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Wszystkiego najlepszego w Nowym 2010
Roku ¿yczy NASZ GOLF. Oby to, co w 2009
by³o najlepsze, okaza³o sie najgorsze w 2010!
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Listy S³awomira Piñskiego – dyrektora Turnieju
World Golfers Poland Championship

Szanowne Golfistki i Golfiœci!

Rok 2009 by³ rokiem jubileuszowym dla World Golfers Poland Cham-
pionship i z tego te¿ powodu chcia³bym przedstawiæ krótkie podsu-
mowanie oraz kilka moich refleksji.
Przez dziesiêæ lat w turnieju World Golfers Poland Championship
uczestniczyli niemal wszyscy polscy golfiœci, a blisko 60 zwyciêz-
ców wystartowa³o w œwiatowych fina³ach World Golfers Cham-
pionship. Rozgrywane one by³y na polach golfowych w USA, Domini-
kanie, Po³udniowej Afryce, Malezji, Tajlandii, Turcji i Hiszpanii. Osi¹-
galiœmy sukcesy sportowe, z których warto wymieniæ ten najwiêk-
szy: z³oty medal dru¿ynowo i dwa zwyciêstwa indywidualnie na
turnieju rozgrywanym w roku 2003 na Dominikanie. Nasi reprezen-
tanci byli aktywni  w aukcjach charytatywnych i imprezach towa-
rzysz¹cych. Reprezentacja polskich golfistów zawsze by³a bardzo
dobrym ambasadorem Polski i polskiego golfa.
World Golfers Championship osi¹ga coraz wiêksze znaczenie i zasiêg.
W ostatnim finale, rozgrywanym w Marbelli, w turnieju g³ównym i
towarzysz¹cym wystartowa³o ponad 240 golfistów z 24 krajów. W
imprezach oficjalnych uczestniczy³o 360 osób. Jest mi mi³o poinfor-
mowaæ równie¿ o tym, ¿e polska edycja turnieju zosta³a bardzo
wysoko oceniona, a jego zespó³ organizacyjny zaproszony do wspó³-
pracy przy organizacji œwiatowego fina³u. Ja osobiœcie zosta³em
nominowany Dyrektorem Sportowym Turnieju, Sêdzi¹ G³ównym by³
Krzysztof Góra, a Scorerem Robert Hajduk.
Niezwykle wa¿nym aspektem organizacyjnym World Golfers Poland
Championship jest jego wymiar. W roku 2010 zaplanowaliœmy 10
turniejów eliminacyjnych i turniej fina³owy. Powoduje to, ¿e z jednej
strony mamy okazjê goœciæ a¿ na dziewiêciu polach golfowych w
Polsce docieraj¹c do bardzo szerokiego grona golfistek i golfistów, z
drugiej mo¿liwoœæ wzbogacenia listy turniejów golfowych w po-
szczególnych klubach. Niesie to za sob¹ koniecznoœæ aktywnego
pozyskiwania sponsorów i partnerów turnieju, by sprostaæ kosztom
organizacyjnym. Nasz¹ ambicj¹ jest organizowanie pikników golfo-
wych dla kilkuset osób, które bêd¹ towarzyszy³y turniejom elimina-
cyjnym. Mamy równie¿ satysfakcjonuj¹c¹ œwiadomoœæ tego, ¿e
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poprzez organizacje turniejów stwarzamy mo¿liwoœæ generowania
przychodów przez wspó³pracuj¹ce z nami pola golfowe.
Ale przed naszym turniejem World Golfers Poland Championship stoj¹
kolejne wyzwania. W Czechach, które tak czêsto i chêtnie stawiamy
sobie za wzór w odniesieniu do rozwoju golfa, jest organizowanych
40 turniejów eliminacyjnych, 4 fina³y regionalne i fina³ krajowy. Chcie-
libyœmy w ci¹gu dwóch, trzech lat osi¹gn¹æ podobny wymiar, za-
praszaj¹c jednoczeœnie do organizacji turniejów eliminacyjnych 9-
do³kowe pola golfowe. Bêdzie nam o tyle ³atwiej rozwijaæ turniej,
¿e zosta³ on wzmocniony zaszczytnym patronatem Konfederacji Pra-
codawców Polskich.

