
Brabsy on tour – pola długiego weekendu 

 

W połowie czerwca 7-osobowa grupa golfistów wyruszyła z Mazowsza na podbój Pomorza Zachodniego. 

Pomysł wyjazdu narodził się z potrzeby integracji, „pandemicznej” tęsknoty za piękną grą oraz z chęci 

pomocy naszym rodzimym polom golfowym. Pozbawieni możliwości gry, wspólnych spotkań i 

ograniczeni do rozmów na Whatsappie, niczym wygłodniałe hieny rzuciliśmy się na pomysł wspólnego 

wyjazdu na ‘koniec świata’. Wiedzieliśmy, że te golfowe szlaki przetarły Agnieszka i Damroka, a ich relacja 

pogłębiła przekonanie, że musimy poznać te tereny na własnej skórze.  

Plan wyprawy był banalnie prosty: 4 pola w 4 dni. Rzeczywistość okazała się trochę bardziej złożona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Rafał Elkner, Anna Elkner, Krzysztof Brabander, Anna Szymańska-Brabander,       

Małgorzata Malewicz, Grzegorz Malewicz, Maks Elkner 

Zawodnicy 3 klubów golfowych (Royal Wilanów, WaWa oraz Sobienie Królewskie) stanęli w szranki, aby 

toczyć bój o miano zwycięzcy Elkner Cup 2020. Nazwa pochodząca od pomysłodawcy oraz organizatora 

turnieju – mam nadzieję, że na stałe zagości w naszych prywatnych kalendarzach. 

 

Dzień 1 – Woda, woda, wszędzie woda. 

Ruszyliśmy chwilę po tym, jak słońce zagościło na naszej półkuli. Warszawa 

i Skierniewice. Dwie ekipy, niezależnie podążające autostradą A2 spotkały 

się dopiero w okolicach Świebodzina. Trzecia ekipa pojechała dzień 

wcześniej, spędzając noc w hotelu Auto Port Renice w Myśliborzu, aby 

rano móc (jak argumentowali) „jak ludzie” dojechać na miejsce. 

Wykorzystaliśmy ich jak forpocztę, wyciskając z nich cenne informacje o 

sytuacji na trasie. Droga była dobra aż do Szczecina, gdzie roboty drogowe 

zmusiły nas do podróży przez Puszczę Goleniowską, swoją drogą - 

przepiękną. Końcówka to już przejazd lokalnymi drogami przez wyspę 

Wolin. Po tygodniach spędzonych w domu te widoki, w szczególności pola 



czerwonych maków, zrobiły na nas niebywałe wrażenie.  

Po 6 godzinach jazdy byliśmy bardzo głodni i z pomocą przyszła smażalnia rybna pensjonatu Perła w 

miejscowości Wisełka, polecona nam przez green keepera z pola golfowego Amber Baltic. Duże porcje, 

pyszna ryba, serwowana przez przemiłego pana w czapce kapitana od razu postawiła nas na nogi i dała sił 

na to, co czekało na nas później… 

Po krótkim odpoczynku posileni przyjechaliśmy do domku klubowego Amber Baltic.  

Szybka rozgrzewka na driving range, potem putting green 

(wiemy, wiemy – podobno trzeba w odwrotnej kolejności) i 

ruszyliśmy na pierwsze tee. Tu ciekawostka, zarówno 1. jak 

i 10. tee położone są bardzo podobnie, na olbrzymim 

wzniesieniu. Fairway’e ciągną się równolegle, daleko w dole 

i po kilku przeszkodach wodnych ukazują się greeny. 

Przynajmniej tak to powinno wyglądać… Zaczynając rundę. 

widzieliśmy flagę, jednak rozpoczynając dołek nr 10 

uderzaliśmy w mgłę niczym z tatrzańskiego szczytu 

położonego powyżej chmur, licząc, że odnajdziemy piłkę 

później na pięknie wystrzyżonej trawie fairway’a. Pole 

ciekawe, mocno pagórkowate. Dołki ciągną się zboczami wzniesień, pod górę oraz w dół – przeżyliśmy 

naprawdę niezły workout. Kolejną ciekawostką jest przejście między 7. a 8. dołkiem, gdzie trzeba 

(dosłownie) przemknąć się przez green dołka nr 3. 

