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Jak mija dzień? – pytam Krzysztofa Oleksowicza, rajdowca i pasjonata golfa, 

a w dniu dzisiejszym także inicjatora imprezy, na której się znajduję - Inter 

Cars Golf Cup. – Bardzo dobrze – odpowiada bez namysłu, za to z szerokim 

uśmiechem –  tylko jestem trochę niewyspany, bo musiałem się zerwać  

o świcie, żeby załatwić dobrą pogodę. 

Negocjacje w tej sprawie najwyraźniej przebiegły bardzo sprawnie, bo 

choć od rana niebo zasnute jest stalowo-sinym nimbostratratusem, 

to na terenie podwarszawskiego Sobienie Królewskie Golf & Coun-

try Club w ciągu całego dnia nie spadnie ani jedna kropla deszczu. 

Wniosek z tego jest taki, że jeśli akurat z jakiegoś powodu potrze-

bujecie dobrej pogody, to wiecie do kogo dzwonić.

Krótko po ósmej ruszają przygotowania do rozpoczęcia im-

prezy. Trenerzy i obsługa pola szykują sprzęt, panów dbają-

cych o trawę oddelegowano na maszyny, bar serwuje kawę 

za kawą, a przy wejściu wyrasta ścianka do okoliczno-

ściowych zdjęć i stanowisko rejestracyjne, gdzie dodat-

kowo wydawane będą identyfikatory oraz rękawiczki 

golfowe. 

Przygotowania idą sprawnie. Nikt się nie ociąga.  

I nagle wszystko jest gotowe. Można przyjmować 

pierwszych gości. A ci zjawiają się już krótko po 

dziewiątej rano. Co tak wcześnie? – pytam.  

– Żartujesz? Obowiązkowa rozgrzewka. – od-

powiada jeden z nowoprzybyłych. 

Przygotowania

Mija dziesiąta i kończy się odprawa. Wszyscy uczestnicy, za-

równo turnieju i towarzyszącej mu Akademii odebrali swoje 

identyfikatory. Frekwencja – niemal sto procent wszystkich, 

którzy otrzymali zaproszenia. Jeszcze krótka chwila ocze-

kiwania i do boju ruszają akademicy. Do ich dyspozycji po-

zostaje aż trzech trenerów: Jakub Ufnal, Jakub Grzesiuk 

i Michał Kołubiec. To za nimi właśnie podążamy na pole 

treningowe. Dokoła toczą się rozmowy, ale wszystkie do-

tyczą golfa. Trenerzy bez zbędnej zwłoki przystępują do 

pierwszej prezentacji. Poznajemy kolejne kije. Wiemy już, 

czym się różni trójka od dziewiątki. Za chwilę trenerzy 

ustawiają piłeczki na tee i rozgrywają dwa pokazowe 

dołki. Dopiero teraz widać naprawdę, ile frajdy dostar-

cza golf. Akademicy oklaskują swoich trenerów, jakby 

oglądali przynajmniej US Open. Z wynikiem jedne-

go uderzenia poniżej par zwycięża trener Kołubiec, 

zbierając zasłużone słowa uznania. Ale przecież nie 

przyszliśmy tu, by oglądać, jak grają inni.  Trenerzy 

dzielą akademików na trzy grupy. Pierwsza z nich 

wędruje golfową strzelnicę, by poćwiczyć dalekie 

uderzenia. Idę za nimi, by zobaczyć, jak sobie po-

radzą. 

Na początek otrzymują odrobinę teorii.  Osta-

tecznie zamach to jeden z najważniejszych 

golfowych elementów. Można w nim popełnić 

mnóstwo błędów, wpływających na osiąga-

ne odległości. Trenerzy korygują ustawienia 

i uczą doboru kijów. Wiadomo, im dłuższa 

dźwignia, tym dalej można uderzyć piłkę. Ale 

to już jest ten moment, kiedy nikt nie chce 

słuchać. – Grajmy! Grajmy! – rozlega się 

dookoła. Za kilka sekund następuje praw-

dziwa kanonada. Początkowo uderzenia  

Akademia
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są krótkie, ale nikt się nie zniechęca. Odrobina wpra-

wy i już za moment piłki lądują nawet na setnym 

metrze. Zajęcia na strzelnicy dobiegają końca i cała 

grupa wędruje na chipping green. Nim tam dotrze-

my, chcę z kimś porozmawiać. Dowiedzieć się, co  

o tym wszystkim myślą, jak im się podoba. - Ale, 

że co, o golfie chce pan rozmawiać? - pyta mnie  

z uśmiechem na ustach pani Aneta. - Tyle panu po-

wiem, że nic jeszcze o nim nie wiem. Prócz tego,  

że jest ekstra! - A tak w ogóle to przepraszamy,  

ale musimy trenować.

Przypatruje im się chwilę. Chippowanie wychodzi im 

tak samo dobrze, jak uderzenia na strzelnicy. Już po 

kilku próbach większość bez problemów wybija piłki 

z bunkra wprost na green. – Mogę powiedzieć tyle, 

że sam jestem zaskoczony – mówi mi trener Michał 

Kołubiec. – Niektórzy prezentują naprawdę niezły 

poziom, a przecież dla większości z nich to pierw-

szy kontakt z dyscypliną. W dodatku widać, że ich to 

naprawdę kręci. Mamy w akademii prawie 40 osób  

i wszyscy grają. Nikt się nie miga i nie chowa po przy-

słowiowych krzakach. Myślę, że wielu z nich wróci. 

Zabawa trwa w najlepsze, a ja przekonuję się,  

że trudno sobie wyobrazić lepszą rozrywkę, niż dzień 

spędzony na polu golfowym. Są żarty, jest zabawa 

i jest współzawodnictwo. Widzę grupę ludzi, która 

świetnie czuje się w swoim towarzystwie i daje temu 

wyraz. Nie każda piłka trafia do dołka, ale nikt się tym 

nie przejmuje, tu nie o to chodzi. 

Przyglądam się chwilę zmaganiom akademików  

z putterami. Tu też jest zupełnie dobrze. Zdarzają 

się oczywiście spektakularnie przestrzelone uderze-

nia, ale komu się nie zdarzają? Przecież to właśnie 

puttowanie jest najtrudniejszym elementem gry.  

To dzięki tym uderzeniom wygrywa się turnieje. Wy-

magają spokoju i precyzji. Trzeba wziąć pod uwagę 

odległość, ukształtowanie terenu, a nawet siłę wia-

tru. Trenerzy cierpliwie wszystko tłumaczą i pokazu-

ją, w jaki sposób grać w zaistniałej na polu sytuacji. 

Zaskakująco szybko przynosi to efekty. Uderzenia 

są coraz bardziej precyzyjne. Piłeczka raz za razem 

ląduje w dołku. To dobry prognostyk, przed zbliżają-

cymi się konkursami.
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Michał Kołubiec
Trener Akademii Golfa Inter Cars Golf Cup

Jak dziś z poziomem akademików?
Rewelacyjnie, naprawdę. W ogóle mamy fantastycz-

ny dzień. Wzorowa frekwencja. 26 osób gra w turnie-

ju, a 35 uczy się w akademii. I widać, że sprawia im 

to ogromną frajdę, co mnie osobiście daje dużo sa-

tysfakcji. Widział Pan konkursy? Hole in one w zawo-

dach „closest to the pin”. I dwa uderzenia w konkur-

sie puttowania. To fantastyczne wyniki. Zwłaszcza, 

że naprawdę wysoko ustawiliśmy poziom trudno-

ści. A przecież dla większości uczestników Akade-

mii Golfa to pierwszy w życiu kontakt z dyscypliną.  

Jestem bardzo zbudowany.

Możemy, jako Polacy, coś znaczyć w tej dys-
cyplinie?
Pewnie. Już zaczynamy. Oczywiście, umówmy się, 

golf w Polsce dopiero raczkuje. Ale powstają nowe 

pola, każdy klub ma swoją akademię. Szkoły coraz 

częściej podejmują współpracę z klubami i dzieciaki 

od najmłodszych lat zaczynają żyć golfem. A to wła-

śnie jest warunek konieczny, by w przyszłości osią-

gać sukcesy.

Mamy jakieś rokujące talenty?
Przychodzą mi do głowy dwa nazwiska. Pierwsze, 

to Adrian Meronk. 22 lata. Studiuje w USA i gra tam  

w drużynie akademickiej The Buccaneers Tennes-

see. Najlepszy polski amator. Na świecie sklasy-

fikowany na 50 miejscu wśród amatorów. Nigdy  

w Polsce nie było lepszego wyniku. Zresztą Adrian 

w swojej lidze odnosi wielkie sukcesy. W kwietniu 

został nawet zawodnikiem miesiąca. W przyszłym 

roku pewnie przejdzie na zawodowstwo i może się 

stać dla nas przysłowiowym drugim Małyszem.  

Drugi chłopak to nasza wielka nadzieja, w dodatku 

typowy lokals, bo trenuje w Sobieniach – Alejandro 

Perdyc. Ma dopiero 13 lat, a już jest Wicemistrzem 

Europy w swojej kategorii i wielokrotnym Mistrzem 

Polski. Ogromny talent. W 2013 roku wygrał mistrzo-

stwa z wynikiem 9 poniżej par. To wprost sensacyjny 

wynik. Tych dwóch chłopaków może nas wprowa-

dzić do świata golfa.