Jako dyrektor turnieju za wspó³pracê przy organizacji World Golfers
Poland Championship dziêkujê serdecznie wszystkim sponsorom, part-
nerom i patronom medialnym. Dziêkujê Polskiemu Zwi¹zkowi Golfa, za
niezmienne udzielanie patronatu przez 10 lat, oraz wsparcie jakie
okaza³ turniejowi od jego skromnego pocz¹tku.
Dziêkujê mened¿erom i pracownikom pól golfowych za wspó³pracê.
Dziêkujê wszystkim golfistom, zarówno tym uczestnicz¹cym w tur-
niejach eliminacyjnych jak i tym, którzy godnie reprezentowali nas
podczas œwiatowych fina³ów.

¯yczê wszystkim Szczêœliwego Nowego Roku 2010.

Do zobaczenia na polach golfowych.

S³awomir Piñski
Dyrektor Turnieju

World Golfers Poland Championship

Szanowny Panie Prezesie,

ze zdumieniem i niedowierzaniem przeczyta³em listê turniejów PZG
na rok 2010. Ze zdumieniem, poniewa¿ wœród pól na których bêd¹
organizowane turnieje Golf Masters Series nie znalaz³o siê miejsca
dla Binowo Park. Binowo Park GC jest najwiêkszym Klubem Golfowym
w Polsce dzia³aj¹cym przy polu golfowym. Zrzeszonych jest w nim
blisko 400 cz³onków, w tym od ponad 200 odprowadzana jest sk³adka
do PZG. Osi¹gn¹³ wiele sukcesów sportowych, miêdzy innymi czte-
rokrotnie zdobywa³ Klubowe Mistrzostwo Polski. By³ organizatorem
du¿ych zarówno miêdzynarodowych jak i krajowych turniejów: Eu-
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ropean Challenge Trophy Men, European Junior Golf Tour, Polish Open
itd. Aktywnie inicjowa³ i realizowa³ program szkolenia juniorów we
wspó³pracy z PZG, czego efektem by³ najlepszy w historii wystêp
polskiej dru¿yny w European Junior Team Championship w Czechach
w roku 2003. Jako przyk³ad osi¹ganych wyników podam, ¿e drugie-
go dnia zawodów stroke play nasi juniorzy zagrali brutto: Jan Zawa-
dowski 69, Max Sa³uda i Piotr D¹browicki po 70, Jakub Osowski 71 i
Przemek Piñski 73. Po³owa reprezentacji Polski Juniorów by³a cz³on-
kami Binowo Park. Co roku Binowo Park jest w grupie klubów wydaj¹-
cych najwiêcej Zielonych Kart, graj¹ u nas du¿e grupy kobiet i junio-
rów, w turniejach klubowych startuje nawet ponad 100 cz³onków
klubu (rekord wynosi 114). Bez wiêkszego ryzyka i fa³szywej skrom-
noœci mo¿na wiêc stwierdziæ ,¿e Binowo Park Golf Club jest jednym
z najbardziej zas³u¿onych klubów golfowych w Polsce.
Panie Prezesie, czy wielkoœæ naszego klubu w odniesieniu do liczby
cz³onków zrzeszonych w PZG, bardzo dobre oceny organizacji tur-
niejów golfowych i aktywne uczestnictwo w rozwoju golfa w Polsce
nie uprawnia Binowo Park do tego by Polski Zwi¹zek Golfa podj¹³
decyzjê o organizacji turnieju z cyklu Masters Series PZG na polu w
Binowie?
Niezale¿nie od turniejów Masters Series Golf, w zesz³ym roku po raz
pierwszy organizowany by³ cykl turniejów I Ladies Golf Tour. Na polu
golfowym w Binowie odby³ siê turniej fina³owy. W imprezie oprócz
zaawansowanych golfistek uczestniczy³y panie pocz¹tkuj¹ce. Ra-
zem, uczestniczy³o ponad sto pañ. Wszyscy uczestnicy, obserwa-
torzy i sponsorzy podkreœlali bardzo dobr¹ organizacjê samego tur-
nieju oraz wydarzeñ towarzysz¹cych: miêdzy innymi rejs statkiem
po Odrze wraz z bankietem, fajerwerki, wystawa i aukcja po plene-
rze malarskim. Jednym s³owem aran¿acje na jakie szczególnie za-
s³uguj¹ panie golfistki.
Mimo powy¿szego Pan Prezes i Zarz¹d PZG nie znaleŸli powodów
byœmy mogli kontynuowaæ organizacjê turnieju dla kobiet w cyklu
Ladies Golf Tour. Dla porównania podam, ze w niektórych turniejach
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z cyklu I Ladies Golf Tour, rozgrywanych na innych polach golfo-
wych, uczestniczy³o 16 golfistek (s³ownie: szesnaœcie).

