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Ho Kam Ming (何金銘) inaczej Hé Jīn Míng należał 

do pierwszej generacji adeptów Wing Chun z prze-

kazu Yip Man z okresu, gdy po wyjeździe z Foshan 

osiadł on w Hong Kong’u. Urodził się 12 stycznia 

1925 roku w Macao, zmarł na zapalenie płuc w 

wieku 95 lat w dniu 9 kwietnia 2020 roku w Toron-

to w Kanadzie, gdzie wyemigrował z rodziną w 

1994 roku. Boks Wing Chun jak sam mawiał był 

jego życiową pasją, wyborem. Naukę rozpoczął, 

gdy był już dorosły w latach 50-tych XX wieku i 

kontynuował ją aż do śmierci Yip Man’a. Przez 

pierwsze trzy i pól roku ćwiczył codziennie przez 4 

godziny bez dnia wolnego zdobywając sprawność 

techniczną, a kolejne 3 i pól roku prowadził klasy 

treningowe Yip Man’a zdobywając umiejętności 

instruktorskie. Następnie w połowie lat 60-tych w 

Macao założył własną organizację Ho Kam Ming 

Wing Chun Association. Był prywatnym uczniem 

tak zwanych zamkniętych drzwi i naukę pobierał 

bezpośrednio od mistrza. W latach 60-70 XX wieku koncentrował się na turniejowym przygo-

towaniu adeptów Wing Chun, którzy mieli brać udział w formule full-contact z przedstawicie-

lami innych szkól i styli kungfu południowych Chin. Odnosili oni spektakularne sukcesy. 

Mistrz Ho przyjmował też prywatne wyzwania do udziału w pojedynkach z przedstawicielami 

liczących się szkól walki Hong Kong’u zyskując tym dla swojej organizacji reputację dobrze 

wyszkolonych techników, wymagających respektu. Wyzwania pomiędzy szkołami były nie-

bezpieczne w tym sensie, że niosły ryzyko „utraty twarzy” trenera. Ani Ho Kam Ming ani jego 

zawodnicy nigdy nie doznali porażki negatywnie rzutującej na dobre imię szkoły Wing Chun. 

Niektóre z tych walk były też transmitowane w telewizji na żywo.    

 Po śmierci Yip Man’a, która miała miejsce 2 grudnia 1972 roku mistrz Ho stopniowo 

ograniczał swój udział w publicznym nauczaniu Wing Chun, a pod koniec lat 70-tych całkowi-

cie zrezygnował z treningów grupowych i przeszedł na prowadzenie zajęć metodą seminaryj-

ną, w wąskim gronie oraz na nauczanie prywatne. Miał uczniów na całym świecie. Blisko 

przyjaźnił się z Wong Shun Leung’iem, który po śmierci Yip Man’a został drugim przewodni-

czącym Ving Tsun Athletic Association, a mistrz Ho wiceprezesem. Jego dzieło kontynuuje 

dzisiaj kilku uczniów, z których najbardziej znanymi są Augustine Fong Chi Wing i Kiet Pham. 
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