A Polaków w ogóle golf interesuje?
Oczywiście. Teraz Canal+ transmituje rozgrywki PGE 

i okazuje się, że jeśli chodzi o oglądalność, to golf 

przebija takie hity, jak rozgrywki NBA czy francuskiej 

Ligue 1. A to już naprawdę o czymś świadczy.

Pogoda nam pewnie trochę przeszkadza. Polska 
nie jest rajem dla golfistów.
No nie jest. Gra się od kwietnia do września, czasem 

października. Ale w Szkocji jest przecież podobnie,  

a oni jakoś nie mają problemów z graniem. Mają 

może delikatniejsze zimy, mniej mroźne i śnieżne, ale 

tu nie ma co zwalać na klimat. Jak będziemy praco-

wać, to pojawią się sukcesy.

Czy w trakcie pracy z grupą trener również 
się uczy?
Oczywiście. Golf to najbardziej techniczna dyscypli-

na świata. Ilość błędów, które można popełnić jest 

przeogromna. Trener za każdym razem musi odszu-

kać i wyeliminować przyczynę niepowodzenia swe-

go podopiecznego. W ten sposób metodologia pracy 

wzbogaca się o katalog błędów. A im więcej znasz 

błędów, tym mniej ich popełniasz. Wprawdzie trudno 

byłoby mi powiedzieć, że dzięki trenowaniu począt-

kujących grywam lepiej, ale na pewno trenuję lepiej.

Jak sprawić, by młodzi chętniej przychodzili 
na pole?
Osiągać sukcesy. Potrzebujemy Małysza golfa. 

Prócz tego musimy walczyć ze stereotypami. Lu-

dzie myślą, że golf jest drogi, że grają w niego tylko 

snoby z portfelami wypełnionymi pieniędzmi. Abso-

lutna bzdura. Proszę spojrzeć, co tu się dzieje. Czy  

te dzieciaki wyglądają na dzieci snobów? W golfa 

może grać każdy. Sprzęt trochę kosztuje, ale zawsze 

można go wypożyczyć za niewielkie pieniądze. Wal-

ka z tym stereotypem kosztuje nas wiele wysiłku, ale 

będziemy z nim walczyć do skutku. Innej możliwości 

nie ma. 
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Obserwuję białe meleksy rozwożące uczestników na 

poszczególne tee i wiem, że już za chwilę zacznie się 

prawdziwa zabawa.

O ile można to nazwać zabawą, bo, jak mawiają naj-

lepsi, golf jest zawsze na serio. I choć cała impreza 

ma być przede wszystkim miłym spotkaniem w gro-

nie dobrych znajomych, to kiedy w dłoniach pojawia-

ją się kije, startuje również rywalizacja. Już pierwsze 

uderzenia zwiastują naprawdę dobry poziom impre-

zy. Piłki świszczą ponad fairwayami, co chwilę daje 

się słyszeć odgłosy radości lub niezadowolenia. Po-

jawiają się pierwsze birdie, co oznacza, że dziś na 

polu grają naprawdę mocni zawodnicy.

Rozgrywka przebiega błyskawicznie. Nim zawodnicy 

wejdą na dziewiąty dołek, krystalizuje się czołówka, 

która już do końca turnieju będzie walczyć o zwycię-

stwo. Wśród nich znajduje się pani Renata Marcol, 

która dzielnie toczy swój pojedynek o prymat w im-

prezie i wciąż ma duże szanse na osiągnięcie celu. 

Prócz niej na czele drużyny Gości Inter Cars znajdują 

się: Leszek Fibakiewicz, Waldemar Bacławski i Ro-

bert Korcz.

Na drugiej dziewiątce zawodnicy idą łeb w łeb. Naj-

pierw na prowadzenie wychodzą Fibakiewicz i Korcz, 

potem ten drugi spada na trzecią pozycję. – Niesa-

mowite. Posyłam pierwszą piłkę i woda. Posyłam 

Turniej

Punktualnie o godzinie jedenastej wszyscy gracze zostają  
podzieleni na trzyosobowe flighty i rozjeżdżają  się po polu,  
by rozpocząć zmagania. Wśród nich znajdują się dwie panie.  
I jak się potem okaże, nie będą jedynie statystkami. 

drugą i znowu woda. To był dla mnie najtrudniejszy 

moment w tych zawodach. Zwycięstwo wymykało 

mi się z rąk, a ja nic nie mogłem zrobić  – przyzna 

po turnieju. 

Ale potem dzieje się jeszcze bardzo dużo. Trafiają 

się dwa birdie, z czego jedno uzyskuje Fibakiewicz.  

W końcowej fazie turnieju to właśnie jemu rzutem 

na taśmę udaje mu przeważyć na swoja korzyść 

szalę zwycięstwa. – Bardzo dziękuję organizatorom 

turnieju i chcę powiedzieć, że od dziś jest to mój 

ulubiony turniej – powie odbierając statuetkę, czym 

wzbudzi wiele radości wśród oklaskującej go pu-

bliczności. Robert Korcz zajmuje drugie miejsce, tra-

cąc do zwycięzcy jedno uderzenie. Kolejny stopień 

na podium przypada w udziale  

Waldemarowi Bacławskiemu 

z 90 uderzeniami. Identyczny 

wynik uzyskuje Renata Marcol, 

niestety decyzją sędziów pani 

Renata musi uznać wyższość 

swojego rywala. 

Ale zwykle bywa tak, że kiedy 

los coś odbiera, to później od-

daje. Tym razem oddał bardzo 

szybko, bo w kategorii netto 

pani Renata również uzyskuje 

remis. Tym razem dzieli swój 

wynik z Wojciechem Piskorzem 

– 71 uderzeń netto, a sędzio-

wie uznają, że pan Wojciech 

zasługuje na trzecie miejsce, 

zaś pani Renata na drugie. Bez-

apelacyjnym zwycięzcą okazuje 

się Wiesław Bednarz, uzysku-

jąc 68 uderzeń netto. Warto  

w tym miejscu podkreślić, że  

w kategorii netto uczestnicy 

Inter Cars Golf Cup spisali się 

naprawdę fantastycznie. Dwoje  

z nich wyrównało handicap 

pola, a zwycięzca poprawił go  

o trzy uderzenia. 

Zupełnie osobną kategorię sta-

nowią rozgrywki w kategorii In-

ter Cars. Tutaj wyniki są liczone 

brutto, a wygranym okazuje się 
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Piotra Zamora, który zwycięża z wynikiem 95 ude-

rzeń. Drugie miejsce zajmuje Krzysztof Oleksowicz. 

– Jestem bardzo zadowolony z moich długich ude-

rzeń, ale nie do końca z puttowania. Coś czuję, że 

będę musiał nad tym popracować – powie potem. 

Trzecie miejsce w stawce zajmuje Krzysztof Soszyń-

ski, z wynikiem 108 uderzeń. 

Po turnieju wszyscy spotykają się w klubowej  

restauracji, gdzie czeka już na nich lunch. W końcu 

jest chwila, by porozmawiać o golfie. Zawodnicy wy-

mieniają się uwagami i podpowiedziami, dzięki któ-

rym w przyszłości jeszcze lepiej rozegrają swoje doł-

ki. Ale tak naprawdę jest to czas, by spędzić trochę 

czasu we własnym gronie. Dziś klub w Sobieniach 

Królewskich stanowi zamkniętą enklawę, w której 

kultywuje się te same tradycje, jakie od samego po-

czątku swego istnienia promuje golf: przyjaźń, sza-

cunek, współzawodnictwo i dobra zabawa. 
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Statuetki dla zwycięzców

Krzysztof Oleksowicz  
 i Wojciech Piskorz,  
zdobywca III miejsca  
w kategorii netto

Robert Korcz był o krok  
od zwycięstwa, ale  
ostatecznie zajął II miejsce 
w kategorii brutto

Wiesław Bednarz, zwycięzca kategorii netto odbiera swoja nagrodę

Piotr Zamora odbiera nagro-
dę dla najlepszego golfisty  
w kategorii Inter Cars

Leszek Fibakiewicz
Zwycięzca turnieju Inter Cars Golf Cup

Serdeczne Gratulacje.
A dziękuję bardzo.

Trudno było?
Były trudne momenty. Na trzynastym czy czter-

nastym dołku (czternastym – przyp. aut.) miałem 

strasznego pecha. Co uderzałem w piłkę, to lądo-

wała w wodzie. Zupełnie, jak bohater w filmie Tin 

Cup. Byłem pewien, że na tym dołku pożegnałem się  

z dobrym wynikiem. Na szczęście wcześniej szlo mi 

nieźle, a potem ustrzeliłem jedno birdie, jeden par  

i na koniec bogey, co wystarczyło, by minimalnie 

zwyciężyć z Robertem Korczem.

Od jak dawna pan trenuje?
Od czterech lat. Jestem samoukiem. I fanatykiem – 

w takim pozytywnym sensie. No cóż. Golf to nałóg. 

Jak zaczniesz, to już nie przestaniesz. 

Dużo pan pracuje?
Sporo. Ćwiczę raczej w samotności. Dlatego jestem 

naprawdę dumny z siebie, że udało mi się wygrać  

w tym turnieju. Ale każdemu, kto chce rozpocząć 

swoją przygodę z golfem doradziłbym raczej rozpo-

częcie zajęć z trenerem. To ułatwia wiele spraw. Po-

zwala wyeliminować błędy, które samouk dostrzega 

dopiero po dłuższy czasie.  

A telewizja?
Pewnie. Oglądam. Podpatruję najlepszych.  

Dla samouka to bezcenne.