Panie Prezesie, naprawdê staramy siê wywi¹zywaæ z obowi¹zków,
zarówno tych narzuconych w umowach jak i tych, które wynikaj¹ z
ducha golfa i etykiety, najlepiej jak tylko potrafimy. Dlaczego skre-
œla Pan z listy aktywnych klubów golfowych Binowo Park i jego
cz³onków. Czy myœli Pan, ¿e takie sygna³y spowoduj¹ zwiêkszenie
udzia³u naszych cz³onków w  turniejach PZG? I czy myœli Pan, ¿e z
tego powodu bêd¹ zadowolone inne Kluby – Cz³onkowie PZG? I ge-
neralnie czy jest to w interesie polskiego golfa.

Z powa¿aniem
S³awomir Piñski

Oto zwyciêzcy £ódzkiej Ligii Golfa – Jesieñ 2009:
1. £ukasz Skudlarski
2. Miko³aj Kubielski
3. Rafa³ Osiñski
4. Tadeusz Grodziñski
5. Kamil Skudlarski

Oto zwyciêzcy Pabianickiej Ligii Golfa – Jesieñ 2009:
1.Rafa³ Osiñski
2. Tadeusz Grodziñski
3 S³awomir Bubas
4 Robert Kubielski
5 Andrzej Styczyñski
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Magda i Sylwek
z synem Adamem
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t a k b y o³ ...
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Jak informowaliœmy w poprzednim nume-
rze „Naszego Golfa” w listopadzie roze-
grany zosta ³ turniej TUNEZJA CUP o pu-
char czasopisma i nagrodê specjaln¹ ga-
lerii ADI ART. Oto kilka zdjêæ z rozdania
nagród. O wynikach informowaliœmy w po-
przednim numerze (www.nasz-golf.pl).
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Nak³adem £ódzkiej Izby Przemys³owo-Handlowej ukaza³ sie 13-kartko-
wy kalendarz scienny, w którymprezentowane sa znakomite zdjêcia pola
golfowego w Binowie pod szczecinem. Oto jedna z kartek kalendarza.
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Leokadia Bartoszko, „Orbita”, fotografia artystyczna.

Golf w sztuce



12

W pierwszym s³owie moi mili
¿yczê DRIVE/ów na pó³ mili
przemilcza³em zamach próbny
bowiem czêsto bywa zgubny.

¯yczê poszukiwañ owo-
cnych pi³eczki bo to zdrowo
kiedy z³azisz dobrodzieju
wszystkie ROUGH-y wzd³u¿
FAIRWAY-u.

¯yczê wam tymi Œwiêtami
cud-przepiêknych grañ WOOD-ami
lub HYBRYD¥ do wyboru
kwesti¹ wprawy b¹dŸ humoru.

Przysz³a pora na ¿yczenie
„SWING IRON/em jak marzenie”
niech , jak za pomoc¹ magii
pi³ka spadnie obok flagi.

Teraz , kiedy jest na GREEN/ie
¿yczê wam spokoju , by nie
z¿ar³y was napiête nerwy
myœl¹c tylko „HOLE” bez przerwy.

¯yczê równie¿ PUT/ów trafnych
bo to ca³y sens jest w grach tych
aby pi³ka jednym PUT/em
wpad³a prosto w do³ek . Zatem

BIRDIE , EAGLE-a , ALBATROS-a
i utrzyjmy wszystkim nosa ,
ca³a nasza niech ekipa
walczy aby nasz HANDICAP

spada³ , a¿ spadnie do zera.
Wygraæ wtedy raz lub nie raz
nam nie bêdzie nazbyt trudno .
tylko czy nie bêdzie nudno ???

Kiedy zamiast piêknych SHOT/ów
pi³ka posz³a ... ale z boku
kiedy ka¿dy w pó³ zdañ urwa³
najtrafniejsze s³owo ...

R. O.

Na Nowy Rok proponujemy Wam wiersz
naszego kolegi Rafa³a Osiñskiego


