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Wydawca: A&A Golf Club, ul. Wersalska 47/75, £ódŸ

tel.: 608 090 569; www.nasz-golf.pl; list@nasz-golf.pl

Nr 10, paŸdziernik 2009.

Dzieñ 11 paŸdziernika przejdzie do historii
³ódzkiego golfa! Dru¿yna A&A Golf Club ju¿
po raz drugi  pokona³a wynikiem 6.5-1.5 dru-
¿ynê Golf Palace & CC.
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Pola przyjazne

Dziœ ostatnie ju¿ w tym roku Pole Przyjazne. To prywatny park
golfowy w Miko³ajewicach, trzy kilometry od Warty. O teren dba
jeden cz³owiek – manager Henryk Janicki. Dba tak znakomicie, ¿e
miejsce to powinni wizytowaæ w³aœciciele niektórych 18-do³kowych
pól. Widaæ zreszt¹ to na zdjêciach. Fairway`e, si³¹ rzeczy, s¹ krót-
kie, ale i urozmaicone. Kolorytu nadaj¹ drzewa, staw...
Kontakt: tel: 697 066 482;  695 094 500;
http://www.skalimex-borow.com.pl/SIRA/SIRA1.htm
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Pola przyjazne

Manager Henryk Janicki



4

i n f o r m a c j e

Dru¿yna A&A Golf Club w sk³adzie  Arkadiusz Majsterek -kapitan
Tadeusz Grodziñski ,Piotr Rogalski,Miros³aw Wójcik ,Oskar Ka¿mier-
czak ,Marek Kawka,Marek Pisarski W³odzimierz Kronenberger,Jerzy
Bielawski i Maciej Paw³owski w spania³ym stylu pokonali dru¿ynê z
Golf Palace wynikiem 6.5-1.5

Sta³o siê. Dziœ, poznaliœmy odpowiedŸ na pytanie, które nurtowa³o
wszystkich mi³oœników golfa. Po wielu pertraktacjach, negocjacjach
i wieloletnich staraniach Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski zadecy-
dowa³ o w³¹czeniu golfa w program Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku!

Zakoñczy³a siê Pabianicka Liga Golfa. Zwyciê¿y³ Rafa³ Osiñski, drugie
miejsce zdoby³ Tadeusz Grodziñski, a trzecie – S³awomir Bubas.

Rozpoczê³a siê £ódzka Liga Golfa – w najwiêkszej w kraju hali,
w siedzibie A&A GC w £odzi przy ul. Wersalskiej 47/75. Rozgrywki
odbywaj¹ siê w kazdy czwartek od 18.00.

Trzeci w tym roku turniej o kryszta³ „Naszego Golfa” i nagrodê spe-
cjaln¹ galerii ADI ART zostanie rozegrany w Tunezji od 19 do 26
listopada. Relacjê z niego przeka¿emy w numerze grudniowym.
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i n f o r m a c j e

W dniu 13.10.2009 studenci kierunku wydzia³u Ekonomiczno-Socjo-
logicznym Uniwersytetu £ódzkiego wys³uchali wyk³adu Arkadiusza
Majsterka na temat "Eko-Biznes, Biznes-Golf, Golf-Zdrowie". Stu-
denci tego wydzia³u w ramach zajêæ WF bêd¹ uczyæ siê gry w golfa
na obiektach ³ódzkiego A&A Golf Club.