Pogoda nie sprzyjała nam zupełnie. Pochmurne niebo oraz nieciekawa prognoza nie wróżyły nic dobrego. 

Podzieleni na dwa flajty: chłopaki i dziewczyny, ruszyliśmy ze świadomością, że możemy nie ukończyć 

całej rundy w takim samym składzie. Prognoza się sprawdziła. Z czarnych chmur lunął w końcu rzęsisty 

deszcz. W ruch poszły parasolki, ale gęsta mgła powodowała, że odnalezienie fairway’a było możliwe 

jedynie na mapce, a piłka często lądowała w wysokiej trawie, która doskonale przenosiła duże pokłady 

wody ze swoich źdźbeł na nasze ubrania. Przemoczeni, z wodą chlupiącą w 

butach, brnęliśmy dalej. W końcu pierwszy dzień, nie ma odpuszczania! Co 

byśmy potem opowiedzieli w klubie ;) 

Na 9. dołku udało mi się ustrzelić pierwsze (mam nadzieję, że nie ostatnie!) w 

życiu Birdie. Oczywiście musiało się to wydarzyć, kiedy grałem… różową 

piłeczką.  

Od 10. dołka myśleliśmy, że tylko męski flajt dotrwa do końca. Ale jak wielkie 

było nasze zaskoczenie na 18. tee, kiedy już mieliśmy wykonywać ostatnie 

drive’y dnia… wtedy naszym oczom ukazały się dziewczyny. Przemoczone do 

suchej nitki, ale radosne i zadowolone. Szybko dokończyliśmy ostatni dołek i 

ruszyliśmy dalej, ponieważ noc spędzaliśmy w domkach na następnym polu – 

Kamień Country Club. 

Dystans nie był daleki: z Amber Baltic do Kamień CC to ok. 30km. Postanowiliśmy dojechać na miejsce i 

tam przebrać się przed kolacją. Oczywiście, jak to wszystkie wspaniałe plany, okazało się to niemożliwe, 

ponieważ dojechaliśmy dość późno i mogliśmy albo zjeść od razu, albo próbować na głodniaka doczekać 

śniadania. Nie było wyjścia… mokre kury z wodą w butach pomaszerowały dziarsko do restauracji, gdzie 

gorąco przywitali nas właściciele klubu – przemiła para, Basia i Roger. Najedzeni i wzmocnieni wiśniówką 

udaliśmy się do domków, licząc na zasłużony odpoczynek. W domkach czekały na nas kozy… grzewcze. Z 

pomocą przyszło harcerskie szkolenie, ponieważ szybkie rozpalenie świeżo zebranego drewna było 

jedyną szansą na wysuszenie ubrań oraz sprzętu przed kolejnym dniem. 



Dzień 2 – nowa nadzieja. 

Jak można sobie wyobrazić, nie udało nam się wszystkiego wysuszyć 

do końca. Największym zmartwieniem były buty… Jednak 

diametralna zmiana pogody i słońce w pełni okazały się zbawienne - 

wilgotne stopy dawały miły chłodek. Po pysznym śniadaniu w 

restauracji i rozgrzewce ruszyliśmy na pole. Przyjemne połączenie 

Rajszewa i Lisiej Polany – jedna połowa to łąki, a druga to las. 

Według nas najłatwiejsze pole z turniejowej czwórki, ale z kilkoma 

bardzo ciekawymi elementami, jak przeprawa przez wodę i nad 

wyspą na dołku nr 13. W różnych miejscach na polu poustawiane są 

tabliczki z mądrościami (pewnie zaginionych na polach) golfistów. 

