
Przedstawiamy Pañstwu pierwszy numer czasopisma, które od stycz-
nia 2009 roku zacznie docieraæ poprzez e-mail do szkó³ regionu ³ódz-
kiego – podstawowych, œrednich i wy¿szych. Bêdziemy publikowaæ
w nim informacje o wydarzeniach w ³ódzkim golfie, przedstawiaæ
sylwetki nauczycieli wychowania fizycznego, którzy ucz¹ dzieci
i m³odzie¿ tej gry, zaprezentujemy m³odych entuzjastów golfa, po-
prowadzimy gie³dê sprzêtu...
Zapraszamy do wspó³redagowania, przesy³ania informacji, reklamy...

Nr 1, styczeñ 2009.

Wydawca: Wydawnictwo ADI, ul. Wersalska 47/75, £ódŸ
tel.: 502 183 453; www.nasz-golf.pl; list@nasz-golf.pl
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Rok szkolny 2008/2009 jest kolej-
nym rokiem kontynuacji autorskie-
go projektu A&A Golf Club wprowa-
dzenia golfa do szkó³.
Plany rozpropagowania golfa
wœród m³odzie¿y z ³ódzkich szkó³
powsta³y w 2006 r., ale pó³ roku
trwa³o przekonywanie w³adz
oœwiatowych i dyrektorów szkó³ do
naszego projektu.
Do przekonania decydentów przy-
czyni³o siê kilka czynników. Po
pierwsze: nauka golfa dla uczniów
³ódzkich szkó³ publicznych oraz na-
uczycieli WF jest prowadzona dar-
mo, równie¿ darmo zapewniamy
sprzêt oraz salê. Po drugie: jako
jedyny klub golfa w Polsce dyspo-
nujemy ca³oroczn¹ sal¹ golfow¹ o
powierzchni 400 m2, co umo¿liwia
nam prowadzenie zajêæ z m³o-
dzie¿¹ przez ca³y rok szkolny w
warunkach prawie przypominaj¹-
cych grê na polu. Po trzecie: ucznio-
wie mog¹, poza zajêciami golfa w
ramach WF, braæ udzia³ w rozgry-
wanej cotygodniowo lidze golfa i w
ten sposób ci¹gle doskonaliæ swo-
je umiejêtnoœci. Po czwarte: wspar-
cia udzieli³o nam £ódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, które ak-

tywnie w³¹czy³o siê w nasz¹ akcjê.
Od czasu rozpoczêcia naszego pro-
jektu golfowego dla m³odzie¿y zor-
ganizowaliœmy trzy konferencje dla
nauczycieli, w których uczestniczy-
³o ponad 100 przedstawicieli ³ódz-
kich szkó³; na trzech bezp³atnych
kursach przeszkoliliœmy ponad 50
nauczycieli WF ( kolejne kursy przed
nami – mamy zg³oszenia ponad 30
osób ); w kursach dla uczniów
uczestniczy³o prawie 180 osób.
W œwietle tych faktów œmia³o mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e nasz A&A Golf
Club jest prekursorem wprowa-
dzenia golfa do szkó³. W³aœnie do
szkó³ a nie do szko³y, bo prowa-
dzenie zajêæ golfa w jednej tylko
placówce do niczego nie prowadzi.
Cieszymy siê, ¿e inne oœrodki, jak
choæby Kraków id¹ wytyczon¹
przez nas drog¹.
Przykre jest tylko to, ¿e mimo in-
formowania o naszej akcji Polskie-
go Zwi¹zku Golfa (m.in. na tego-
rocznym walnym zebraniu cz³on-
ków PZGolf) i wielokrotnych proœ-
bach o pomoc w popularyzacji gol-
fa w szko³ach, nie otrzymaliœmy od
Zwi¹zku ¿adnego wsparcia.
Trwa kolejny rok szkolny i kolejne
klasy uczestnicz¹ w naszej akcji.
Mamy sygna³y, ¿e nasza dzia³al-
noœæ zosta³a zauwa¿ona przez
w³adze £odzi, Pabianic, Konstanty-
nowa i innych miejscowoœci regio-
nu ³ódzkiego. Dziêki takiemu popar-
ciu bylibyœmy pewni, ¿e golf zajmie
wreszcie nale¿ne mu miejsce w
regionie i jakiœ odkryty przez nas
gracz zacznie zdobywaæ laury nie
tylko w kraju ale te¿ za granic¹.