Myśli Pan, że golf się w Polsce rozwija?
Rozwija i to bardzo dynamicznie. Jest to spowodo-

wane tym, że startujemy z niskiego pułapu. Wiado-

mo, że na początku przyrost umiejętności postępuje 

bardzo szybko. Człowiek eliminuje mnóstwo pod-

stawowych błędów. Dopiero na wyższym poziomie 

zaawansowania rozwój nieco wyhamowuje. Ostat-

nio fachowcy obserwują wręcz delikatny regres po-

ziomu gry w najlepszych golfowo krajach świata. 

Dla nas, kraju który rozwija się bardzo szybko, jest 

to szansa, by przynajmniej powalczyć o zbliżenie się 

do czołówki. 
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Wyniki
TURNIEJ  Konkursy główne

Kategoria BRUTTO:

 1. Leszek Fibakiewicz 87 (count back)

 2. Robert Korcz  88

 3. Waldemar Bacławski 90

Kategoria INTER CARS:

 1. Piotr Zamora  95

 2. Krzysztof Oleksowicz 98

 3. Krzysztof Soszyński  108

TURNIEJ  Konkursy dodatkowe

Kategoria Longest:

 1. Filip Alama

Kategoria NETTO:

 1. Wiesław Bednarz  62 (count back)

 2. Renata Marcol  71

 3. Wojciech Piskorz 71

Kategoria Nearest:

 1. Robert Korcz 

AKADEMIA

Zwycięzcy 
konkursu w kategorii Putting:

 1. Artur Mazurek

 2. Mirosław Matusik

Zwycięzcy 
konkursu w kategorii Closest:

 1. Krzysztof Olszanicki  (Hole in One)

 2. Maciej Olendra  (213cm)

Jak się Panu udał dzień?
Fantastycznie, tylko jestem trochę niewyspany,  

bo musiałem wstać rano i załatwić pogodę.

To się chyba udało.
No, jak widać. Ani kropli deszczu.

A na polu?
A na polu też zupełnie dobrze. Niezłe dalekie ude-

rzenia, ale nieco słabiej z puttowaniem. To jest moja 

najsłabsza strona i najwyższy czas coś z tym w koń-

cu zrobić. Ale spodziewałem się tego, więc trudno 

mówić o niespodziankach.

Kiedy zakochał się pan w golfie?
Kawał czasu temu. Zresztą, ja zawsze uprawia-

łem jakiś sport. Przede wszystkim tenis. Ale to 

dość kontuzjogenny sport i trafiło się kilka urazów.  

A to achilles, a to kręgosłup, no i w końcu trzeba było 

zrezygnować. Wtedy pojawił się golf. To było pięć 

lat temu i pamiętam, że kiedy pierwszy raz wziąłem  

do ręki kij, a było to na Lisiej Polanie, to grałem 

przez 40 dni z rzędu. Czasem dwie godziny, czasem 

cztery, ale wygnała mnie stamtąd dopiero zima.  

No i byłem ugotowany. Golf mnie pochłonął  

bez reszty. Bo ja jak już złapię bakcyla, to na całego. 

To samo było z rajdami.

No właśnie. Rajdy to chyba emocjonalny Mount 
Everest. A golf? Też może dostarczać wrażeń?
Pewnie, ale są tu oczywiście zupełnie inne wraże-

nia. W czasie rajdu operujemy w bardzo zróżnico-

wanych interwałach emocjonalnych. Kiedy ruszamy  

na odcinek, to adrenalina jest tak potężna, że wy-

cieka porami. Nie widzimy drzew, nie widzimy ludzi. 

Liczy się tylko droga i prędkość. A kiedy odcinek się 

kończy, zjeżdżamy do serwisu albo mamy jakąś do-

jazdówkę, wtedy emocje cichną, człowiek może tro-

chę odpocząć. Wyrównać oddech. A za kilka chwil 

powtórka z rozrywki. I tak przez cały dzień, czy dwa. 

Z golfem jest inaczej. Golf daje przede wszystkim 

przyjemność. Emocje są niezbyt intensywne, choć 

to rzecz jasna zależy od rangi rozgrywki, bo inaczej 

się gra w turnieju, a inaczej ze znajomymi dla samej 

przyjemności gry. Niemniej te emocje są. Zwykle  

na stałym poziomie. Oczywiście, to sytuacja na polu 

determinuje ich ewentualny wzrost. Bo jeśli dobrze 

mi idzie, zbliżam się do końca i wiem, że mam szan-

sę na zwycięstwo, to musiałbym być maszyną, żeby 

mnie to nie ruszyło.

A której pasji poświęca Pan więcej czasu? Nad 
czym trzeba dłużej pracować, by odnieść sukces?
Tutaj odpowiedź jest tylko jedna i pewnie zaskakują-

ca. Golf. Jeśli chodzi o rajdy, to w tym roku miałem 

sześć dni treningu i dwie imprezy. No i teraz przy-

gotowuję się do Rajdu Polski. Natomiast golf jest  

ze mną bezustannie. To trudna, techniczna dyscy-

plina. W dodatku zacząłem grac dość późno, więc 

zawsze jest coś, co można poprawić. Nigdy nie gra-

my tak dobrze, by nie mogło być lepiej. A poza tym  

po dobrym dniu często przychodzi beznadziejny  

i wtedy jak najszybciej chcę się poprawić. Czasem 

zdarzało mi się iść na pole, a driver zostawał w sa-

mochodzie, żeby nie kusić. To były te momenty, kie-

dy chciałem popracować nad krótszymi uderzeniami.

Wywiad z Krzysztofem Oleksowiczem
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A czy uprawianie golfa może się w czymś przydać 
rajdowcowi?
Owszem. Rajdy to dziwny sport. Jak wspomniałem, 

doznania są ekstremalne, ale praca treningowa prze-

biega w urywanych interwałach. Dlatego potrzebny 

jest sport uzupełniający. Coś, co pozwoli zadbać  

o ogólną kondycję, popracować nad precyzją i sferą 

mentalną. To bardzo ważne rzeczy. Niektórzy grają 

w tenisa, inni chodzą na siłownię, a ja wybrałem golfa.

A w drugą stronę? Czy golfista może czerpać od 
rajdowca?
Nie. Nie wydaje mi się. Może jakieś drobne kwestie 

zachodzące poniżej progu świadomości. Ale dla 

mnie to golf jest sportem uzupełniającym, a nie od-

wrotnie. 

Ogląda Pan golfa w telewizji?
Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pyta-

nie. Zasadniczo nie mam nic przeciwko. Jeśli aku-

rat trafię na jakiś ciekawy turniej, to chętnie obejrzę. 

Ale zdarza mi się to rzadko, bo nie mam za bardzo  

na to czasu. Zwykle wybieram wiadomości, bo czło-

wiek powinien wiedzieć, co się dzieje dookoła niego. 

A będzie z nas coś? Mam ma myśli Polaków. Pola 
rosną, Polacy powoli odkrywają golfa. Możemy 
być w tym nieźli?
A dlaczego nie? Czy w Polsce są warunki do upra-

wiania skoków narciarskich? Bardzo przeciętne.  

A trafił nam się i Małysz, i Stoch. To samo w pły-

waniu. Jesteśmy potęgą, a przecież wcale nie ma  

w Polsce zbyt wielu pełnowymiarowych olimpij-

skich basenów. A panczeny? A Formuła 1 choćby? 

Talent może się trafić wszędzie. Ale żeby zostać za-

wodnikiem światowej klasy, trzeba sięgać po kij już  

w dziecięctwie. Golf to nie jest prosta dyscyplina.  

Ale mamy już zalążek polskiej szkoły trenerskiej. 

Mamy akademie. Mamy obiekty. Wszystko idzie  

ku dobremu. Trafi się jakiś zdolny chłopak czy 

dziewczyna, trafi do dobrego college’u golfowego  

w Stanach i zostanie gwiazdą. Wierzę w to.

A może taki talent objawi się w trakcie którejś  
z imprez organizowanych przez Pana?
Ha! To moje wielkie marzenie. Póki co realia mamy 

takie, jakie mamy. Ale w niedalekiej przyszłości?  

Kto wie. Dzisiejsze dzieciaki to pierwsze pokolenie, 

które ma szansę naprawdę dotknąć światowego gol-

fa. Kto wie. Może za 10 lat zaczniemy ścigać świa-

tową czołówkę.  

  Turniej się kończy. Zawodnicy wracają  

z pola. Jedni uśmiechnięci, inni nie bardzo. - Spokoj-

nie – uśmiecha się Krzysztof Oleksowicz. - Golfiści 

nigdy się nie chwalą wynikami. Zawsze uważają,  

że coś można zrobić lepiej.

Z „19. dołka” dobiegają kuszące zapachy, ale nie 

uchodzi mojej uwadze, że zamiast do stolika reje-

stracyjnego, część gości kierują się w stronę par-

kingu. A tam prawdziwe cuda. Ostatecznie jeste-

śmy na imprezie Inter Cars. Szybkich i efektownych  

samochodów brakować nie może. I nie brakuje.  

Pod niewielkim zadaszeniem stoją dwie rajdowe 

Fiesty R5, należące do Krzysztofa i Macieja Olek-

sowiczów. Już na pierwszy rzut oka robią ogromne 

wrażenie, ale prawdziwe emocje nadchodzą, gdy kie-

rowcy odpalają silniki i ruszają w trasę. Każdy, kto 

chce, może się przejechać na siedzeniu pasażera. 

