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£ódzki golf na czele

£ódŸ na mapie golfowej Pol-
ski nie by³a wa¿nym punk-
tem. Sytuacja zaczê³a siê
zmieniaæ trzy lata temu, kie-
dy powsta³ klub golfowy A&A.
W ci¹gu zaledwie trzech lat
nasz region sta³ siê w tej dzie-
dzinie sportu jednym z wio-
d¹cych. Nie chodzi ani o wy-
niki, ani o miêdzynarodowe
turnieje. Rzecz w populary-
zacji tej dyscypliny sportu, w
organizacji imprez wa¿nych
dla œrodowiska, regionu, kra-
ju, wa¿nych dla m³odzie¿y, od
której przecie¿ w przysz³o-
œci rozwój tego sportu zale-
¿y.
A&A Golf Club stworzy³ naj-
wiêksz¹ halê golfow¹ w Pol-
sce, w której przez ca³y rok
mog¹ trenowaæ nie tylko gol-
fiœci, ale równie¿ prowadzo-
na jest nauka gry. Zarz¹d klu-
bu wyst¹pi³ z inicjatyw¹ do
radnych, aby dofinansowali
dojazdy m³odzie¿y na zajê-
cia wf, w czasie których
uczniowie poznaj¹ tajniki gry.
To pionierskie przedsiêwziê-
cie w Polsce, które potem
zaczê³y naœladowaæ inne wo-
jewództwa.

W Pabianicach pod £odzi¹
otwarto driving o d³ugoœci
250 metrów. W niedalekiej
prysz³oœci powstanie tu kilka
greenów oraz bunkrów.
W tych obiektach odbywaj¹
siê zawody - £ódzka Liga
Golfa, Pabianicka Liga Golfa,
Roockie Cup. Kilka razy do
roku organizowane s¹ turnie-
je o puchar klubowy, raz o
mostrzostwo klubu.
A&A Golf Club organizuje co-
rocznie w czerwcu jeden
z najwa¿niejszych turniejów
w kraju – o Brylant A&A.
Prawdopodbnie ¿adna z tego
typu imprez nie mo¿e rów-
nac siê pod wzglêdem opra-
wy. Prezentacje interesuj¹ce
nie tylko golfistów sprowa-
dzaj¹ na fina³ odbywaj¹cy siê
w drugim dniu turnieju kilka
tysiêcy osób.
W planach klubu znajduje siê
budowa pola golfowego. In-
westycja jest ogromna, wiêc
to kwestia najbli¿szych lat. Na
to jednak golfiœci oczekuj¹
niecierpliwie.
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.Ci, którzy golfem zarażają...
Anna Kozik jest nauczycielk¹ wy-
chowania fizycznego w Gimna-
zjum 44 w £odzi.
Z golfem zetknê³am siê 2 lata
temu, kiedy uczestniczy³am w
programie popularyzacji golfa w
szko³ach. Poznaj¹c tajniki gry w
golfa coraz bardziej przekonywa-
³am sie do tego sportu. Wspa-
nia³a atmosfera w Klubie, dobra
zabawa podczas zajêæ, rozgry-
wanie turniejów dla amatorów tej
dyscypliny przekona³y mnie, ¿e
mo¿e to byæ sport dla ka¿dego.
Wraz z kole¿ank¹ stworzy³am
grupê dzieci w wieku 13-15 lat,

których stara³yœmy siê zainteresowaæ tym sportem. Dzieki ¿ycz-
liwoœci A&A Golf Club w £odzi uczestniczyli oni w zajêciach golfa
poznaj¹c podstawowe zasady gry i etykiety. Mam nadzieje, i¿
czêœæ z nich polubi³a golfa jak ja i bêdzie rozwijaæ zainteresowa-
nia tym wci¹¿ ma³o popularnym sportem. I wkrótce w Polsce, tak
jak w innych krajach Europy golf stanie siê sportem masowym.