Eryk Rawicki
Dyrektor  A&A GOLF CLUB

GOLF W SZKO£ACH
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Ci, którzy golfem zarazaja .... ,
Jestem od dwudziestu
lat nauczycielem wycho-
wania fizycznego. Roz-
poczê³am swoj¹ pracê w
du¿ej szkole z klasami
sportowymi, od kilkuna-
stu lat pracujê w ma³ej,
osiedlowej szkole. Sport jest nie
tylko moja prac¹, ale i pasj¹. Sta-
ram siê „zara¿aæ” uczniów zainte-
resowaniem ró¿nymi dyscyplinami.
St¹d moje poszukiwania nowych
form pracy z dzieæmi. Propozycja

Klubu Golfowego A&A nauki gry w golfa w klasach starszych szko³y
podstawowej sta³a siê pocz¹tkiem sportowej przygody mojej i moich
uczniów. Golf jest dla mnie ciekaw¹ form¹ spêdzania wolnego czasu.
Jestem dumna z tego, ¿e za moj¹ spraw¹ wœród uczniów i ich rodzi-
ców zosta³ obalony mit, ¿e golf jest sportem elitarnym.

Ewa Gnyp

Jestem uczniem
klasu Ic Gimnazjum
nr 7 przy ul. Rojnej
w £odzi. W 2007  r.
kiedy chodzi³êm do
szko³y podstawo-

wej nr 71 moja wychowaw-
czyni – Pani Anna Grzel¹zka
w ramach dodatkowych za-
jêæ wychowania fizycznego po
raz pierwszy zabra³a nasz¹
klasê do Klubu Golfa A&A. Rok
póŸniej – 29 maja 2008 zda³em egzamin na Zielon¹ Kartê. MOIM
NAJWIÊKSZYM OSI¥GNIÊCIEM JEST ZDOBYCIE I MIEJSCA W PABIA-
NICKIEJ LIDZE GOLFA W KATEGORII JUNIOR.

Przemek
Cechowski

GRATULUJEMY!!!

... i golfem zarazeni
Przemys³aw
Cechowski
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A&A Golf Club realizuje autorski projekt propaguj¹cy golfa wœród
m³odzie¿y ³ódzkich szkó³. Program obejmuje szkolenia metodyczne
dla nauczycieli kultury fizycznej oraz kursy pierwszego kroku golfo-
wego dla uczniów. Dzia³ania A&A Golf Club zyka³y aprobatê £ódzkie-
go Kuratorium Oœwiaty oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Do tej pory w zajêciach wziê³o udzia³ 56 nauczycieli z 13 szkó³.
Zajêcia odbywaj¹ siê w hali A&A Golf Club w £odzi przy ul. Wersal-
skiej 47/75.

Dzieciêca Liga Golfa s¹ to pierwsze tego typu zawody golfowe dla
najm³odszych w Polsce. Udzia³ w nich mog¹ braæ dzieci do 14 roku
¿ycia. Zajêcia prowadzone s¹ w soboty (rozpoczynaj¹ siê o 16.00)
w siedzibie A&A Golf Club w £odzi na ul. Wersalskiej 47/75. Organiza-
tor gwarantuje nagrody-niespodzianki, dobr¹ zabawê i ciekawe spê-
dzenie czasu. Liczymy równie¿ na doping rodziców i znajomych.