Niektórzy zasłużą nawet, by osobiście poprowadzić 

jedną z tych bestii. 290 koni mechanicznych trudno 

zamknąć w zagrodzie. Przez cały dzień obie Fiesty 

Motointegracja
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bezustannie kursują, wożąc zachwyconych, ale i nie-

co wystraszonych pasażerów.

- Zaraz, ale co to jest? O to, to tam - pyta mnie jedna 

z uczestniczek imprezy, wskazując na biało-czerwo-

nego roadstera, stojącego tuż obok przyczepy serwi-

sowej teamu. A ja się tylko uśmiecham, bo nigdy do-

tąd nie widziałem na żywo Lotusa Seven. A oto stoi 

przede mną replika tego legendarnego Brytyjczyka. 

Ruszam w jej kierunku, jak zahipnotyzowany i kiedy 

tylko podchodzę bliżej, okazuje się, że to raczej nie 

Lotus a nieco nowszy Caterham R500. Co zupełnie 

nie umniejsza jego wartości. - Można się tym prze-

jechać?  - pytam obsługi, a źrenice mam zapewne 

wąskie, jak u kota. - Nic z tego - rozwiewają moje 

nadzieje. - Żeby go okiełznać, potrzebowałbyś pasa 

startowego.

Nieco zawiedziony kieruję się w stronę budynku 

klubowego. Na parkingu stoją piękne, nowocze-

sne auta, moją uwagę przyciąga jednak klasyczne  

Porsche 911 Carrera z 1991 roku. Druga generacja. 

Absolutny klasyk. – Nikt już nie kupuje takich aut, te-

raz królują nowe Boxstery albo Panamery – rzucam 

do właściciela, pana Rafała Stroińskiego - znanego 

warszawskiego prawnika. On tylko uśmiecha się  

z politowaniem i ja wiem, dlaczego to robi. Obaj nie 

mamy wątpliwości, że na wypełnionym wspania-

łymi samochodami parkingu nie ma piękniejszego,  

niż ten. Jeżdżące marzenie naszego pokolenia.

O godzinie siedemnastej wyjątkowo udana edycja 

Inter Cars Golf Cup 2015 zostaje oficjalnie zamknię-

ta. Goście powoli rozchodzą się do swoich aut, za-

pewniając, że w kolejnej edycji też na pewno wezmą 

udział.  Wózki i kije lądują w bagażnikach. To znak, 

że golfowa Motointegracja dobiegła końca. I faktycz-

nie. W ciągu kilkunastu minut parking pustoszeje. Na 

drodze wyjazdowej zbiera się niewielki sznur pojaz-

dów, ekipa klubu zabiera się za sprzątanie i przygoto-

wanie obiektu dla kolejnych gości.

- Niewiarygodne. Wciąż ani jednej kropli deszczu - 

mówię do siebie nieco za głośno. - No przecież po-

wiedziałem, że załatwiłem - uśmiecha się Krzysztof 

Oleksowicz, ściskając mi dłoń na pożegnanie.

Do następnego
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Historia 
golfa

Kto tak naprawdę wymyślił golfa? Wiele narodów przyznaje 
się do autorstwa tej wspaniałej i bardzo prestiżowej dyscypliny.  
Naukowcy nie potrafią wypracować w omawianej sprawie wspól-
nego stanowiska, ale może to i lepiej: odrobina tajemniczości  
dodaje golfowi szczególnego, niejednoznacznego charakteru.

 Dziś najczęściej przyjmuje się, że golf został 

wymyślony w Szkocji, w połowie XV wieku. Problem  

w tym, że pierwsze wzmianki o grze wykorzystują-

cej piłeczkę i kij pochodzą z Holandii, odnotowano 

je już w 1360 roku. Oczywiście, jako taka ze współ-

czesnym golfem miała niewiele wspólnego, nie-

mniej historycy stawiają tezę, że w okresie średnio-

wiecza, w różnych rejonach Europy praktykowano  

kilka różnych dyscyplin, będących przyczynkiem do 

powstania golfa w dzisiejszym rozumieniu. Były to 

przede wszystkim: Pallemaile, w którą grywano we 

Włoszech i Francji, a która polegała na odbijaniu pił-

ki drewnianymi kijami; Chole – belgijska rozgrywka,  

w której należało umieścić piłkę w wyznaczonym 

celu za pomocą jak najmniejszej ilości odbić oraz 

Colf – gra bardzo podobna do Chole, ale o korze-

niach holenderskich lub duńskich.

 Pomimo tego za ojczyznę golfa powszech-

nie uważana jest Szkocja, a to za sprawą zachowa-

nego dokumentu, który w 1457 roku wystosował król  

James II, a w którym krytykowano golf, jako zabawę, 

odciągającą łuczników od ćwiczeń. Zresztą, przez 

pierwsze lata dyscyplina ta stanowczo była w Szko-

cji na cenzurowanym. W 1502 roku został nawet  

zakazany, ponieważ rzekomo przeszkadzał studen-

tom w nauce i odbywaniu ćwiczeń wojskowych. 

Oczywiście, jak mawiają, co wolno wojewodzie…,  

dlatego też w wyższych kręgach golf nadal cieszył się 

spora popularnością, a pierwszym zarejestrowanym 

graczem był nie kto inny, jak król James IV. A kiedy?  

W tym samym roku, kiedy golf został oficjalnie zaka-

zany. Choć gwoli ścisłości dodać należy, że według 

najnowszych badań grą zakazaną przez szkocki par-

lament był nie golf, a podobne nieco do współcze-

snego hokeja na trawie Shinty. Jak było naprawdę? 

Nie dowiemy się nigdy.

 Pierwszy klub golfowy powstał w 1774 roku. 

Rzecz jasna w Szkocji, a dokładniej mówiąc w Edyn-

burgu. Dwadzieścia lat później ujednolicono i po raz 

pierwszy spisano reguły gry w golfa, spośród których 

wiele przetrwało w niezmienionej formie aż do dziś.  

 Polityka imperialna Zjednoczonego Króle-

stwa rozpowszechniła golf na całym świecie. Pod 

koniec XVIII wieku brytyjscy oficerowie zakorzenili 

swą ukochaną dyscyplinę na amerykańskim gruncie, 

gdzie początkowo się nie przyjęła. Jednak już w 1894 

roku powstało pierwsze amerykańskie stowarzysze-

nie golfistów – United States Golf Association, a za-

ledwie rok później w Newport (stan Rhode Island) 

rozegrano pierwsze amerykańskie mistrzostwa. Od 

tego czasu amerykański golf odnosi coraz większe 

sukcesy. W 2015 roku w szóstce najlepszych golfi-

stów świata znajdował się zaledwie jeden Brytyjczyk 

i aż trzech Amerykanów. Stawkę uzupełnili Australij-

czyk (lider) i Szwed (drugie miejsce).



Lider z pasją  |  Wydanie Specjalne Golf Cup 2015Lider z pasją  |  Wydanie Specjalne Golf Cup 2015

 Piłeczka golfowa wbrew pozorom jest bar-

dzo zaawansowanym urządzeniem. Od precyzji  

i jakości jej wykonania zależy bardzo wiele, nic więc 

dziwnego, że już od XV wieku naukowcy stale popra-

wiali jej formę i osiągi. 

 Pierwsze piłeczki były drewniane, ale już 

w XVII wieku zastąpiono je skórzanymi, wewnątrz 

których zaszyte było odpowiednio wygotowane gę-

sie pierze. Piłeczki zyskały na lekkości, co pozwoliło 

uderzać je dalej, ale niestety straciły bardzo na wy-

trzymałości. Po odbyciu dwóch, czy trzech gier nie 

nadawały się już do użycia. Z powodu dużego zuży-

cia wzrosło również zapotrzebowanie na usługi firm, 

które piłeczki golfowe produkowały. W ten sposób 

powstał pierwszy na świecie „golfowy biznes”. 

 W 1848 roku nastąpiła kolejna zmiana. Pił-

ki pierzowe zastąpiły tak zwane gutaperki. Były one 

produkowane z zakrzepniętego soku drzewa zwane-

go gutaperkowcem. Gutaperka przypominała nieco 

kauczuk, była jednak twardsza i mniej elastyczna. 

Dzięki temu piłeczki stały się bardzo wytrzymałe,  

a koszt ich produkcji znacznie spadł. Co więcej, 

uszkodzone piłki z gutaperki można było naprawiać, 

a to znacznie wydłużyło ich żywotność. Wprowadze-

nie nowych, dużo twardszych piłek wymusiło skon-

struowanie zupełnie nowych, znacznie wytrzymal-

Historia piłeczki golfowej szych kijów, niż wykorzystywane dotąd drewniane. 

To właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiły się kije, 

do których produkcji wykorzystywano metal.

 Gutaperka była doskonałym produktem, ale 

wykorzystywano ją w czasach, kiedy nauka prze-

żywała prawdziwy rozkwit. Nic więc dziwnego, że 

bardzo szybko, bo już na przełomie XIX i XX wieku 

pojawiła się zupełnie nowa piłeczka – wykonana  

z gumy i posiadająca specjalną osłonkę. Nie tylko 

zyskała na wytrzymałości, ale również poprawiły się 

jej właściwości aerodynamiczne. Nowa piłka leciała 

szybciej i dalej, niż gutaperka. Była twardsza od jej 

poprzedniczki, więc ponownie zmodyfikowano kije, 

które tym razem stały się w pełni metalowe.

