
     

       

REGULAMIN 
ODZNAKI „MIŁOŚNIK BESKIDU ŚLĄSKIEGO” 

1. Z dniem 6 grudnia 2021 r. zostaje ustanowiona odznaka „Miłośnik Beskidu Śląskiego”, 
związana z poznawaniem pasma Beskidu Śląskiego i Śląsko-Morawskiego (zwanych dalej 
Beskidem Śląskim), poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tych 
pasm, wędrówkę trasami oraz odwiedzanie miejsc, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w 
punktach 8., 9. i 10. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na 
wiek i narodowość. 

2. Celem powstania odznaki jest: 
 promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Beskidu Śląskiego 

poprzez zdobywanie szczytów – (Miłośnik Beskidu Śląskiego I) oraz wędrówkę 
urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Beskidu Śląskiego II) – podczas 
racjonalnego wysiłku fizycznego, 

 motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Miłośnik Beskidu 
Śląskiego”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych. 

3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły 
własnych mięśni oraz: 
 z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach, 
 stosowaniem się do miejscowego prawa, 
 posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego 

do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu, 
 na własny koszt i ryzyko. 

4. Odznaka „Miłośnik Beskidu Śląskiego” posiada trzy kategorie: 

a) Miłośnik Beskidu Śląskiego I (stopień brązowy, srebrny, złoty); 

b) Miłośnik Beskidu Śląskiego II (stopień brązowy, srebrny, złoty); 

c) podwójny Miłośnik Beskidu Śląskiego (stopień platynowy). 

5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad: 

a) Miłośnik Beskidu Śląskiego I (MBŚ I, wejście na szczyt): 
 brązowa – dowolne 6 szczytów z wykazu (pkt. 8), 
 srebrna – kolejne 6 szczytów z wykazu (łącznie 12), 
 złota – kolejne 12 szczytów z wykazu (komplet – 24); 
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b) Miłośnik Beskidu Śląskiego II (MBŚ II, odwiedzenie miejsc oraz przejście trasy w 
dowolnym kierunku): 
 brązowa – 1. trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2. trasy uzupełniające 

(proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5. miejsc godnych 
zobaczenia (pkt. 10), 

 srebrna – kolejne 2. trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2. trasy 
uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5. 
kolejnych miejsc (pkt. 10), 

 złota – kolejne 2. trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2. trasy uzupełniające 
(proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5. kolejnych miejsc (pkt. 
10; razem 15). 

c) podwójny Miłośnik Beskidu Śląskiego (MBŚ I + MBŚ II): 
 platynowa – honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Miłośnik 

Beskidu Śląskiego I” i „Miłośnik Beskidu Śląskiego II” łącznie oraz przejście ostatniej 
trasy obowiązkowej (pkt. 9a) i odwiedzenie pozostałych 9. miejsc (pkt. 10). 

6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Miłośnik Beskidu Śląskiego” nie jest 
ograniczone czasowo. 

7. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą 
powstania Książeczki „Miłośnik Beskidu Śląskiego” i Odznaki „Miłośnik Beskidu Śląskiego”. 

8. Wykaz szczytów Miłośnika Beskidu Śląskiego I (MBŚ I – wybrane szczyty w paśmie Beskidu 
Śląskiego): 

1. Lysá hora 1323 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

2. Smrk 1276 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

3. Skrzyczne 1257 m n.p.m. Beskid Śląski, 

4. Barania Góra 1220 m n.p.m. Beskid Śląski, 

5. Travný 1203 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

6. Malinowska Skała 1152 m n.p.m. Beskid Śląski, 

7. Radhošť 1129 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

8. Klimczok 1118 m n.p.m. Beskid Śląski, 

9. Ropice 1083 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

10. Velký Polom 1067 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

11. Ostrý 1044 m n.p.m. cz. Moravskoslezské Beskydy, 

12. Szyndzielnia 1026 m n.p.m. Beskid Śląski, 

13. Kościelec 1022 m n.p.m. Beskid Śląski, 

14. Wielka Czantoria 995 m n.p.m. Beskid Śląski, 

15. Kiczory 989 m n.p.m. Beskid Śląski, 

16. Stożek Wielki 979 m n.p.m. Beskid Śląski, 

17. Malý Javorový 947 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

18. Sulov 943 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

19. Cieślar 921 m n.p.m. Beskid Śląski, 

20. Velký Javorník 918 m n.p.m. Moravskoslezské Beskydy, 

21. Błatnia 917 m n.p.m. Beskid Śląski, 

22. Ochodzita 895 m n.p.m. Beskid Śląski, 

23. Równica 885 m n.p.m. Beskid Śląski, 

24. Trzy Kopce Wiślańskie 810 m n.p.m. Beskid Śląski. 
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9. Wykaz tras Miłośnika Beskidu Śląskiego II (MBŚ II – trasy): 

a) obowiązkowe – główne: 

1. Ustroń – Węgierska Górka (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony. Pierwszy 
odcinek minimum 5-godzinny, 

2. Ustroń – Węgierska Górka (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony. Drugi odcinek 
minimum 5-godzinny, 

