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Szlak i opowieść o wędrówce 
NA SZLAKU ZIELONO PACHNĄCEJ SOSNY 
powstały dzięki pomocy:

- Firmy NOKIA
- Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
- Starostwa Powiatowego w Żywcu
- Wójta Gminy Świnna pana Henryka Jurasza
- Nadleśnictwa Jeleśnia
- Właścicieli „Rancha Adama” w Pewli Ślemieńskiej państwa Bugajów
- Pracownicom Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej 
 Ewie Krzak i Beacie Biegun

Szczególne podziękowania składamy pomysłodawcom wyznakowania Szlaku 
Zielono Pachnącej Sosny panu Marianowi Knapkowi-Nadleśniczemu Nadleśnic-
twa Węgierska Górka oraz panu Mieczysławowi Krzakowi-Dyrektorowi Gminne-
go Ośrodka Kultury w Świnnej.
Trasa SZLAKU ZIELONO PACHNĄCEJ SOSNY przebiega w północno zachod-
niej części Pasma Pewelsko-Ślemieńskiego. Rozpoczyna się w okolicach tzw. 
Dużej Tamy położonej na pograniczu Żywca i Świnnej, biegnie przez Świnną  
i Rychwałdek do Pewli Ślemieńskiej, miejscowości położonych na terenie gminy 
Świnna. Publikacja nasza jest próbą przybliżenia rzadko odwiedzanych terenów 
o szczególnych walorach widokowo-krajobrazowych, łatwo dostępnych dla prze-
ciętnego turysty, pieszego, rowerowego jak również dla narciarzy biegowych. 
Trasę wyznakowaliśmy, dzięki pomysłowi i pomocy pana Mariana Knapka-Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka, sadzonkami sosen przekazanych 
przez Nadleśnictwa w Jeleśni i Węgierskiej Górce. Trasa biegnie w większości 
drogami polnymi i leśnymi duktami. Ze względu na zachowanie jej pierwotnego 
przyrodniczego charakteru nie prowadzono na niej żadnych prac zabezpieczają-
cych i remontowych. Wszystkich korzystających z trasy prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności życząc niezapomnianych wrażeń i miłych wspomnień.
Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni” Świnna
Publikację niniejszą wydano w ramach realizacji projektu pod nazwą „Beskidzkie 
Powsinogi”, w ramach programu „Make a Connection-Przyłącz się”. Całkowitą od-
powiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca Towarzystwo Aktywności Spo-
łecznej „Zwyczajni” w Świnnej. Dofinansowano ze środków Powiatu Żywieckiego.

Rok wydania - Świnna 2009
Autor- Zespół Redakcyjny „Zwyczajni” 

po kierownictwem Mieczysława Krzaka
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Pasmo Pewelskie (Pewelsko-Ślemieńskie) - do dziś tak naprawdę nie 
wiadomo, do jakiej grupy górskiej należy zaliczyć to pasmo - do Beskidu 
Małego czy Żywieckiego. Pasmo Pawelskie bowiem ciągnie się prawie 
równoleżnikowo, pomiędzy dolinami Pewli i Łękawki, rozdzielając oby-
dwie grupy górskie. Niektórzy autorzy przewodników twierdzą, że to jed-
na z wyraźnie wyodrębniających się części Beskidu Makowskiego 
(Średniego), położona na północ i północny wschód od Kotliny Jeleśni. 
Pasmo to zbudowane jest z odpornych piaskowców magurskich, wznosi 
się do 766 m n.p.m., wyższe i bardziej strome wzniesienia są zalesione, 
w niższych partiach występują pola uprawne. Obniżeniem oddzielają-
cym Pasmo Pewelskie od Beskidu Małego biegnie szosa Żywiec - Su-
cha Beskidzka, natomiast południowym podnóżem pasma przebiega 
kolej łącząca te dwie miejscowości. W Paśmie Pewelskim wyróżnia się 
m.in. następujące kulminacje: Janikowa Grapa (737 m), Zwaliska (757 
m), Baków (766 m), Gachowizna (758 m), Kościanka (701 m) i Wajdów 
Groń (677 m). Tworzą one niewysoki, lecz wyraźny grzbiet. Najwyższe 
wniesienie - Baków - nazywane też bywa Czeretnikiem. Z tego powodu 
bardzo często całe pasmo określa się jako Czeretniki. Z Bakowa odga-
łęziają się jeszcze dwie odnogi: jedna na wschód z kulminacją Gachowi-
zny i Kościanki nad Koconiem, druga na północ z Rokitówką  
(610 m n.p.m.) nad Ślemieniem i dalej na zachód ze wzniesieniami 
Ostrego Gronia (577 m m.n.p.m), Barutki (622 m n.p.m.) i Łyski  
(640 m n.p.m.), tamtędy właśnie przebiega opisywany „Szlak Zielono 
Pachnącej Sosny”
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Gmina Świnna