 Piłeczki wykorzystywane dziś powstały 

w 1908 roku. W świetle przepisów nie mogą mieć 

mniejszej średnicy, niż 42,67 mm i wagi wyższej, niż 

45,93 g. Składają się z wielu kompozytów, w tym:  

z plastiku, kilku rodzajów żywicy i gumy. Wtedy rów-

nież wymyślono i wprowadzono charakterystyczne 

zagłębienia. Obecnie do gry wykorzystuje się aż trzy 

rodzaje piłeczek, różniących się od siebie składem 

i osiągami. Piłeczki jednoczęściowe, wykonane  

z gumowanego plastiku i pokryte żywicą surlyno-

wą służą głównie do treningu. Nie są zbyt szyb-

kie i precyzyjne w locie, ale za to mało kosztują.  

Piłeczki dwuczęściowe lecą znacznie szybciej i dalej.  

Zapewniają również lepszą, niż w przypadku piłe-

czek jednoczęściowych kontrolę toru uderzenia.  

Piłeczki trzyczęściowe wypełnione są żywicą. Wnę-

trze oplecione jest specjalną żyłką. W efekcie daje to 

niezwykłą precyzję. Takie piłki nie lecą bardzo szybko  

i daleko, za to umożliwiają trafienie do dołka nawet 

w najtrudniejszej sytuacji. To właśnie z trzyczęścio-

wych piłeczek korzystają najlepsi na świecie amato-

rzy i zawodowcy.

 Pierwszy, prestiżowy klub golfistów powstał oczywiście w Edynburgu. Nazywał się  Honourable Com-

pany of Edinburgh Golfers i powołano go do życia 7 marca 1744 roku. To właśnie tam spisano pierwsze reguły 

gry w golfa. W 1800 roku klubowi została przyznana Karta Królewska, co zagwarantowało mu patronat samego 

króla Jerzego III.  

 Na przestrzeni lat klub kilkukrotnie zmieniał swoją siedzibę, co spowodowane było z jednej strony 

wzrostem popularności golfa, a tym samym przeludnieniem dostępnych obiektów, a drugiej przejściowymi 

problemami finansowymi. W najtrudniejszych czasach pomieszczenia klubowe ulokowano pod trybuną toru 

wyścigów konnych w Musselburgh. Z czasem na terenie toru wybudowano własną siedzibę, jednak wkrótce 

w Musselbergh pojawiły się również inne kluby, teren ponownie uległ przeludnieniu i Honourable Company of 

Edinburgh Golfers ponownie został zmuszony do przeprowadzki. Wtedy to właśnie zyskał dzisiejszą siedzibę  

w East Lothian, zwaną od tego czasu Muirfield.

Najstarszy klub golfowy na Świecie
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Najwspanialsza gra 
w dziejach 
(The Greatest Game Ever Played, 
2005, reż. Bill Paxtton). 

 Prawdziwa historia. Francis Ouimet (Shia 

LaBeouf) to młody chłopak, od dziecka zakochany  

w golfie. Niestety, jako syn biednego robotnika nie 

posiada wystarczającego statusu, by uczestniczyć  

w rozgrywkach pobliskiego klubu, w którym dorabia 

sobie jako caddy. Jednak dzięki determinacji i nie-

zwykłym umiejętnościom uzyska w końcu pozwole-

nie na grę w słynnym US Open, gdzie nie tylko zmierzy 

się ze swoim idolem, Harrym Vardonem, ale również 

stanie się ostatnią nadzieją Ameryki na zwycięstwo  

w tym prestiżowym turnieju. Film jest wspaniałym 

manifestem w walce o równość klasową, w której 

przeciwnikiem są nie tylko elity, ale przede wszyst-

kim własne słabości, wynikające z odwiecznego, głę-

bokiego zakorzenienia kompleksów wobec 

bogatszych i godniejszych. 

Ocena Filmwebu: 7,7

Nazywał się 
Bagger Vance 
(The Legend of Bagger Vanse, 
2000, reż. Robert Redford). 

 Savannah, lata trzydzieste. W Ameryce 

szaleje wielki kryzys, a jedną z jego ofiar jest Adele 

Invergordon (Charlize Theron), właścicielka opusto-

szałego klubu golfowego. Aby ratować swój biznes 

postanawia doprowadzić do pojedynku dwóch naj-

lepszych golfistów na świcie. Uzyskuje zgodę Rady 

Miejskiej, jednak pod warunkiem, że do gry dołączy 

lokalny mistrz Rannulph Junuh (Matt Damon). Nie-

stety, Junuh po traumatycznych przeżyciach, któ-

rych doświadczył na wojnie, jest obecnie wrakiem 

człowieka i ani mu w głowie gra w golfa. Zmieni się 

to dopiero wraz z przybyciem tajemniczego Baggera 

Vance (Will Smith), który zatrudnia się u Rannulpha 

jako caddy, ale w rzeczywistości jest kimś znacznie 

ważniejszym. Film ukazuje golfa, jako alegorię życia, 

w którym trzeba się mierzyć z problemami, ale dzięki 

pogodnemu usposobieniu i odrobinie życiowej mą-

drości zawsze można osiągnąć sukces. 

Ocena Filmwebu: 7,3 

Tin Cup 
(1996, reż. Ron Shelton). 

 W życiu nie zawsze wszystko się układa. Doświad-

cza tego Roy McAvoy (Kevin Costner), nieco już podstarzały 

były golfista. W pięknych czasach uchodził za wielki talent, 

ale go roztrwonił i dziś utrzymuje się jedynie z przypadko-

wych lekcji golfa udzielanym bez szczególnego zaangażo-

wania. Jak to zwykle w świecie filmu bywa, wybawieniem  

z kłopotów może się okazać miłość, która pewne-

go pięknego dnia spada na bohatera, jak grom z ja-

snego nieba. Jest jednak pewien problem. Jego wy-

branka – Milly Griswold (Rene Russo) spotyka się  

z Davidem Simmsem (Don Johnson), odwiecznym 

rywalem Roya. Jedynym sposobem by powalczyć  

o ukochaną kobietę, stanie się więc udział w turnieju,  

w którym panowie raz na zawsze rozstrzygną, któ-

ry z nich jest lepszy. Film nominowany do Złotego 

Globu, zarobił w sumie prawie 81 milionów dolarów  

i uchodzi dziś za najlepszą komedię romantyczną  

z golfem w tle. 

Ocena Filmwebu: 6,5

Najlepsze filmy o golfie

Bobby Jones 
(17.03.1902 – 18.12.1971) 
 Jedyny w historii zawodnik, któ-

ry zdobył Wielkiego Szlema, a więc wygrał 

wszystkie cztery najważniejsze turnieje golfo-

we w jednym roku. Mówi się, że grać zaczął 

mając 4 lata i od tego czasu uchodził za wielki 

golfowy talent. Jednak nigdy nie zdecydował 

się przejść na zawodowstwo i do końca kariery 

pozostał amatorem. A ta zakończyła się dość 

szybko, bo Jones zrezygnował z czynnego 

udziału w rozgrywkach w wieku zaledwie 28 

lat, w dziesiątą rocznicę swej pierwszej kwalifi-

kacji do turnieju rangi major. W swojej karierze 

Bobby Jones wygrał 7 turniejów major (4 razy 

US Open Golf i 3 razy British Open). Po zakoń-

czeniu kariery wybudował własne pole golfowe 

w mieście Augusta (stan Georgia) i powołał do 

życia turniej Masters, który dziś zaliczany jest 

do Wielkiego Szlema. Bobby Jones wykazywał 

talent nie tylko w golfie. Uzyskał stopień inży-

niera na znanej uczelni Georgia Tech, a następ-

nie studiował literaturę angielską na Harvardzie  

i prawo na Uniwersytecie Emory.

Jack Nicklaus 
(211.01.1940) 
 Jeden z najbardziej utytułowanych 

golfistów świata. Urodził się w Amerykańskim 

Columbus (stan Ochio) i jako dziecko był dość 

chorowity. Jednak swoją przygodę z golfem 

rozpoczął już w wieku 10 lat. Dwukrotnie zo-

stał mistrzem świata amatorów (1959 i 1961).  

W 1960 roku wziął udział w wielkoszlemowym 

turnieju US Open Golf, gdzie pomimo tego,  

że był amatorem, zajął drugie miejsce z wy-

nikiem 68 uderzeń, co po dziś dzień jest naj-

niższym wynikiem amatora w historii turnieju.  

W 1962 roku przeszedł na zawodowstwo i wte-

dy też zaczęła się jego droga do prawdziwej 

sławy. Już w 1963 roku wygrał swój pierwszy 

turniej klasy major - US Golf Open. Potem do-

konał tego jeszcze siedemnastokrotnie i wciąż 

pozostaje zdobywcą największej liczby tytułów 

najwyższej rangi. Ostatniej wygranej - tym ra-

zem w turnieju Masters - doświadczył w wieku 

46 lat i również w tej kategorii jest niepobity.  

Nigdy wcześniej, ani później starszy zawodnik 

nie wygrał wielkoszlemowego turnieju. Po za-

kończeniu kariery Jack Nicklaus został projek-

tantem pól golfowych. 

Tiger Woods 
(30.12.1975) 
 Naprawdę ma na imię Eldrick  

i mimo, iż posiada amerykańskie obywatel-

stwo, płynie w nim bardzo różnorodna krew. 

Jego ojciec był pół Afroamerykaninem, ćwierć 

Indianinem i ćwierć Chińczykiem. Z kolei mat-

ka - pół Tajką, ćwierć Chinką i ćwierć Holender-

ką. Młody Eldrick już od małego wykazywał 

zainteresowanie sportem, podobno pierwsze 

próby gry podejmował w wieku 2 lat, a zaled-

wie rok później ukończył swoją pierwszą pełną 

grę na dziewięciodołkowym polu. Dzięki temu 

pierwsze sukcesy przyszły bardzo szybko. 