... i golfem zarazeni
Kamil Skudlarski ma 12 lat, chodzi do Szko³y
Podstawowej nr 3 w £êczycy im. 25 Kaliskiej
Dywizji Piechoty. Interesuje siê golfem, po-
niewa¿ chce byæ coraz lepszy
a wie, ¿e zosta³o mu du¿o do zrobienia, ale
siê nie poddaje. Odniós³ nastêpuj¹ce sukce-
sy: wygra³ w Golinie w kat. juniorów o puchar
Burmistrza Goliny i zaj¹³ 1 miejsce w swoim
pierwszym turnieju ( II PUCHAR A&A GC) w
grupie hcp 36-54 z wynikiem 111 uderzeñ

Kamil Skudlarski

Anna Kozik

TTTTTAK TRZYMAJ, KAMIL!!!AK TRZYMAJ, KAMIL!!!AK TRZYMAJ, KAMIL!!!AK TRZYMAJ, KAMIL!!!AK TRZYMAJ, KAMIL!!!
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Nauczyciele prowadz¹cy golf w szko³ach.

i n f o r m a c j e

Na pocz¹tku maja w Turcji zosta³ rozegrany turniej  I. D. Marketing
o Puchar Prezesa A&A Golf Club. Na trudnym polu w Sueno Pines
uczestniczy³o w rozgrywkach ponad 60 graczy. Zwyciêzc¹ zosta³
Arkadiusz Majsterek z wynikiem 83 uderzenia, drugie miejsce  zaj¹³
Horst Eckhard 85 uderzeñ, a trzecie –Krzysztof Domañski 86 uderzeñ.

*

Juniorka z A&A GC Amanda Majsterek zosta³a powo³ana do kadry
Polski. W klubie mamy jeszcze kilku juniorów, których gra i postêpy
rokuj¹ dobre wyniki.

*

W dniach 02.-03 .05.2009 r w Woli B³êdowej odby³ siê turniej
o Puchar Prezesa GP&CC. Udzia³ wziê³o 24 golfistów z £odzi i okolic
(13 golfistów z A&A Golf Club). Zawody wygra³ najm³odszy uczestnik
– Adrian Jêdrzejewski, przed dobrym golfist¹ Grzegorzem Zieliñskim
i Januszem Hofmanem oraz Piotrem Rogalskim (z A&A GC), który
w dogrywce przegra³ z Januszem. Kategoriê netto wygra³ Jaros³aw
Szewczyk (A&A GC) przed Januszem Pieñkowskim oraz Piotrem Ro-
galskim (A&A GC). Puchary zosta³y wrêczone, a na pytanie skiero-
wane do uczestników turnieju: „kto jest prezesem Golf Palace?”  nie
uzyskano odpowiedzi.

*

Po piêciu godzinach gry, czasami w strugach ulewnego deszczu za-
koñczony zosta³ drugi turniej o Puchar A&A GC. W grupie HCP 0-36
zwyciê¿y³ Arek Majsterek z wynikiem 83 uderzeñ. Doskona³y wynik
111 uderzeñ uzyska³ zwyciêzca grupy 36,1-54 Kamil Skudlarski (14
lat), dla którego by³ to dopiero pierwszy turniej w ¿yciu. Longest
drive wygra³ Jurek Bielawski, a closest to the pin – Oskar KaŸmierczak.
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i n f o r m a c j e

W kwietniu zakoñczone zosta³y halowe rozgrywki dla pocz¹tkuj¹-
cych – Rookie Cup. Oto zwyciêzcy:
1 Sylwester Wasiak
2 Przemek Cechowski
3 Magdalena Raczko
4 Zbigniew Truszkiewicz
5 Sebastian Œliwiñski
6 Micha³ Dybowski
7 Rafa³ Osiñski
8 Maciej Konopka
9 S³awomir Bubas
10 Dariusz Janczewski

*

Trwa Pabianicka Liga Golfa (spotkania w ka¿dy wtorek o 18.00 na
drivingu w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego). W lidze prowadzi
Robert Kubielski przed Rafa³em Osiñskim i Przemys³awem Cechow-
skim.

