
A&A Golf Club zaprasza na II edycjê turnieju golfowego o Zimowy
Puchar £odzi pod patronatem Prezydenta Miasta £odzi, który odbê-
dzie siê 27 lutego 2009 roku o 18.00 w hali golfowej przy ul. Wersal-
skiej 47/75 w £odzi.
Do udzia³u w turnieju zaproszeni zostali golfiœci z ca³ej Pol-
ski, zawody rozgrywane bêd¹ w formule open. Bêdzie to
niepowtarzalna okazja do obejrzenia najlepszych golfistów
z Polski w czasie gry oraz spotkania i rozmowy po zakoñ-
czeniu turnieju. Szczegó³y na ostatniej stronie.

Nr 2, luty 2009.

Wydawca: Wydawnictwo ADI, ul. Wersalska 47/75, £ódŸ
tel.: 502 183 453; www.nasz-golf.pl; list@nasz-golf.pl

Zimowy Puchar £odzi pod patronatem
Prezydenta Miasta £odzi
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    Zimowe ferie 2009 dla uczniów
z £odzi to ju¿ historia. Czas powro-
tu do szko³y i codziennych zajêæ.
Dla 4 ³ódzkich szkó³ to równie¿ po-
wrót do A&A Golf Club na lekcje
golfa w ramach zajêæ wychowania
fizycznego. Uczniowie ze szkó³ pod-
stawowych 1, 6, 142 i gimnazjum
44 kontynuuj¹ treningi dziêki po-
mocy Rady Miasta £odzi, która do-
finansowan³a dojazdy na zajêcia.
Raz w tygodniu lekcja wf odbywa
siê w hali golfowej w £odzi przy ul.
Wersalskiej 47/75. W ramach za-
jêæ uczniowie ucz¹ siê graæ, po-
znaj¹ historie i zasady golfa. Gra
wymaga dyscypliny, koncentracji,
cierpliwoœci. Wszystkie te cechy
wpajane s¹ uczniom podczas na-
uki gry w golfa.
Drugi rok akcji prowadzonej przez
A&A Golf Club ma na celu przybli-
¿enie dyscypliny sportu jeszcze
ma³o popularnej w naszym kraju.

Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ sami
przekonaæ siê do golfa i obaliæ ci¹-
¿¹ce nad t¹ dyscyplin¹ opinie jako
dyscyplinie jedynie dla osób star-
szych. Wierzymy, ¿e dla czêœci
uczniów golf stanie siê w przysz³o-
œci pasj¹ i to oni bêd¹ dbaæ o roz-
wój i popularyzowanie tej wspa-
nia³ej dyscypliny sportu.
A&A Golf Club zaprasza szko³y do
udzia³u w zajêciach. Lekcje golfa
dla uczniów szkó³ publicznych od-
bywaj¹ siê bezp³atnie.

Magdalena Skrzydlewska
PR Manager & Promotor golfa

GOLF W SZKO£ACH

W golfie najwa¿niejsze
nie s¹ wyniki,
ale szlachetna
rywalizacja,
w atmosferze
¿yczliwoœci, tolerancji,
skromnoœci.
Dla egoizmu,
nieuczciwoœci,
zawiœci, wa¿niactwa
na polu golfowym
nie ma miejsca.
Pole golfowe golfista
nosi w sercu!
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Ci, którzy golfem zarazaja .... ,
Jestem nauczycielem na-
uczania  zintegrowanego od
siedemnastu lat. Obecnie
pracujê w niewielkiej  pry-
watnej szkole  podstawo-
wej w £odzi .Wydawa³oby
siê ,¿e golf dla uczniów klas
I-III jest nieciekawy ,nudny. Wrêcz
przeciwnie dzieci nie mog¹ doczekaæ
siê kolejnych lekcji, s¹ bardziej sku-
pione, skoncentrowane .Graj¹c w gol-
fa æwicz¹ wszystkie grupy miêœniowe.
Taka innowacyjna forma zajêæ z kul-
tury fizycznej na pewno przynosi wie-
le korzyœci uczniom i prezentuje pozy-
tywny styl ¿ycia.
Gra  w golfa uczy dzieci aktywnego

wypoczynku po³¹czonego ze sportow¹ rywalizacj¹.

Jestem uczniem XXI gimnazjum
publicznego w £odzi, mam 15
lat. Do gry w golfa zachêci³ mnie
mój wujek – znany golfista Ta-
deusz Grodziñski. Na pocz¹tku
zacz¹³em graæ niechêtnie, ale
póŸniej z coraz wiêkszym zain-

teresowaniem. Kiedyœ myœla³em, ¿e to
sport dla starszych, têgich bogaczy, ale
po pewnym czasie spostrzeg³em, jak bar-
dzo myli³em siê. To sport dla ka¿dego –
grubego i chudego, niskiego i wysokiego...
Trzeba du¿o trenowaæ, ale coraz lepsze
wyniki sprawiaj¹ wielk¹ satysfakcjê.
Dwa razy z rzêdu zaj¹³em drugie miejsce w £ódzkiej Lidze Golfa oraz
równie¿ drugie miejsce w Zimowym Pocharze £odzi w 2008 roku
w kategorii hcp powy¿ej 36.

Przemek
Cechowski

GRATULUJEMY!!!