Dodawały nam otuchy za każdym razem ;) 

Po pierwszej rundzie na prowadzenie wysunął się Maks. Tym razem 

graliśmy w mieszanych składach, spotykając się na krótkiej przerwie w połowie rundy na żurek. Runda, 

która wyłoniła aż 6 parów, pozostanie w naszej pamięci również z powodu aktywności pozagolfowych. 

Po skończonej rundzie zjedliśmy obiad i ruszyliśmy 

nad morze. Bliskość naszego pięknego Bałtyku 

szalenie nas podniecała i ściągnięci do masy 

wodnej niczym ćmy do światła pojechaliśmy, 

dotknąć stopami piasku (jakby mało go było na 

polu!) oraz posilić płuca dawką jodu. Jak to nad 

morzem – pogoda się załamała. Nieprzygotowani 

na tak odmienne warunki daliśmy radę tylko zjeść 

pyszne lody i wróciliśmy do Kamienia na długo 

wyczekiwanego grilla - grilla, którego 

zaplanowaliśmy na długo  przed wyjazdem. 

Organizatorzy przewidzieli swojską kiełbasę oraz 

kaszankę, na myśl o których wszystkim ślinka 

ciekła. Jak się później okazało, prawie wszyscy od dłuższego czasu nie jedli mięsa, jednak takim 

smakołykom nie dało się oprzeć.  

Na kolację zaprosiliśmy ciągle uśmiechniętych właścicieli klubu, 

którzy z miłą chęcią przyjęli nasze zaproszenie. Uraczyli nas 

masą ciekawych opowieści z życia klubu oraz, niestety, gorzkim 

podsumowaniem obecnej sytuacji golfa w regionie. Zamknięcie 

granic mocno pogorszyło sytuację klubu, ponieważ dużą grupę 

graczy stanowią goście ze Szwecji. Rozmowom i śmiechom nie 

było jednak końca podczas degustacji wspomnianych wcześniej 

pyszności z grilla, serów oraz czerwonego wina. Wieczór, dość 

spontanicznie, zakończył się zaproszeniem do domku obok na 

pieśni z gitarą w blasku płomieni ogniska. Poznaliśmy nowych 

przyjaciół, doskonale się bawiliśmy i miło wspominamy gościnę, 

z jaką się spotkaliśmy w Kamieniu. 

 

 



Dzień 3 – Przeprowadzka. 

Śniadanie zjedliśmy w biegu ponieważ reżim turniejowy nie pozwalał na powolne delektowanie się 

poranną kawką i pysznym śniadaniem. Spakowani, pożegnaliśmy się z gospodarzami i ruszyliśmy w dalszą 

drogę do Binowa. Klub Golfowy Binowo Park przywitał nas 

pełnym słońcem oraz wysoką temperaturą.  

W doskonałych nastrojach przystąpiliśmy do drugiej połowy 

czterodniowej rozgrywki. Po dwóch pierwszych rundach na 

prowadzeniu pozostawał Maks, jednak trudne warunki na 

polu spowodowane temperaturą zmusiły go do zakończenia 

rundy po pierwszej 9-tce. Pole w Binowie również 

podzielone jest na dwie ciekawe części. Pierwsza jest 

odkryta, łąkowa, ale mocno pagórkowata, druga natomiast - 

mocno „nawodniona”. Jak się później okazało, zakup 

dodatkowych piłek w połowie rundy okazała się strzałem w 

10!  

Strach przed burzą, potęgowany wręcz czarnymi chmurami, 

przyspieszył naszą decyzję o obiedzie. W połowie rundy zjedliśmy 

pyszny obiad w restauracji klubowej. Udało mi się dorwać ostatnią 

porcję skwierczących krewetek. Na szczęście burza przeszła 

bokiem i oszczędziła nam kolejnej akcji osuszania. Dokończyliśmy 

rundę i na prowadzenie w klasyfikacji generalnej wysunął się 

Grzegorz. Zagrał doskonałą rundę, było wiele świetnych strzałów: 

czasami piłka szybowała wysoko w powietrze, aby potem spaść na 

green tuż obok flagi, a kiedy indziej podejmowane były próby 

pokonania wniesień poprzez przebicie się tunelem. 