*

Przypominamy, ¿e za kilka dni – 6 i 7 czerwca w Woli B³êdowej –
kolejna edycja Turnieju o Brylant A&A. Jest to jeden z najwa¿niej-
szych turnieju w w Polsce, z najlepsz¹ opraw¹, która zainteresuje
nie tylko graj¹cych w golfa. W programie znajd¹ siê m.in.: - bankiet
na œwie¿ym powietrzu, akademia golfa, pokazy mody, pokazy sztuki
jubilerskiej, pokaz mistrzostwa fryzjerskiego, pokaz tañca towarzy-
skiego, wystawa rzeŸb, jazdy próbne luksusowymi samochodami,
konkurs na najpiêkniejszy kapelusz, konkurs fotograficzny, loteria
wizytówkowa. Imprezê poprowadzi Krzysztof Ibisz.



6

Zmagania
trwa³y po-
nad
4 godzi-
ny...

Golf na Sportowych Juwenaliach

Trzy dni trwa³y Sportowe Juwenalia na obiektach AZS w £odzi. Od 7 do 9
maja studenci 12 ³ódzkich uczelni rywalizowali w konkurencjach sporto-
wych i poznawali dyscypliny, których nie ma jeszcze w programie zajêæ
wf, m.in golfa.
Prezentacja golfa odby³a siê w
trzecim dniu najwiêkszej spor-
towej imprezy studenckiej. Mi-
ko³aj, B³a¿ej i Andrzej prezen-
towali uderzenia maj¹c do dys-
pozycji p³ytê stadionu pi³kar-
skiego i bie¿niê lekkoatle-
tyczn¹. Golf okaza³ siê niewy-
magaj¹c¹ dyscyplin¹, która
wzbudza du¿e zainteresowa-
nie. Sport ten równie¿ okaza³
siê idealn¹ form¹ rozgrzewki
przed Biegiem Europejskim dla
W³odzimierza Smolarka (jed-
nego z najwybitniejszych Pol-
skich pi³karzy), który spêdzi³ z
kijem ca³¹ godzinê, a nastêp-
nie stan¹³ na starcie biegu.
Udzia³ w Sportowych Juwena-
liach to kolejna impreza maj¹-
ca na celu propagowanie gol-
fa wœród mieszkañców £odzi i
regionu, tym razem w œrodo-
wisku akademickim.

A&A Golf Club dziêkuje AZS £ódŸ za zaproszenie na Sportowe Juwena-
lia. Mamy nadziejê na spotkanie za rok.
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W oczekiwaniu na og³oszenie wyników...

t a k b y o³ ...



8

Kto jest kim w A&A GC?

Magdalena Skrzydlewska – PR Manager
i Promotor golfa, odpowiada za budowanie
wizerunku marki A&A Golf Club, propago-
wanie golfa i administracjê obiektów klubo-
wych

Tadeusz Grodziñski – przewodnicz¹-
cy Komisji Sportowej w A&A GC.
Cz³owiek oddany golfowi bez reszty.
Podchodzi do treningów bardzo
profesjonalnie. Koledzy ¿artuj¹, ¿e
analizuj¹c naukowo uderzenia golfo-
we wkrótce z W³odzimierzem Kro-
nenbergerem napisz¹ pracê dok-
torsk¹ na ten temat.

Andrzej Lewandowski – nauczyciel
wychowania fizycznego, w klubie
uczy pocz¹tkuj¹cych graæ w golfa.
Znany jest z tego, ¿e lekcje prowa-
dzi bardzo solidnie, z pe³nym zaan-
ga¿owaniem. Niedawno zosta³ zwy-
ciêzc¹ II Zimowego Puchary £odzi.
W golfa uczy³ siê graæ przez kilka lat
w Stanach Zjednoczonych.
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II Wiosenny Turniej Golfa Nauczycieli

We wtorek 21 kwietnia w najwiêkszej hali golfowej
w Polsce – w siedzibie A&A Golf Club w £odzi przy ul.
Wersalskiej 47/75 rozegrany zosta³ II Wiosenny Turniej
Golfa Nauczycieli.