3. Pod Dębowcem – schronisko na Dębowcu – Przełęcz Dylówki (720 m) – schronisko 
PTTK Szyndzielnia – Przełęcz Kowiorek (1042 m) – Przełęcz Karkoszczonka (729 
m) – Beskidek (830 m) – Kotarz (974 m) – Grabowa (907 m) – Biały Krzyż (940 m) – 
Przełęcz Salmopolska (934 m) – Malinów (1115 m) – Malinowska Skała (1152 m), 
szlak czerwony, 

4. Wisła Dziechcinka PKP – Stożek Mały (847 m) – pod Stożkiem Wielkim – Konihlava 
(776 m) – Jablunkov (Jabłonków), szlak żółty, 

5. Trojanovice – Radhošť (1129 m) – Radegast (1106 m) – Przełęcz Pustevny – Stezka 
Valaška – Przełęcz Pustevny – Trojanovice, szlak zielony, niebieski, czerwony, 
niebieski, 

6. Visalaje – Lysá hora (1323 m) – Ostravice, szlak czerwony; 

b) Uzupełniające – proponowane: 

1. Wisła Czarne – Kaskady Rodła – Barania Góra (1220 m) – schronisko PTTK na 
Przysłopie – Koczy Zamek (847 m) – Zwardoń, szlak niebieski, 

2. Jaworzynka – Trójstyk granic – Hrčava – turistická chata Gírová – Mosty u 
Jablunkova, szlak żółty, czerwony, 

3. Ustroń Zdrój PKP – Poniwiec – horská chata Čantoryje – Nýdek, szlak niebieski, 
żółty, czerwony, 

4. Bystra – Przełęcz Kołowrót (770 m) – schronisko PTTK na Klimczoku – Szczyrk – 
schronisko PTTK na Skrzycznem – Małe Skrzyczne (1211 m) – Malinowska Skała 
(1152 m) – Barania Góra (1220 m) – schronisko PTTK na Przysłopie – Istebna, szlak 
zielony, 

5. Dolní Lomná – Rozhledna Kozubová – Ropice (1083 m) – chata Ropička – Horská 
chata Na Kotaři – Chata Prašivá – Kamenité, szlak niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, 

6. Tyra – horská chata Ostrý – Ostrý (1044 m) – Tyra, szlak żółty, niebieski i ścieżka, 
żółty; 

c) Uzupełniające – dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b tzn. 
zaproponowane przez turystów. 

Uwaga! 
 w ramach kolejnych stopni „Miłośnika Beskidu Śląskiego II”, trasy nie mogą się 

powtarzać, 
 trasy uzupełniające – zaproponowane przez turystów, muszą spełniać jeden z 

warunków: długość minimum 7 km lub czas przejścia minimum 2h, 
 przejście każdej trasy może być dzielone i w dowolnym kierunku. 

10. Miłośnik Beskidu Śląskiego II (MBŚ II – miejsca godne zobaczenia): 

1. Baraniogórski Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK „U źródeł Wisły” na Przysłopie, 

2. Bielsko-Biała – Stare Miasto, 

3. Brenna – Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”, 

4. Brenna – dworek myśliwski „Konczakówka”, 

5. Istebna – Chata Kawuloka (Kurna Chata), 

6. Istebna – Izba Pamięci Jerzego Kukuczki, 
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7. Jaworze – Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, 

8. Jaworzynka – Trójstyk Trzech Granic, 

9. Kaskady Rodła, 

10. Koniaków – Centrum Pasterskie, 

11. Koniaków – Muzeum Koronki (Izba Pamięci Marii Gwarek), 

12. Malenovice – wodospady Satiny, 

13. Matyska – Golgota Beskidów (612 m n.p.m.), 

14. Mosty u Jablunkova – szańce (Jablunkovské šance), 

15. Przełęcz Pustevny (1018 m n.p.m.), 
16. Rožnov pod Radhoštěm – skansen (Valašské muzeum v přírodě), 

17. Szczyrk – ośrodek narciarski, 

18. Ustroń – Leśny Park Niespodzianek, 

19. Ustroń – uzdrowisko, 

20. Wisła – galeria „Sportowe trofea Adama Małysza”, 

21. Wisła – Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego z enklawą budownictwa 
drewnianego, 

22. Wisła – pałacyk myśliwski Habsburgów, 

23. Wisła – rezydencja prezydenta RP zamek – zespół zabytkowy, 

24. Wisła – skocznia narciarska Wisła-Malinka im. Adama Małysza. 

11. Na tej samej wycieczce można połączyć zdobywanie „Miłośnika Beskidu Śląskiego I” ze 
zdobywaniem „Miłośnika Beskidu Śląskiego II”. 

12. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i 
stopnie już raz zdobytych szczytów. 

13. Potwierdzeniem zdobycia szczytu, przejścia trasy oraz odwiedzenia miejsca z listy, są 
fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości 
pieczęcie (ze szczytu, schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej 
miejscowości). 

14. Potwierdzeniami mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników 
PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków 
narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień). 

15. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu, przebycia trasy lub odwiedzenia miejsca 
może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika, zapis GPS itp. 

16. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Miłośnik Beskidu 
Śląskiego” jest wypełniona Książeczka „Miłośnik Beskidu Śląskiego” dostarczona przesyłką 
rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 
105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska. 

17. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast 
elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.  

18. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być 
umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, 
http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.  

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców 
Korony Europy. 