Jeœli marz¹ nam siê w biznesie zasady przejrzystoœci, jawnoœci,
uczciwoœci i fair play to spróbujmy wprowadziæ elementy golfa do
harmonogramu studenckich zajêæ – mówi Arkadiusz Majsterek, wspó³-
pomys³odawca ca³ej akcji.Specjalne uznanie nale¿y siê w³adzom
wydzia³u Uniwersytetu £ódzkiego, Rektorowi prof. W³odzimierzowi
Nykielowi, Dziekanowi Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego prof.
Janowi Gajdzie, Prorektor prof. Zofii Wysokiñskiej, którzy wiedz¹, ¿e
golf jest istotnym elementem wykszta³cenia przysz³ego biznesme-
na. Niemo¿liwe? A jednak! 14 paŸdziernika, w Dzieñ Edukacji Naro-
dowej, w 236 rocznicê, powstania Komisji Edukacji Narodowej utwo-
rzonej z inicjatywy króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, w
popularny Dzieñ Nauczyciela ruszy³ autorski program szkoleniowy
A&A Golf Club. Studenci Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu £ódz-
kiego Kierunku Ekonomia o specjalnoœci EKOBIZNES rozpoczêli na-
ukê gry w golfa w ramach obowi¹zkowych zajêæ sportowych. Przez
ca³y rok akademicki, od paŸdziernika do czerwca w ca³orocznej hali
golfa A&A Golf Club bêdzie uczyæ siê ponad stu studentów uniwer-
sytetu. Na dobry pocz¹tek oczywiœcie. Pierwsz¹ lekcjê dla suden-
tów przeprowadzili trenerzy A&A, pracownicy Studium Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu £ódzkiego Leszek Pi¹stka i Andrzej Doniec-
ki. Przyszli adepci golfa us³yszeli krótk¹ historiê tego sportu i zostali
wprowadzeni w arkana gry. Ju¿ podczas pierwszych zajêæ mieli oka-
zjê poczuæ satysfakcjê z trafienia do do³ka. To fantastyczna okazja
by w ramach w-f móc nauczyæ siê regu³ tego sportu dla d¿entelme-
nów – mówi student I roku. Nie spodziewa³em siê, ¿e to taka frajda.
O tym, ¿e golf to tak naprawdê filozofia ¿ycia wiedz¹ oczywiœcie
golfiœci. Wie o tym ka¿dy, kto choæ raz przeszed³ przez pole golfo-
we. Okazuje siê, ¿e w nied³ugiej przysz³oœci potwierdz¹ studenci,
graj¹cy w golfa na uniwersytecie.
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L I T W A  C U P  2 0 0 9

W klubowych
marynarkach
przed Domem
Polskim
w Wilnie.

W drodze na turniej
humory dopisywa³y
ca³y czas...
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t a k b y o³ ...

Najwiêksz¹ niespodzianke poziomem gry sprawi³ pocz¹tkuj¹cy
Marek Wasiak, który osi¹ga³ dobre rezulataty, pomimo, iz na
polu by³ drugi raz.

Wszystkie litewskie pola by³y doskonale przygotowane do gry.
Wzorowo przystrzy¿one nie tylko fairwaye, ale równie¿ roughy.
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Od 27 do 29 wrzeœnia na trzech 18-do³kowych litewskich polach roze-
grany zosta³ turniej LITWA CUP 2009 o puchar internetowego czasopi-
sma „Nasz Golf” i nagrodê specjaln¹ galerii ADI ART. To drugi turniej z
tej serii w tym roku - po czerwcowym CZECHY CUP. Pola to Le Meridien
(zwany te¿ The V Club), The European Center Golf Club oraz Capitals
Golf Club.
Pierwsze z tych pól zbudowane zosta³o kilka miesiêcy temu przez Fran-
cuzów. Na polu znajduje sie ekskluzywny hotel. Pobyt w nim dla jednej
osoby to wydatek ponad 100 euro! To jedno z dro¿szych miejsc golfo-
wych. Znajduje siê 19 kilometrów od Wilna w kierunku Rygi. Pole jest –
jak zreszt¹ pozosta³e, na których graliœmy – bardzo dobrze przygoto-
wane. Nale¿y je zaliczyæ do trudnych. Obfituje w wiele przeszkód wod-
nych i bunkrów zagradzaj¹cych dorogê do greenów.
Kontakt: +370 5 2739 79.
Drugie pole – The European Center Golf Club - znajduje siê 26 kilome-
trów na pó³noc od Wilna, trzeba jednak uwa¿aæ na zjazd z g³ównej
drogi, biowiem oznakowanie jest ma³o czytelne. Sympatyczna, ¿yczli-
wa obs³uga, interesuj¹ce rozwi¹zanie do³ków i fairway`ow, dobra in-
frastruktura (polecamy restauracjê na 19 do³ku).
Kontakt: +370 616 26 366 (www.golfclub.lt)
Najciekawsze krajobrazowo okaza³o siê trzecie pole po³o¿one na 145
hektarach! Znajduje siê w pobli¿u wioski Pastrevio sen. – 50 kilometrów
od Wilna. Pole to zosta³o wybrane przez amerykañskie pismo „Golf INC”
na najlepszy projekt 2007 roku w œwiecie z wyj¹tkiem USA.
Kontakt: +370 620 17 181 (www.capitals.lt).
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Na wszystkich polach, na których graliœmy podkreœlenai godne jest
wyposa¿enie – sklepy, restauracjê. Dodajmy, ¿e na Litwie znajduje siê
5 pól 18-do³kowych i jedno 9-do³kowe.
Zwyciêzc¹ LITWA CUP 2009 zosta³ Dariusz Skudlarski (wygra³ równie¿
CZECHY CUP!) wynikiem 339. Drugiej miejsce zdoby³ Jacek SzThe Eu-
ropean Center Golf Club – Miros³aw Golis. On równie¿ – po zaciêtej
dogrywce – zdoby³ nagrodê specjalna galerii ADI ART.