W wieku 8 lat został mistrzem USA juniorów, 

mimo iż był najmłodszym uczestnikiem im-

prezy. Mistrzostwo seniorów po raz pierwszy 

zdobył w wieku 18 lat, a następnie powtórzył 

to dwa razy z rzędu, stając się jedynym zawod-

nikiem w Stanach legitymującym się takim 

osiągnięciem. Do grona zawodowców dołą-

czył w 1996 roku, mając zaledwie 21 lat, a już 

rok później wywalczył swój pierwszy triumf  

w imprezie rangi major.  Był to turniej Masters  

i Tiger został jego najmłodszym zwycięzcą  

w historii. Zanim skończył trzydzieści lat miał 

już na koncie 8 zwycięstw w najważniejszych 

zawodach świata. Ostatecznie, jak dotąd, od-

niósł ich 14. Z kolei nieco mniej prestiżowe tur-

nieje cyklu PGA Tour wygrał aż 79 razy i jest wo-

bec tego najbardziej utytułowanym graczem  

w historii dyscypliny.

Najlepsi golfiści w historii

 Aby zostać zdobywcą golfowego Wielkiego Szlema, trzeba zwyciężyć w jednym roku cztery wielkie tur-

nieje rangi major. Obecnie są to: US PGA Championship, The Masters Tournament, British Open i US Open Cham-

pionship. Jak dotąd sztuka ta nie udała się nikomu, niemniej przed laty lista zawodów wyglądała nieco inaczej. 

Zmiast Masters i PGA w skład szlema wchodziły turnieje US Amateur i British Amateur. Wtedy to, a dokładniej 

mówiąc w roku 1930, Bobby Jones wygrał wszystkie turniej i jest dziś uznawany za jedynego zdobywcę Wielkie-

go Szlema. Bliski powtórzenia tego osiągnięcia był Tiger Woods, który wprawdzie wygrał cztery kolejne turnieje, 

ale na przestrzeni dwóch lat. Skompletowanie Wielkiego Szlema jest tak trudne, że świat golfa docenia również 

dokonanie tego na przestrzeni całej kariery. By móc się tym pochwalić, należy wygrać każdy z wielkich turniejów 

przynajmniej raz. Jak dotąd sztuki tej dokonało zaledwie pięciu zawodników i sześć zawodniczek.

Wielki Szlem 
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 Gra w golfa polega na tym, by wbić piłkę do 

dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. 

Każdy dołek ma swój ściśle określony par, czyli licz-

bę uderzeń, w której należy się zmieścić. Najlepsi za-

wodnicy, przy odrobinie szczęścia potrafią ustrzelić 

hole in one. To największe dokonanie w golfie, pole-

gające na wbiciu piłki do dołka za pomocą jednego 

uderzenia. 

 Jednak wbrew pozorom hole in one nie jest 

najtrudniejszym zagraniem w golfie. Wynika to z fak-

tu, że jest możliwy do uzyskania niemal wyłącznie w 

walce o dołek o parametrze par 3. Tylko kilku golfi-

stów świata dokonało podobnej sztuki na dołku par 

4. Najtrudniejszym zagraniem, przez wielu uważa-

nym za niemożliwe do wykonania jest ostrich. Pole-

ga na wbiciu piłki za pomocą pięciu uderzeń poniżej 

wartości par. Aby tego dokonać, trzeba uzyskać hole 

in one na dołku par 6 lub uzyskać dwa uderzenia na 

dołku par 7. Jednak nikomu dotąd się to nie udało.

 

 Kolejnym ekstremalnie trudnym osiągnię-

ciem jest condor, czyli zdobycie dołka czterema 

uderzeniami mniej, niż par. Zatem by tego dokonać 

należy uzyskać hole in one na dołku par  5, dwoma 

na dołku par 6 (oba są uznawane za niemożliwe do 

wykonania) lub trzema na dołku par  7. To ostatnie 

jak dotąd przytrafiło się zaledwie kilka razy w historii. 

 Uzyskanie dołka o trzy uderzenia poniżej par 

to albatros. Szacuje się, że takie uderzenie trafia się 

raz na milion uderzeń i jest w związku z tym dużo 

rzadsze, niż uzyskanie hole in one na dołku par 3. 

Albatrosa zdobyło dotąd kilkudziesięciu golfistów, 

zazwyczaj zdobywając dwoma uderzeniami dołek  

o wartości par równej 5.

 Kolejnym ptaszkiem do ustrzelenia jest 

eagle. Polega na wbiciu piłki do dołka dwoma ude-

rzeniami poniżej par. Ustrzelenie najpopularniejsze-

go hole in one – na dołku par 3 to również eagle. Naj-

lepsi zawodnicy uzyskują eagle kilka razy w turnieju, 

co zwykle pozwala im wygrać zawody.

 Birdie to uzyskanie dołka jednym uderze-

niem mniej, niż wartość par. Najlepsi zawodnicy po-

trafią ustrzelić birdie na każdym z osiemnastu doł-

ków. A dla tych, którzy pragną wygrać turniej, jest to 

wręcz obowiązek.

 Po drugiej stronie skali znajduje się bogey, 

a także podwójny bogey, potrójny bogey itd. Mają 

miejsce, gdy zawodnik uzyska dołek jednym, dwoma 

czy trzema uderzeniami powyżej par. Takie sytuacje 

występują zwykle w turniejach niższej rangi i wśród 

graczy początkujących lub amatorów o niezbyt wy-

sokich umiejętnościach. 

Liczba uderzeń

 Ponieważ Golf jest uznawany za grę 

dżentelmenów, więc posiada unikatowy w ska-

li świata system wyrównywania szans. Każdy 

gracz dysponuje handicapem o wysokości odpo-

wiadającej jego umiejętnościom. Im słabszy za-

wodnik, tym lepszy ma handicap. W zawodach 

handicapowych od wyniku uzyskanego przez każ-

dego gracza odejmuje się jego handicap. Dzięki 

temu słabsi zawodnicy mogą rywalizować z lep-

szymi, a niekiedy nawet ich pokonać. Handicap  

u zawodowców zawsze wynosi 0. Z kolei  

u debiutantów – aż 36. Zatem jeżeli zawodowiec 

pokona pole z wynikiem 72 uderzeń, a debiutant za 

pomocą 100 uderzeń, wygra debiutant. Handicap za-

wodników rośnie lub maleje po każdych zawodach, 

a wielu amatorów przyjmuje za cel zmniejszenie go 

w ciągu kariery do liczby wyrażanej za pomocą tyl-

ko jednej cyfry. Zawody, w których wykorzystuje się 

handicap, nazywa się zawodami netto. Z kolei za-

wody brutto nie uwzględniają handicapu i liczy się  

w nich tylko i wyłącznie wynik uzyskany na polu.

Zawody Netto i Brutto
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W golfie wyróżniamy 
dwie podstawowe gry:
 

Grę na uderzenia - Stroke Play. 
Zwycięzcą jest gracz, który rozegrał regulaminową rundę najmniejszą liczbą uderzeń,

 

Grę na dołki - Match Play.  
Wygrywa gracz, który umieścił piłkę w pojedynczym dołku mniejszą ilością uderzeń.

Stroke Play dzieli się na:

• Indywidualny: każdy z graczy gra indywidualnie

• Foursome: dwóch graczy stanowi zespół i grają wspólną piłką

• Four-ball: dwóch graczy stanowi zespół, ale każdy z nich gra swoją piłką

 Może się wydawać, że minigolf to gra dla 

najmłodszych. Nic bardziej mylnego. Wielu poważa-

nych historyków uważa, że minigolf powstał przed 

golfem, a nawet, że był jego bezpośrednim protopla-

stą. Najnowsze badania mają dowodzić, że grze po-

dobnej do minigolfa oddawali się już średniowieczni 

Chińczycy z dynastii Ming. Są na to dowody w posta-

ci rycin.

 Minigolf jest doskonałym rozwiązaniem 

tam, gdzie nie ma miejsca na klasyczną rozgryw-

kę. Pole gry można nawet zorganizować samemu. 

Wystarczy doby pomysł i odrobina wysiłku. Między 

innymi dlatego właśnie rozpoczęcie przygody z kla-

sycznym golfem warto rozpocząć od kilku treningów 

na stanowiskach minigolfowych.  

 W Polsce są cztery kluby zrzeszające fanów 

tej dyscypliny:  Minigolf Club Sopot, Klub Sportowy 

Minigolf Kołobrzeg, Klub Sportowy Minigolf Krynica 

Morska oraz Minigolf Club Mazovia Warszawa. Gra 

się na specjalnych stanowiskach, za pomocą kijów 

podobnych do putterów. Rozgrywka, podobnie, jak 

w klasycznym golfie, polega na umieszczeniu piłki 

w dołku jak najmniejszą liczbą uderzeń, przy czym 

dystans do pokonania jest dużo mniejszy, za to na 

trasie czekają przeszkody, które należy ominąć.

 Minigolf ma swoją federację i własne turnie-

je. Niestety ich prestiż i pule nagród wciąż jeszcze 

bardzo są odległe od tego, czego oświadczają kla-

syczni golfiści. 