... i golfem zarazeni

Dorota
Andrzejewska- Tworek

Mariusz
Walaszek
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Sobotê, 17 stycznia wielu £odzian spê-
dzi³o w A&A Golf Club uczestnicz¹c
w Dniu Otwartym z okazji II urodzin klu-
bu. Odwiedzaj¹cych w tajniki golfa
wprowadzali cz³onkowie klubu. Prezen-
tacja sprzêtu, omówienie zasad gry
i pierwsze kroki w golfie poch³ania³y nie-
których bez reszty. Odwiedzili nas rów-
nie¿ „wakacyjni golfiœci”, którzy pierw-
szy kontakt z dyscyplin¹ maj¹ za sob¹
we wspomnieniach z wakacji i poszuki-
wali mo¿liwoœci kontynuacji gry w £odzi.
Zaplanowane 6 godzin wyd³u¿y³o siê,
co bardzo cieszy i œwiadczy o dobrej
atmosferze podczas imprezy. Pojawi³y
siê wstêpne deklaracje przyst¹pienia do A&A Golf Club.

Nauczyciele prowadz¹cy golf w szko³ach.

i n f o r m a c j e
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i n f o r m a c j e

Polonia Open 2009

Od 12 do 14 lutego 2009 r. na polu golfowym
Wannamaker w Port Santa Lucia na Florydzie w
Stanach Zjednoczonych odby³y siê I Mistrzo-
stwa Œwiata Polonii. Na starcie stanê³o 116 za-
wodników i 22 zawodniczki z ca³ego œwiata.
Zwyciêzc¹ zosta³ Mateusz Jêdrzejczyk. W kate-
gorii kobiet zwyciêrzy³a Ewa Geritz.
Z A&A GC w mistrzostwach wyst¹pili równie¿
Arkadiusz Majsterek, który w kategorii brutto
zaj¹³ 19 miejsce, oraz Piotr Rogalski i Jerzy
Bielawski. W rundach treningowych bra³a udzia³
Joasia Kubiak.
Dopisa³a nie tylko frekwencja ale tak¿e pogoda.
Organizatorem imprez towarzysz¹cych (kaba-
ret Ani Mru Mru i Stan Borys) by³ prezes PAGA
Pawe³ G¹sior.
Nasi klubowicze mistrzostwa oceniaj¹ jako cie-
kawe i dobrze zorganizowane. Jedna uwaga –
aby w przysz³ym roku wywiesiæ flagi tych
pañstw, z których uczestnicz¹ golfiœci polskie-
go pochodzenia.
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I Mistrzostwa Œwiata Polonii

Na turniej przyby³a
miss Ameryki!
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I Mistrzostwa Œwiata Polonii

t a k b y o³ ...
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Najwiêksza sala golfowa w Polsce!!!
A&A Golf Club, £ódŸ, ul. Wersalska 47/75

Zapraszamy!!!

break w A&A GC

klub w A&A GC
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Czechy Cup 2009
turniej o kryszta³ czasopisma „Nasz golf”
oraz nagrodê specjaln¹ galerii ADI ART

Rozegrany zostanie na polach
pod Pilznem od 19 do 21 czerw-
ca br. Jest jeszcze kilka miejsc
na wyjazd zbiorowy. Pytania pro-
simy kierowaæ na adres:

list@nasz-golf.pl

klub kobiet
w A&A GC
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Giełda sprzętu golfowego

Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy!

„Nasz golf” bêdzie mia³ od 22
lutego swoj¹ edycjê radiow¹.
Raz w tygodniu, w niedzielê o
18.50 na antenie Radia £ódŸ (fale 99,2 MHz)
redaktor Dariusz Postolski poprowadzi au-
dycjê o ³ódzkim golfie. Bêd¹ wywiady, relacje
z imprez, informacje o ³ódzkim golfie i nie tylko.
Zapraszamy do radioodbiorników.

1

2

JUNIOR MAX NIEBIESKI – Kategoria junior zestaw z hybryd¹ Big Max
- Dla dzieci w wieku 8-12 lat
- O wzroœcie 130 - 150 cm
- Dla prawo- i leworêcznych Standbag
- H1, 1 putter, Hyb.5, 7 (85 cm) i 9 iron, sw
- Headcove
cena 427 z³ (cena regularna tego zestawu w tym sezonie to 576 z³)

Informacje: Marek Pietrzak 508 214 080

³ap       okazjê!
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Gheorghe Lisita (Mo³dawia) rysunki na papierze.

Golf w sztuce

Leokadia Bartoszko, „Wiosna z golfem”, fotografia artystyczna.



A&A Golf Club zaprasza na turniej golfowy o ZIMOWY PUCHAR £ODZI
pod patronatem Prezydenta £odzi

Turniej rozgrywany bêdzie w nastêpuj¹cych kategoriach:

– HCP 0-36
– HCP 37-54
*
– kobiety
– juniorzy

Konkurencje:

– putt p³aski do 9 do³ków
– putt  do 9 do³ków na breakach
– putt do do³ka na odleg³oœæ 15m
– chip pod flagê
– chip do 10 obrêczy wisz¹cych
– chip do koszy stoj¹cych na odleg³oœæ 3, 6, 9, 12, 15m
– chip do tarczy wisz¹cej na odleg³oœæ 10m

Rejestracja do 25 lutego 2009: www.golf.aia.pl

„Nasz Golf”
wspomagaj¹:

728393020A
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Zimowy Puchar £odzi pod patronatem
Prezydenta Miasta £odzi