 

Cała runda zaowocowała 4 parami naszej grupy – 

wszystkie na dołkach par 5! Po krótkim odpoczynku na 

tarasie domku klubowego oraz zaciekłych negocjacjach 

zakończonych zakupem zelektryzowanego sprzętu do 

przemieszczania torby golfowej po polu, ponownie 

wsiedliśmy do samochodów, aby zakończyć dzień w 

hotelu Panorama nieopodal pola. Hotel nie posiadał 

pełnego obłożenia, byliśmy praktycznie sami, jednak 

miła i uczynna obsługa umożliwiła nam grę w karty do 

późnych godzin wieczornych. Hazard najwyraźniej bawi 

nas tylko na polu, ponieważ z samego rana całkiem 

wyspani po wczesnym śniadaniu ruszyliśmy na ostatnią 

rundę tegorocznego Elkner Cup – na terenie Klubu 

Golfowego Modry Las. 

 

 

 



Dzień 4 – Finał (to jeszcze nie koniec). 

 

Gdy dotarliśmy do Klubu Golfowego Modry Las, przywitało nas. 

przepiękne pole. Zadbane, wymagające, lecz bardzo urokliwe. 

Zaprojektowane przez sławnego Garego Playera, ze sporą bazą 

noclegową niczym z amerykańskich filmów. Do tego nowooddany do 

użytku domek klubowy. I tu jeden minus – obsługa. Musimy o tym 

napisać Wam wprost, niestety. Widać od razu, że dopiero się uczą. 

Uśmiechnięci, mili i pomocni, ale talerze leciały z rąk, zamówienia nie 

docierały do odbiorców i ogólnie panował chaos niesprzyjający 

spokojnej konsumpcji. Jedzenie, tym którzy dostali swoje 

zamówienie, bardzo smakowało. Innym średnio smakowało to, czego 

tak naprawdę nie zamawiali… 

Standardowo rozpoczęcie rundy poprzedzone było rozgrzewką na drivingu. Pomimo wielu osób na polu i 

wymaganym punktualnym starcie, przemiły starter znalazł chwilę na przedstawienie nam zasad 

lokalnych, wspomnieniu o drop zonach na poszczególnych dołkach. Życzył nam dobrej gry, śledząc lot 

pierwszych drivów przez lornetkę. 

 

Grzegorz prowadzenia z dnia 

poprzedniego już nie oddał! W ten 

oto sposób wyłoniliśmy 

pierwszego zwycięzcę Elkner Cup. 

Ceremonia wręczenia nagród 

odbyła się na polu po zakończonej 

rundzie i zasłużonym posiłku. Rafał 

Elkner wręczył nagrodę główną w 

postaci butelki napoju 

wyskokowego oraz bezcenną 

odznakę zwycięzcy. Podobno 

Grzegorz codziennie nosi ją z dumą 

i drży już na myśl przed walką o jej 

utrzymanie w kolejnym sezonie. 

 

Turniej jak i cały wyjazd zaliczamy do bardzo udanych. Pierwsze koty za płoty ☺ Wyczerpujący fizycznie, 

lecz dający wiele satysfakcji i zasłużonego odpoczynku psychicznego. Podsumowując – udało nam się 

„zdobyć” cztery pola w cztery dni, zaliczając łącznie jedno Birdie i trzy Pary – jednym słowem WIELKI 

sukces. 

Prowadzone są już rozmowy i padają pomysły kolejnych wyjazdów, na kolejne pola. Zapraszamy i do 

zobaczenia! Nie ma się czego obawiać, trzeba jeździć, poznawać pola, poznawać ludzi i cieszyć się grą… 

nawet na poziomie poczatkującym. 