***

***

Nauczyciele prowadz¹cy golf w szko³ach.

i n f o r m a c j e
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A&A Golf Club istnieje dopiero rok, a ma ju¿ znacz¹ce
osi¹gniêcia.
Dru¿ynowe:
* Czwarte miejsce zdobyte przez reprezentantów klubu – Arkadiu-
sza Majsterek, Amandê Majsterek, M. Wójcik, Tadeusza Grodziñskie-
go, Piotra Rogalskiego oraz Oskara KaŸmierczaka w Klubowych Mi-
strzostwach Polski grupy kwalifikacyjnej rozgrywanych na polu Rosa
w Czêstochowie.
* Dru¿yna juniorów w sk³adzie Amanda Majsterek, M. Wieczorek,
Oskar KaŸmierczak, Miko³aj Kubielski na Mistrzostwach Polski Junio-
rów wywalczy³a 11 miejsce.
Indywidualne:
* I miejsce Oskara Ka¿mierczaka w Polish Golfers Championship gru-
pa Hcp.21-25.  Oskar reprezentowa³ Polskê w finale Word Golfers
Championship w resorcie Mission Inn (Orlando, USA).
* Do krajowego fina³u PGC w Binowie z A&A Golf Club zakwalifikowa³o
siê 11 osób, a w fina³owej rundzie o zwyciêstwo walczy³o 6 osób.
* Amanda Majsterek 14-letnia juniorka zajê³a 25 miejsce  w Miêdzy-
narodowych Mistrzostwach Polski Pañ zostawiaj¹c za sob¹ du¿¹ liczbê
doœwiadczonych golfistek.
* Janusz Miko³ajczyk po zesz³orocznym sukcesie w Polish Golfers
Championship(reprezentowa³ Polskê na œwiatowym finale w Malezji),
wygra³ turniej Nikona w Krakowie i jako reprezentant polskiego ze-
spo³u Nikona wywalczy³ II miejsce w œwiatowym finale na polu St.
Andrews w Szkocji.
* Tadeusz  Grodziñski  wyje¿d¿a na fina³ turnieju Euler Hermes Golf
Business League na Gran Canarie za wywalczenie na krajowych po-
lach golfowych IV miejsca w generalnej klasyfikacji tego cyklu  tur-
nieju. Za I miejsce w turniejach Travel Golf  wyje¿d¿a na zagranicz-
ny turniej golfowy  w sezonie zimowym.
* Anna i Arkadiusz Majsterek zajêli, jako jedyny polski team, 18
miejsce w ogólnej klasyfikacji zespo³ów na World Golfers Champion-
ship (Golfowe Mistrzostwa Œwiata Amatorów) rozgrywanym na Flo-
rydzie w listopadzie 2008 r.

i n f o r m a c j e
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Ci, którzy zdobyli
w ubieg³ym roku
ZIELON¥ KARTÊ
w towarzystwie
kapitana
A&A GOLF CLUB –
odpoczywaj¹cego
Arkadiusza Majsterka,

Marek Dêbski
obserwowany przez

kolegów golfistów
na driving range
w Pabianicach–
pobije rekord?

 który elegancj¹
i poszanowaniem tradycji

zaszokowa³ wszystkich
golfistów –

w stroju z klubu golfowego
St. Andrews .
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Zwyciêzcy zawodów £ódzkiej Ligi Golfa - jesieñ 2008.

Wigilia klubowa A&A.

t a k b y o³ ...
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green p³aski oraz
miejsca do chipu
i swingu

A&A Golf Club

ZAPRASZA NA

DZIEÑ OTWARTY

w  sobotê 17 stycznia 2009 r. od 10.00 do 16.00

do Hali Golfowej

w £odzi przy ulicy Wersalskiej 47/75

Dzieñ Otwarty w A&A Golf Club w £odzi to impreza
maj¹ca na celu  propagowanie golfa wœród miesz-
kañców £odzi i regionu.  W programie imprezy plano-
wane s¹ pokazy gry w golfa, prezentacja sprzêtu do
gry, omówienie przepisów i zasad. Dla wszystkich
spotkania w A&A Golf Club organizatorzy planuj¹ mo¿-
liwoœæ uczestniczenia w konkursach i zabawach gol-
fowych. Do wygrania nagrody niespodzianki. Dla dzieci
i m³odzie¿y mo¿liwoœæ wygrania bezp³atnego kursu
w golfa organizowanego w okresie ferii zimowych
w A&A Golf Club.
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Najwiêksza sala
golfowa
w Polsce!!!