Minigolf

Z kolei rozgrywki Match Play to:

• Pojedynczy: jeden gracz przeciwko drugiemu

• Threesome: jeden gracz przeciwko dwóm graczom (każda ze stron gra 1 piłką)

• Foursome: dwóch graczy przeciwko dwóm graczom (każda ze stron gra 1 piłką)

• Three-ball: trzech graczy przeciwko sobie nawzajem (każdy gracz gra dwa osobne mecze)

• Four-ball: lepszy wynik jednego z dwóch graczy gra przeciwko lepszemu wynikowi  

    jednego z dwóch przeciwników

• Best-ball: jeden gracz gra przeciwko najlepszemu wynikowi dwóch lub trzech graczy.
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Albatros: Wynik 3 poniżej par na dołku.

Bunkier: Celowo przygotowana przeszkoda, często wgłębie-

nia, z którego ziemia lub trawa zostały usunięte i zastąpione 

piaskiem lub podobnym materiałem.

Backswing: Zamach kijem.

Back-spin: Wsteczna rotacja, powoduje że piłka spadając mięk-

ko ląduje na greenie.

Birdie: Wyniki 1 poniżej par na dołku.

Blade: Tradycyjny styl cienko-profilowego wykonania główki kija, 

często używany w kijach używanych przez dobrych graczy.

Bogey: Wynik 1 powyżej par na dołku.

Caddie: Osoba, która nosi kije gracza lub zajmuje się nimi pod-

czas gry oraz w inny sposób pomaga graczowi zgodnie 

z regułami. 

Chip / chip ping: Lekkie uderzanie piłki z obrzeża greenu.

Driver: Najdłuższe drewniany kij o najmniejszym nachyleniu kąta 

główki, używany przy uderzeniach z obszaru tee.

Eagle: Wynik 2 poniżej par na dołku.

Fairway: Tok krótko ściętej trawy pomiędzy obszarem tee 

a greenem.

FORE!: Okrzyk ostrzegawczy.

Flight: Osoby grające razem.

Green: Cały teren obecnie rozgrywanego dołka, specjalnie przy-

gotowany do puttingu. 

Grip: Uchwyt, sposób trzymania kija (również często rączka kija).

Handicap: System wyrównawczy. Przyznawany jest na podsta-

wie różnicy pomiędzy wynikiem brutto gracza a par pola.

Hole-in-one: Wbicie piłki do dołka za pierwszym uderzeniem.

Lip: Krawędź dołka bądź bunkra.

Links: Pole golfowe położone na wydmach nad morzem.

Lie: Pozycja piłki na trawie.

Loft: Liczony w stopniach kąt odchylenia główki kija, decydujący 

o tym, jak daleko poleci piłka.

Nineteenth Hole: Bar w budynku klubowym.

Overclubbing: Zbyt mocne uderzenie, spowodowane złym 

wyborem kija.

Par (Profeessional Average Result): Norma uderzeń , wynik jaki 

powinno się uzyskać na danym dołku. 

Pitch / pitching: Wysoko lecący, miękko lądujący strzał z odle-

głości 80 m do greenu.

Putt / putting: Uderzenie piłki przy pomocy puttera.

Putter: Kij służący do uderzania piłki na greenie.

Penalty score: Uderzenie karne, doliczane w wyniku naruszenia 

przepisów przez gracza.

PGA (Professional Golfers’ Association): Związek Golfa Zawo-

dowego w USA.

Provisional Ball: Uderzenie, które następuje po tym, jak piłka 

zaginęła, jeśli nie mamy pewności, czy na pewno jej nie znajdziemy.

Pull: Piłka, która po uderzeniu leci w prostej linii na lewo od celu.

Push: Piłka, która po uderzeniu leci w prostej linii na prawo od 

celu.

Rough: Tereny z wyższą trawą na obrzeżach fairway’ów 

i green’ów.

Sand Wedge: Kij o dużym nachyleniu główki kija służący do 

uderzania z piasku.

Scratch: Zdobycie par na 18 dołków; równoważne z HCP 0.

Shank: Technicznie najgorsze, najbardziej nieudane uderzenie 

w golfie.

Square: Wynik remisowy w grze typu „match play”.

Sky shot: Wysoko uderzona piłka.

Tee: 1. Fragment pola golfowego, z którego wykonuje się pierw-

sze. Tee najczęściej ma kształt prostokąta o szerokości równej 

dwóch kijów golfowych. 

2. drewniany kołek, który po wepchnięciu w ziemię, służy jako 

podstawka dla piłki.

Top: Uderzenie w górną część piłki, które powoduje jej toczenie.

Underclub: Zbyt słabe uderzenie, spowodowane złym wyborem 

kija.

Waggle: Początkowy ruch kija, tuż przed wykonaniem swingu.

Zamach (backswing): Początek ruchu uderzeniowego.

Słowniczek podstawowych pojęć:
Dzisiejsza technika nie tylko pozwala, ale wręczy wymusza budowanie zaintere-

sowania produktami i usługami za pomocą narzędzi mobilnych. Z golfem wcale 

nie jest inaczej. Istnieje szereg aplikacji powiązanych z ta dyscypliną. Zasadniczo 

możemy rozróżnić trzy pyty aplikacji. Są to po pierwsze gry, których na rynku jest 

najwięcej, po drugie aplikacje wspomagające dla golfistów, ułatwiające trening  

i samą rozgrywkę, a po trzecie czysto informacyjne. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Gry

WGT Golf Mobile (WGT Media) 
 Jeden z najlepszych symulatorów golfa na rynku. Umożliwia wiele rodza-

jów rozgrywki, a przy tym naprawdę interesująco wygląda. Pobranie aplikacji i roz-

grywka są darmowe. Mikropłatności pojawiają się w sytuacji, gdy chcemy dokupić 

specjalne kije, piłki lub inne usługi. Największą zaletą gry jest możliwość toczenia 

pojedynków z innymi graczami. Mało tego. Organizowane są nawet specjalne tur-

nieje, jak choćby Virtual US Open. Oczywiście, rozgrywka jednoosobowa również 

jest możliwa. Gra udostępnia aż 14 różnych pól i są to pola istniejące naprawdę, 

bardzo wiernie odwzorowane za pomocą kapitalnej grafiki. Grę można pozyskać 

zarówno z Google Play, jak i App Store.

King of the Course (EA Sports) 
 Światowy gigant, specjalizujący się w grach sportowych, tym razem po-

stanowił podbić rynek aplikacji mobilnych i jest to fantastyczna wiadomość. Duże 

pieniądze, jakie developer zainwestował w grę, powoduję, że jest ona naprawdę 

wyborna pod względem jakości i grywalności. Gra powstała przy współpracy  

z PGA Tour i posiada wszystkie niezbędne licencje, dlatego dostępne w niej pola 

golfowe są prawdziwe. W rozgrywce pojawiają się również prawdziwe legendy gol-

fa - Bubba Watson, Ian Poulter, Jason Dufner, Keegan Bradley czy Dustin Johnson. 

Gra jest darmowa, ale oczywiście zawiera opcje, które należy uaktywnić mikropłat-

nościami. Odnosi się to przede wszystkim do dostępnych w grze gadżetów, które 

w istotny sposób wpływają na przebieg rozgrywki. Grać można indywidualnie i on-

-line, zarówno na urządzeniach wyposażonych w androida, jak i iOs.

Najciekawsze aplikacje golfowe
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Aplikacje wspomagające
Arccos Golf
 Supernowoczesne narzędzie do nauki gry w golfa. Pozwala analizować 

uderzenia pod kątem poprawności i efektywności. W ramach Arccos Golf otrzy-

mujemy zestaw czujników przykręcanych do każdego kija w komplecie. Czujniki 

w czasie rzeczywistym przesyłają dane wprost do smartfona. Dodatkowo system 

wyposażony jest w moduł GPS, który umożliwia trackowanie wszystkich aktyw-

ności na polu. Aplikacja czyta dane dotyczące pola, na którym znajduje się użyt-

kownik i potrafi je wiernie odwzorować. Prócz danych dotyczących oddanych ude-

rzeń, aplikacja posiada bazę sugestii, za pomocą których można korygować błędy  

i ulepszać swoje możliwości. Dziś nie potrzeba już trenera. Wszystkie porady moż-

na odczytać na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Arccos Golf doradzi wy-

bór kija, siłę i kąt uderzenia, a także przedstawi mapę pola i zasugeruje najlepszą 

ścieżkę rozgrywki (baza zawiera ponad 18 tysięcy map!). Aplikacja dostępna jest 

tylko na urządzenia Apple i sporo kosztuje. Za zestaw trzeba zapłacić nawet 400 

dolarów.

Game Golf 
 Kolejny tracker gry. Działa na podobnej zasadzie, jak Arccos Golf, a więc za 

pomocą dołączanych do kijów czujników. Stanowi jednak bardziej narzędzie ana-

lityczne. Zlicza i przesyła do specjalnej bazy statystyki. Zapisuje również przebieg 

samej rozgrywki, którym można się dzielić z innymi użytkownikami i share’ować 

na portalach społecznościowych. Nie przejmuj się, jeśli byłeś na polu golfowym 

sam, kiedy przytrafił Cię pierwszy w życiu hole in one. Dzięki Game Golf dowiedzą 

się o nim wszyscy Twoi znajomi i golfowi partnerzy. Ponadto system umożliwia 

porównywanie poszczególnych gier, zarówno wlasnych, jak i toczonych pomiędzy 

różnymi przeciwnikami. To pozawala wyciągać wnioski i wprowadzać do gry ko-

rekty, a tym samym osiągać lepsze wyniki. W stosunku do Arccos Golf posiada 

jedną słabość. Nie przesyła informacji do smartfona czy tabletu w czasie rzeczy-

wistym. Aby pobrać informacje, należy podłączyć bazę urządzenia do komputera. 

