonale oddają to, co stara się robić na co dzień. Przyjeżdżają do niego uczniowie z 
całej Rosji i z różnych stron świata, z Niemiec, Ameryki, Brazylii, a nawet z Chin. To dzięki żywej 
komunikacji z mistrzem można zrozumieć bardzo ważną rzecz, która pozostaje niezmienna w czasie  
przekazywania nauki z serca do serca. Kiedy zaczniesz ćwiczyć, musisz „popaść w rutynę”, uczyć się 
do samego końca, krok po kroku, żywo wypełniając lekcje, usuwając zaniedbania. Jedyną nagrodą 
jest sam proces, muzyka i rytm wszechświata. Idea i miłość to istota tego, co zamierzasz zrobić. 
Pomysł bez ognia w sercu jest tak martwy jak kungfu bez praktyki. 
 Mistrz Nikołaj Kononow zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. W 2019 
roku poznał niesamowitego mistrza z Polski sifu Józefa Szarguta, który całe swoje życie poświęcił 
nauce sztuk walki. Wymiana doświadczeń pomiędzy nimi stała się nowym etapem rozwoju i 
przekazywania wiedzy Szkoły stylu węża Wing Chun klanu Yao. W 2021 roku sifu Józef Szargut 
został oficjalnym przedstawicielem tej szkoły na Polskę. 

 „Mamy w naszej szkole bardzo dobre motto zapisane chińskimi znakami: „Pięść i serce”. 
Przede wszystkim osoba, która przychodzi uprawiać jakiekolwiek sztuki walki, musi znaleźć spokój 
w swoim sercu, nauczyć się dostrzegać piękno i uwolnić swojego ducha.     
 Jeśli człowiek przychodzi tylko po to, aby stać się silniejszym, aby nauczyć się, jak kogoś 
pokonać, wtedy wychodzi na zewnątrz, nie będzie więc w stanie odkryć piękna tak w świecie 
zewnętrznym, jak i w samym sobie. Nie będzie w stanie osiągnąć naprawdę wysokich rezultatów w 
walce. Wgląd w istotę życia, umiejętność łączenia jego elementów, a nie tylko znajomość 
poszczególnych technicznych rozwiązań, charakteryzuje prawdziwe studiowanie orientalnych sztuk 
walki” - Nikołaj Kononow. 
 

Fot.8. Pamiątkowe zdjęcie z mistrzem Yao Yongqiang 