Nagrodê odbiera
zwyciê¿ca –
Dariusz Skudlarski...

... oraz
Miros³aw
Golis.
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Turniej Kapitañski ...

... rozegrany w Woli B³êdowej 12 paŸdziernika. Pierwsze miejsce
zdoby³a dru¿yna w sk³adzie: Tadeusz Grodziñski, Adam Kowalczew-
ski, Rafa³ Osiñski i Marek Dêbski. Drugie miejsce zdobyli: Prtzemy-
s³aw Cechowski, Andrzej Styczyñski, Micha³ Brendzel i Sylwester
Wasiak. Trzecie – Jerzy Bielawski, Maciej Paw³owski, Eryk Rawicki i
Jaros³aw Szewczyk.

...  i dru¿yna, która
zwyciê¿y³a.

Uczestnicy turnieju...
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Iwona Kul¹gowska, „Zagubiona pi³ka”, gwasz na kartonie, 2009.

Iwona Kul¹gowska, „Fore!!!”, gwasz na kartonie, 2009.

Golf w sztuce



„Nasz Golf”
wspomagaj¹: OK-bis

P K G K £

Z£OTA JESIEÑ w A&A Golf Club

Weekend z golfem – 4 godz. dla osób nie maj¹cych stycznoœci z
golfem: sob – niedz po 2 godz.- 4 godz., grupa min 3 os. max 6 os.,
cena: 199 z³.

Weekendowy kurs golfa dla pocz¹tkuj¹cych 10 godzinny, zajêcia od-
bywaj¹ siê w soboty po 2 godz. przez 5 tygodni, gr. min 8 os. max 10
os. cena: 499 z³.

Kurs golfa dla pocz¹tkuj¹cych 16 godzinny; zajêcia odbywaj¹ siê w
dni robocze, 8 spotkañ 2 godzinnych, min 8 os. max 10 os., cena:
399 z³.

Kurs golfa dla zaawansowanych 10 godzinny; 10 spotkañ w dni ro-
bocze, min 6 os. max 8 os., cena: 900 z³.

Lekcje golfa dla dzieci – dla pocz¹tkuj¹cych w grupach 5 - 7, 8 -12,
13 – 18; Zajêcia odbywaj¹ siê raz w tygodniu, 60 min, min 6 osób,
cena 25 z³./ 1 godz./ 1os.(w jêz. polskim) i 30 z³. (w jêzyku angiel-
skim)

Kursy indywidualne:
- 1 os. - 150 z³.za lekcje, pakiet 10 lekcji – 1 300 z³. (lekcja 60 min)
- 2 os. - 250 z³.za lekcje, pakiet 10 lekcji – 2 400 z³. (lekcja 60 min)

Pakiet grupowy (min 3 osoby):
I osoba pe³na odp³atnoœæ
II osoba 10% zni¿ki
III osoba 15% zni¿ki

Dzieci, m³odzie¿ i studenci do 24 roku ¿ycia 20% zni¿ki na kursy
golfa (zni¿ka nie obejmuje lekcji golfa dla dzieci)

W czasie trwania kursu i zajêæ zapewniamy:
- doœwiadczonego instruktora
- bezp³atne wejœcie na obiekty A&A GC
- kije do gry
- nieograniczon¹ iloœæ pi³ek potrzebn¹ do treningu

*oferta obowi¹zuje od 23 wrzeœnia do 21 grudnia 2009 r.