Ale dzięki temu Game Golf jest znacznie tańszy. Kosztuje 199$. Dostępny zarówno 

na urządzenia z iOs, jak i Androidem. 

Easy Scorecard Pro
 Doskonała aplikacja wspomagająca grę. Zastępuje tradycyjne karty punk-

towe, zapamiętuje wyniki, ustala kolejność rozgrywki i zapisuje wszystkie statystyki. 

A są one bardzo szczegółowe: opisują ilość i rodzaje błędów, ilość i rodzaje uderzeń, 

najlepsze, najgorsze i uśrednione wyniki oraz pokonane trakcie gier odległości. Apli-

kacja zlicza wyniki wszystkich graczy, a statystyki wylicza zarówno w odniesieniu 

do pojedynczej gry, jak i do całego cyklu rozgrywek. Pozwala wybrać aktualne pole 

golfowe, dzięki czemu dopasowuje się do jego parametrów i przypisuje wyniki nie 

tylko do graczy, ale i do miejsc, których odbywa się gra. Wiele spośród zliczanych 

informacji można udostępnić w najpopularniejszych mediach społecznościowych. 

Aplikacja kosztuje niecałe 13 złotych i jest dostępna w Google Play i działa niestety 

tylko na urządzeniach wyposażonych w system Android.

Aplikacje informacyjne
PZGolf 

 PZGolf to aplikacja mobilna Polskiego Związku Golfa, w którą powinien się 

wyposażyć każdy gracz. Aplikacja działa w dwóch trybach: on-line i off-line. W tym 

pierwszym gwarantuje dostęp do wszystkich najważniejszych informacji. Wszyst-

kie nowinki ze świata golfa, zarówno z Polski, jak i zagranicy dostępne są od teraz  

w jednym miejscu. Prócz tego aplikacja przedstawia aktualne rankingi, po-

zwala obliczyć handicap zawodnika, a także przejrzeć historię jego zmian.  

Dodatkowo przez aplikację zarejestrujemy się na turnieje organizowany przez 

Polski Związek Golfa. Za pomocą apki można się logować bezpośrednio do kon-

ta użytkownika w serwisie związku. Tryb of-line pozwala na przejrzenie pod-

stawowych, zapisanych na stałe informacji, na przykład przepisów gry w gol-

fa. Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać z poziomu komórki czy tabletu.  

Pracuje na trzech najpopularniejszych platformach: Windows Phone, Android oraz iOs.
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Najlepiej utrzymane:

Rosa Private Golf Club 

 Konopiska, województwo śląskie. Pole po-

łożone jest około 15 kilometrów od Częstochowy  

i uchodzi za jedną z najważniejszych golfowych in-

westycji w kraju. Przy jej realizacji pracowali znany 

i cenieni architekci golfowi i budowniczowie pól. Na 

terenie pola znajdują się sztuczne zbiorniki wodne 

oraz cztery rodzaje starannie pielęgnowanej i au-

tomatycznie nawadnianej trawy. Kompleks, prócz 

osiemnastu dołków klasy mistrzowskiej, gwarantuje 

również infrastrukturę treningową, w postaci bun-

krów, putting green’ów i driving range. 

Sierra Golf Club
 Pętkowice, województwo pomorskie. Zaled-

wie 25 km od Trójmiasta, w okolicach Wejherowa znaj-

duje się jedno z najlepszych pól golfowych w Polsce. 

Na terenie Sierra Golf Club znajduje się 18 dołków rangi 

mistrzowskiej, a także pełna infrastruktura treningowa. 

To ostatnie jest bardzo ważne, ponieważ klub sporo 

uwagi poświęca początkującym, zarówno dorosłym, 

jak i dzieciom. Można tam popracować z osobistym 

trenerem, który nie tylko pomoże rozwijać umiejętności, 

ale również nauczy doboru odpowiedniego sprzętu. Po-

nadto klub przygotowuje początkujących do egzaminu 

na Zieloną kartę. Kolejną istotną pozycją na liście aktyw-

ności klubu jest organizacja turniejów. W zeszłym roku 

odbyło się ich prawie 40. Od kilku lat organizowana jest 

również liga, w której swoje mecze rozgrywa między in-

nymi członek klubu Sierra Golf Club Henryk Konopka, 

wielokrotny Mistrz Polski. 

Najbardziej wymagające:

Kraków Valley Golf & Country Club 
 Paczółtowice, województwo małopolskie. 

Pole zlokalizowane jest około 30 kilometrów na pół-

nocny zachód od Krakowa, w obrębie Jury Krakow-

sko – Częstochowskiej. Prócz niewątpliwych walo-

rów krajobrazowych, gwarantuje swoim gościom 

18-dołkowe pole klasy mistrzowskiej, które uchodzi 

za jedno z najtrudniejszych w kraju. Fairwaye są sze-

rokie, ale mocno pofalowane, a bunkry wyjątkowo 

głębokie. Pole z pewnością zaspokoi potrzeby naj-

bardziej ambitnych graczy. Klub prowadzi akademię 

i dysponuje bazą treningową, z której usług korzysta-

ją nawet juniorzy reprezentacji Polski. Prócz tego na 

miejscu można wypożyczyć sprzęt i odwiedzić jeden 

z najlepszych w regionie sklep golfowy.

Sobienie Królewskie Golf & Country Club
 Sobienie Królewskie, województwo ma-

zowieckie. Klub leży 30 kilometrów od Warsza-

wy. Wąskie fairwaye, las, dużo wody i bunkrów  

oraz osiemnaście malowniczo usytuowanych i trud-

nych do uzyskania dołków. To wszystko sprawia, że 

gra w Sobieniach Królewskich to nie lada wyzwanie 

nawet dla najlepszych. Pole stworzono tak, by swym 

otoczeniem i rzeźbą terenu przypominać najlepsze 

pola z ojczyzny golfa – Szkocji. W Sobieniach Kró-

lewskich organizowane są turnieje na wielu róż-

nych szczeblach, ale równie dużo uwagi poświęca 

się początkującym. Stąd bogata oferta treningowa,  

w skład której wchodzi między innymi Akademia.  

W niej pierwsze golfowe szlify zbiorą zarówno doro-

śli, jak i dzieci w różnym wieku.

Najlepsze pola golfowe w Polsce

Cape Kidnappers Napier, Nowa Zelandia
 Niezwykłe ukształtowanie, Pacyfik w tle i aż 

5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Pole 

zostało zaprojektowane w 2004 roku przez słynnego 

Toma Doaka, który ma na swoim koncie cztery spo-

śród stu najlepszych pól na świecie, wg prestiżowe-

go Golf Magazine.

Kauai Lagoons Golf Club Hawaje, USA
 Pole położone bardzo blisko portu i lotniska, 

dzięki czemu gości graczy z całych Stanów. Zaprojek-

towane przez słynnego Jacka Nicklausa. Posiada naj-

dłuższy na świecie odcinek do gry położony wzdłuż 

oceanu.

Gullane Golf Club East Lothian, Szkocja
 Pole należące do najstarszego klubu golfo-

wego świata - Honourable Company of Edinburgh 

Golfers. W swojej historii gościło największe brytyj-

skie turnieje, z wielkoszlemowymi włącznie. A co za 

tym idzie, do dołków Gullane Golf Club swoje piłeczki 

każdego roku wbijają najlepsi golfiści świata.

Fuji Classic Prefektura Yamanashi, Japonia 
 Najsłynniejsze pole golfowe Japonii. Rozpo-

ściera się u podnóży góry Fudżi. Klub jest prywatny  

i panują w nim bardzo zasadnicze, japońskie obycza-

je. A przy okazji uchodzi za jeden z najdroższych na 

świecie.

St. Andrews Golf Club Szkocja
 Pole nazywane Domem Golfa. I nic dziw-

nego. Jest prawdopodobnie najbardziej znanym,  

a z całą pewnością pierwszym tego typu obiektem 

na świecie. Jego powstanie datuje się na 1552 rok.  

I wciąż uchodzi za bardzo atrakcyjne dla graczy. 

Emirates Golf Club Majlis, Dubaj, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie
 Prawdopodobnie najbardziej spektakular-

ne i najdroższe pole golfowe świata. Wybudowane 

za ogromne pieniądze u wybrzeży Zatoki Perskiej.  

Organizuje bardzo dobrze opłacane turnieje, między 

innymi słynny European Tour.

Fairmont Banff Springs Alberta, Kanada
 Pole należące do wspaniałego Fairmont 

Banff Hotel, wybudowanego w 1888 roku, w stylu 

szkockiego baroku. Zarówno hotel, jak i pole znajdu-

ją się w Górach Skalistych, na wysokości około 1444 

metrów nad poziomem morza. Ponad nimi góruje 

majestatyczny szczyt Rundle, a dokoła roztacza się 

pełna życia kanadyjska tajga. To prawdopodobnie 

najpiękniejsze miejsce na ziemi, w którym można 

zagrać w golfa.

Pinehurst Resort Karolina Północna, USA
 Największe pole golfowe świata, a tak na-

prawdę osiem połączonych pól. Znajduje się tam 

najlepsza w stanach szkoła gry w golfa. Na terenie 

ośrodka odbywały się wielkie turnieje, między innymi 

PGA Championship, U.S. Open oraz Amator Open.

Najlepsze pola golfowe na Świecie
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