I miejsce zaj¹³ Zbigniew Truszkiewicz,
nauczyciel wychowania fizycznego
w gimnazjum nr 7 w £odzi, II – Rafa³
Glaznap, a III (po dogrywce) – An-
drzej Zybert.

Organizatorami turnieju byli: A&A Club Golf oraz £ódz-
kie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta³cenia Prak-
tycznego. Turniej koordynowali: Zbigniew Truszkiewicz,
Maciej Matczak – doradca metodyczny £CDNiKP

Celem zawodów by³a popularyzacja nowej dyscypliny
sportu wœród nauczycieli, integracja tego œrodowiska
oraz wy³onienie najlepszych z najlepszych golfistów
wœród nauczycieli.
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Akademia golfa

Kije golfowe. Kije sk³adaj¹ siê z g³ówki (head), któr¹ uderza siê
w pi³kê, prêta ³¹cz¹cego (shaft) oraz r¹czki (grip). Kije ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ k¹tem nachylenia g³ówki (loft), d³ugoœci¹ kija oraz wag¹.
Te podstawowe parametry decyduj¹ o wysokoœci i d³ugoœci lotu, a
tak¿e o podkrêceniu pi³ki (spinie).
Kije dziel¹ siê na cztery rodzaje:
– Woody (nazwa pochodzi od drewna, bo kiedyœ z tego materia³u
by³y wykonywane) – o najwiêkszej masie g³ówki; umo¿liwiaj¹ one
wykonywanie uderzeñ do najd³u¿szych lotów pi³ki; obecnie najczêœciej
u¿ywane i oznaczane to: 1 (driver, ok. 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17).
– Irony (¿elaza) – znacznie l¿ejsze, umo¿liwiaj¹ce wykonywanie de-
likatniejszych uderzeñ i precyzyjniejsz¹ ich kontrolê; najczêœciej u¿ywa
siê ironów od numeru 3 do 9 (nastêpny w zestawie to Pitching
Wedge [PW], czasem te¿ Sand Wedge [SW])
– Wedge (kliny) – w³aœciwie pododmiana ¿elaz, s³u¿¹ do uderzeñ
krótkich oraz w trudnych sytuacjach (np: gdy pi³ka wpadnie w piach);
oznaczane PW, GW, SW, AW i LW (k¹ty do 64 stopni);
– Puttery (popychacze) - stosuje siê je na greenach do precyzyjne-
go uderzania pi³ek, tak, aby ostatecznie wpad³y do do³ka.
Woody i puttery ró¿ni¹ siê czêsto od siebie kszta³tami g³owki oraz
rodzajem metaria³u, z którego wykonywane s¹ shafty.

Sklep A&A (www.golf.aia.pl) poleca dla pocz¹tkuj¹cych zestaw 3 ki-
jów – irony 7 i 9 oraz putter. Cena za komplet ³¹cznie z podrêczn¹ torb¹
249 z³. (shafty metalowe) lub 299 z³. (shafty grafitowe). Dla cz³onków
klubu A&A zni¿ka – 199 z³. (metalowe) lub 249 z³. (grafitowe).
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Golf w sztuce

Barbara Czerwiñska, „Gra” olej na p³ótnie, 81 x 64 cm.
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Zapraszamy wszystkich – nie tylko golfistów – na pole golfowe do
Woli B³êdowej 6 i 7 czerwca na Turnieju o Brylant A&A.
W programie znajd¹ siê m.in.: bankiet na œwie¿ym powietrzu, aka-
demia golfa, pokazy mody, pokazy sztuki jubilerskiej, pokaz mistrzo-
stwa fryzjerskiego, pokaz tañca towarzyskiego, wystawa rzeŸb, jazdy
próbne luksusowymi samochodami, konkurs na najpiêkniejszy kape-
lusz, konkurs fotograficzny, loteria wizytówkowa.
Imprezê poprowadzi Krzysztof Ibisz.


