
  

 

 

 

 Yiu Kai (姚祺) urodził się w Foshan 4 lipca 1922 r. 
Był synem Yiu Choi'a (姚才), mistrza boksu „Pięknej 
Wiosny” (1890-1956). Od młodości obserwował, potem 
uczył się różnych metod treningu i walki według szkoły 
Wing Chun (詠春拳, obecnie stosowany zapis, to 咏春拳). 

Technikę na wysokim poziomie opanował już jako nasto-
latek, czemu sprzyjał fakt, że wybitni mistrzowie z 
Foshan spotykali się w domu jego ojca, aby pomagać so-
bie nawzajem w doskonaleniu umiejętności walki i po-
sługiwaniu się bronią oraz różnymi trenażerami. Częstym 
gościem był na przykład znany lekarz Li Shou Peng 
(李寿鹏), specjalizujący się w technikach długiej tyczki, 
którego uważa się za ostatniego ucznia sifu Ng Chun So 
(Wu Zhong Su). Poza powyższymi osobistościami środo-
wiska Wing Chun, linia rodziny Yiu wywodzi swoje korze-
nie od rodziny Yuen i pochodzących z niej braci, młod-
szego Kai Shan'a i starszego Chai Wan'a, oraz od ich na-
uczycieli Fok Bo Chuen'a (郭宝全) i Fung Siu Ching'a 
(馮小青). Poprzez Ng Chun So (吳仲素), Yiu Kai zapoznał 

się z metodą walki szkoły mistrza Chan Wah Shun'a (陳華順), który przejął grupę praktyków po 
legendarnym mistrzu Leung Jan'ie, gdy ten przeszedł na emeryturę i powrócił w rodzinne strony. 
 Yiu Lam, starszy brat Yiu Choi'a prowadził w Foshan salon hazardu połączony z palarnią 
opium, które do lat 40-tych XX wieku były legalnym i dochodowym interesem, ale z uwagi na 
specyficzną branżę wymagały ochrony i pracowników budzących respekt. Z tego powodu zapropo-
nowali Ng Chun So, aby osobiście uczył ich Wing Chun. Po akceptacji rozpoczęły się wieczorne tre-
ningi na zapleczu budynku przy ulicy Sek Lo Tau (石路頭), gdzie były prowadzone przez dziesięć lat. 
Grupę stanowiło około 25 ćwiczących, w tym Tong Kai (湯繼), Lai Hip Chi (黎協池), Yuen Kay San 
(阮奇山) oraz Yip Man (葉問), skierowany tam przez Chan Wah Shun'a, który z uwagi na przebyty 
udar ograniczył swoją aktywność trenerską.       
 Przez następne 10 lat Yiu Choi opiekował się Ng Chun So i utrzymywał w swoim domu, aż do 
śmierci w 1952 r. W zamian mistrz dalej uczył go Wing Chun, oraz przekazywał wiedzę bezpo-
średnio Yiu Kai. Nadał też Yiu Choi tytuł piątego „Potomka Wing Chun”, co spowodowało, że Yiu Kai 
jako kontynuator został szóstym „Potomkiem Wing Chun” i później przekazał szkołę swoim synom: 
Yiu Weng Keong (姚永强), Yiu Hon Keong (姚汉强) i Yiu Zhong Keong (姚忠强).    
 W ponad 50-letniej karierze nauczyciela Wing Chun, Yiu Kai wyszkolił 16 mistrzów. Ostatnim 
był Wai Po Tang, który w 1988 roku otrzymał tytuł siódmego „Potomka Wing Chun”. Mistrz Yiu Kai 
zmarł w 1996 r. Jego szkoła znana jest dziś jako „Yiu Choi Yiu Kai Wing Chun”. Weszła na arenę mię-
dzynarodową i najbliżej Polski dotarła do Sankt Petersburga, gdzie jest kierowana przez sifu 
Nikolaja Kononova i Galinę Pivovarovą. Od 2019 roku posiada swoją reprezentację w Kędzierzynie-
Koźlu z liderem sifu Józefem Szargutem. 
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