SALA GOLFOWA KLUBU A&A

Ca³oroczna sala do gry w golfa
posiada:
– stanowiska do æwiczenia
dalekich uderzeñ
– stanowiska do chipowania
– symulator golfowy
– explanar do doskonalenia swingu
– green p³aski z 9 do³kami
– green z breakami
(³¹czna powierzchna greenu 160 m2)
– pro-shop

oraz:
– salê klubow¹
– klub dla kobiet
– saunê
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Giełda sprzętu golfowego

Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy!

Jest szansa zbudowania w Konstantynowie £ódzkim na 10 hekta-
rach 6 do³kowego pola golfowego. Znakomita lokalizacja, pozwa-
laj¹ca na szybki dojazd do obiektu jest wa¿nym argumentem prze-
mawiaj¹cym za tym, aby powa¿nie ten pomys³ potraktowaæ.
Pole zbudowane by³oby z myœl¹ o uczniach szkó³ wszystkich ty-
pów, a wiêc u¿ytkowanie jego by³oby bardzo tanie. Dziêki w³a-
dzom Konstantynowa mamy mo¿liwoœæ dzier¿awy terenu po na-
prawdê niskiej cenie. Ogromny jest jednak koszt budowy pola.
Powsta³ pomys³ stworzenia Fundacji Rozwoju Golfa, która roz-
prowadza³aby cegie³ki na budowê pola. Ka¿dy nabywca umiesz-
czony by³by w Ksiêdze Pami¹tkowej Pola.
Co o tym s¹dzicie? Czy w³¹czylibyœcie siê do tej akcji?
Piszcie, proszê, swoje opinie na adres: list@nasz-golf.pl

1

2

3

1. Iron nr 7, nowy, junior, praworêczny,
shaft grafitowy, cena 130 z³.
2. 5-Wood, nowy, mêski, praworêczny,
shaft grafitowy, cena 170 z³.
3. Putter, nowy, mêski, shaft metalowy,
cena 125 z³.

Informacje: 502 183 453 lub list@nasz-golf.pl

³ap       okazjê!
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Driving range w Pabianicach autorstwa Joanny Skudlarskiej,
olej na p³ótnie. Obraz podarowany przez Artystkê klubowi A&A.

Prof. Leokadia Bartoszko, „Horyzont”, fotografia artystyczna.

Golf w sztuce



A&A GOLF CLUB – cz³onek Polskiego Zwi¹zku Golfa
ul. Wersalska 47/75; £ódŸ 91-212
tel. +48 42 255 52 92; kom: +48 608 090 569
e-mail: golf@aia.pl

Obiekty klubowe:
Hala golfowa ca³oroczna: £ódŸ, ul. Wersalska 47/75
Driving Range: Pabianice, ul. Rota-Roweckiego 8a

CZ£ONKIEM  A&A GOLF CLUB staje siê osoba, która wype³ni wnio-
sek o przyjêcie do klubu, zaakceptuje i zobowi¹¿e siê do postêpo-
wania zgodni ze Statutem Klubu i obowi¹zuj¹cym regulaminem,  wnie-
sie op³atê cz³onkowsk¹ oraz jej kandydatura zostanie zaakceptowa-
na przez  Zarz¹d A&A Golf Club

A&A GOLF CLUB oferuje ponadto:
- dostêp do bezprzewodowego Internetu w hali golfa
- mo¿liwoœæ korzystania ze sprzêtu  do gry w golfa podczas szko-
lenia oraz zakup sprzêtu po cenach promocyjnych
- doœwiadczonych trenerów
- cz³onkowie A&A Golf Club posiadaj¹ mo¿liwoœæ nieograniczonego
korzystania z obiektów klubowych bez dodatkowych op³at
- s³uchacze Szko³y Golfa A&A maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z Hali
golfa w czasie trwania kursu na warunkach cz³onków klubu

KONTAKT:
Eryk Rawicki – dyrektor Klubu; kom: 608 090569;
e-mail e.rawicki@aia.pl
Magdalena Skrzydlewska – PR Manager & Promotor golfa
kom. 501 272768, e-mail: m.skrzydlewska@golf.aia.pl

„Nasz Golf”
wspomagaj¹:

728393020A
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