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Klub Zdobywców
Koron Górskich RP

Są miliony Polaków kochających góry. Znakomita większość z nich do
gór podchodzi w sposób aktywny, nie ograniczając się do podziwiania
z dołu. Odbywamy wycieczki piesze, biegamy, jeździmy konno, na
rowerach, na nartach, zwiedzamy zabytki, kochamy wypoczynkowe
miejscowości górskie.
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hociaż pierwszoplanowym celem dla
wszystkich są góry – to różne rzeczy
nas w nie ciągną.

CELOWNIK: KOMU, CZEMU?
Dla wielu niewątpliwym szczęściem jest
samo przebywanie w górach i obcowanie z nimi. Jeżeli nie wszyscy, to zapew-

ne większość szuka tu jeszcze dodatkowego smaczku, super bonusu albo posiada związane z górami jakieś hobby.
Dla jednych to możliwość robienia fantastycznych zdjęć, dla innych – przeżywania ekstremalnych przygód; są tacy,
którzy szukają śladów historii, a jeszcze
inni lubią zdobywać odznaki turystyczne
i korony górskie.

Klub Zdobywców Koron Górskich RP
powstał z myślą o tych ostatnich. O ludziach, dla których zdobywanie odznak
i koron górskich jest dodatkową frajdą,
dla których skonkretyzowany program
turystyczny staje się busolą na szlaku. Celem nie jest korona czy odznaka. Celem
jest szczyt… góra… smak zwycięstwa…
– odznaki zdobywa się przy okazji. Zdobyta blaszka to symbol i pamiątka po wysiłku, wyzwaniu; po projekcie, który się
zrealizowało.

SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA
- JEST TYLE GÓR DO ZDOBYCIA..
Klub promuje zdobywanie szczytów
w każdym paśmie górskim. Aby Beskid
Mały to był nie tylko Czupel, a wycieczki
w Górach Wałbrzyskich nie ograniczały
się do Chełmca. Odkrywa na nowo wiele
godnych uwagi pasm, takich jak choćby
Beskid Wyspowy; Beskid Niski, oraz wręcz
nieznanych, jak Góry Sanocko-Turczańskie. Nawet w najbardziej popularnych
pasmach – jak Pieniny, Karkonosze czy
Bieszczady – „wymusza” zdobycie wie-
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Łubu dubu , łubu dubu, jak się dostać do tego Klubu...
1. Ze strony www.koronygor.pl pobierz formularz zgłoszeniowy
2. S
 can wypełnionego formularza prześlij na adres e-mail Klubu: kzkg@koronygor.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
KZKG RP
PRZEGR. POCZT. NR 64
41-710 Ruda Śląska
3. Po uiszczeniu opłaty (ich wysokość i dane do przelewu na www.koronygor/oplaty)
otrzymasz pakiet startowy składający się z odznaki klubowej , książeczki potwierdzeń odbywanych wycieczek górskich i jednej zbiorowej książeczki weryfikacyjnej
dla wszystkich 33 koron.

lu szczytów mniej głośnych, mniej znanych... a czy przez to gorszych?

TAKI MAŁY, TAKI DUŻY…
To Klub zarówno dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę górską, jak i tych,
którzy zdobyli już w życiu po kilkaset
szczytów. Chcemy zachęcać do turystyki górskiej dzieci – odznaka popularna
w każdym pojedynczym paśmie górskim
powstała z myślą o najmłodszych. Dla nich
nagroda w postaci takiego „orderu” może
być niezapomnianą przygodą na wiele lat
i bakcylem, powodującym to piękne uczucie, jakim jest – miłość do gór. Zaprawieni
w bojach przekonują się zaś, że w swoich
wyprawach – pomimo wielu książeczek,

zdobytych dyplomów i odznak – pominęli
jeszcze sporo szczytów, nie zauważonych
i nie zdobytych, a wartych wysiłku.

TROSZKĘ KALENDARZA
I TOPOGRAFII ODZNAK GÓRSKICH
Klub powstał drugiego maja 2015
roku. Odwołuje się do symboli narodowych: nazwy państwa, barw narodowych, konturu kraju. Dlatego Święto
Flagi Państwowej to – według założycieli
– bardzo odpowiedni dzień na urodziny
takiej turystycznej inicjatywy.
Program KZKG RP jest tak pomyślany,
aby każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Są korony RP. Są korony Karpat czy
Sudetów. Przygotowano także korony

11

K raj
dla wszystkich pojedynczych pasm górskich. Na pierwszy rzut oka przytłacza
ich ilość: aż 33 korony górskie! Ten Klub
daje wybór, pozwala na dobranie programów, które najbardziej odpowiadają turyście. To Klub na wiele, wiele lat górskiej
przygody. Może na całe życie?
Odznaki KZKG RP są inne i zdecydowanie odrębne od dotychczas istniejących dla turystów odznak, ale nie są ich
konkurencją. Dla jednych są wstępem do
chodzenia po górach, dla innych dopełnieniem do tej pory zdobytych odznak.
Zapełniają lukę, o wypełnieniu której
jeszcze nikt nie pomyślał.
Dlaczego akurat takie szczyty? Co decydowało? W Klubie panuje uniwersalna
zasada „4 N”, czyli góry: Najwybitniejsze, Najwyższe, Najciekawsze i Na szlaku (ewentualnie blisko niego). Takie były
kryteria doboru szczytów do poszczególnych koron.

PROSTO, ŁATWO I PRZYJEMNIE
Klub stawia na prostotę regulaminów,
zasad przyjęcia, weryfikacji. Dlatego
honorowane są wszelkie dotychczasowe dokonania i zdobycze górskie osób
przystępujących do Klubu. Nie ma żadnych kryteriów czasowych czy ilościowych. Materiałem weryfikacyjnym może
być wszystko, co świadczy o zdobyciu
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góry. Czy to będzie książeczka GOT,
prywatna kronika, poświadczenie zdobycia z innej „korony górskiej” czy na
przykład zdjęcie – bez różnicy. W tym
Klubie panują bardzo liberalne zasady,
oparte na wierze w szczerość przekazywanych informacji. Zdobywanie odznak Klubu ma być przyjemnością, a nie
biegiem przez płotki paragrafów, przepisów czy przymusów.

KORONY KZKG RP
– NA DOBRY POCZĄTEK
Po pierwszym półroczu działania Klubu do KZKG RP przystąpiło około 100
osób. Są pierwsze weryfikacje odznak
w stopniu złotym zdobywcom gratulujemy .Najbardziej popularne : Korona
Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich
(KNSGP), Korona Beskidu Śląskiego (KBŚ),
Korona Karkonoszy (KK), Korona Bieszczad (KB), oraz Zdobywca Korony Polskich
Tatr (ZKPT) już funkcjonują. Sukcesywnie przygotowywane są kolejne odznaki. Inicjatywa nabiera rumieńców. A Ty?
Którą Koronę wybierzesz dla siebie … na
dobry początek?
Tekst: Mirosław Surmacz, KZKG RP
Fot: Redakcja

A my życzymy powodzenia i trzymamy
kciuki za powodzenie przedsięwzięcia!
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