W odróżnieniu od wielu innych gmin powiatu Żywieckiego gmina Świnna 
położona jest nie tylko jak to się ogólnie przyjmuje na terenie Beskidu 
Żywieckiego, ale również w tzw. Paśmie Pewelskim czy też Pewelsko-
Ślemieńskim na terenie którego ulokowała się częściowo Świnna, ale 
także Pewel Ślemieńska, Pewel Mała i Rychwałdek. Większość gminy 
rozciąga się na wschód od Żywca, z którym gmina posiada bardzo dobre 
połączenia komunikacyjne. Dzięki temu jest doskonałym miejscem na 
weekendowy wypoczynek zarówno latem jak i zimą. Położenie gminy 
niedaleko przejścia granicznego na Słowację /15km-Korbielów Glinne/  
i dogodna komunikacja (samochodowa, autobusowa i kolejowa) spra-
wiają, że jest ona miejscem atrakcyjnym również dla potencjalnych inwe-
storów. Sprzyja temu również dobrze rozwinięty system dróg gminnych. 
Swoje południowe granice gmina, poprzez położenie wsi Przyłęków, 
opiera na najdalej na północ wysuniętej części Beskidu Żywieckiego 
tzw. gnieździe Kiczory. Nieopodal znajduje jedno z czterech na Żywiec-
czyźnie Sanktuariów Maryjnych oraz Ośrodek Sportów Zimowych 
„Piast”. Trzy narciarskie trasy tego ośrodka prowadzą na szczyt Jastrzę-
bicy. Średnia wysokość nad poziomem morza na której położone są 
wsie wchodzące w skład naszej gminy to około 450 metrów. Warto jed-
nak pamiętać, że w takich wsiach jak Przyłęków, Pewel Ślemieńska czy 
Rychwałdek, budynki mieszkalne odnajdziemy na wysokościach znacz-
nie przekraczających 500 m n.p.m.. Znajdziemy tu stare góralskie chaty 
doskonale wkomponowane w beskidzki krajobraz, który można podzi-
wiać wędrując po sieci licznych dróg gminnych. Wiele z nich prowadzi  
w okoliczne lasy, pełne zwierzyny i owoców runa leśnego. Z prastarej 
puszczy karpackiej niewiele przetrwało do naszych czasów. Jest jednak 
na terenie naszej gminy takie miejsce, gdzie na stromo opadającym do 
rzeki Koszarawy stoku wzniesienia Gawroniec, możemy podziwiać naj-
lepiej w Beskidzie Żywieckim zachowany las liściasty i mieszany, z bu-
czyną karpacką, jodłą oraz stanowiskami olszynki karpackiej. Z tych 
względów na lewym orograficznie brzegu Koszarawy, w roku 1996 utwo-
rzono rezerwat przyrody o powierzchni 23,69ha, nadając mu nazwę 
„Gawroniec”. Lasy stanowią około 36% powierzchni całej gminy. Przy-
ciągają obfitością runa leśnego, bogactwem flory i fauny. Obok pospoli-
tych saren czy dzików można tu czasami stanąć oko w oko z niedźwie-
dziem, czy wilkiem . Przez wszystkie nasze wsie płynie kilkanaście 
cieków wodnych, od małych górskich potoków do drugiej co do wielkości 
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rzeki Beskidu Żywieckiego Koszarawy. Na tej rzece zlokalizowano kilka 
progów wodnych będących doskonałym miejscem do kąpieli. Czyste 
wody to efekt ekologicznej działalności władz gminy (budowa sieci ka-
nalizacyjnej). Kolejne działania pro ekologiczne to wymiana pieców c-o 
w placówkach oświatowych, na bardziej przyjazne środowisku. Latem  
i zimą gmina Świnna zaprasza turystów spragnionych odpoczynku w 
ciszy i spokoju, w miejscach łatwo dostępnych pozwalających na rodzin-
ny relaks. Tym łatwiej o ten relaks i rozrywkę że na terenie gminy orga-
nizuje się i prowadzi liczne przedsięwzięcia o charakterze sportow-re-
kreacyjnym, kulturalnym i turystyczno-ekologicznym. 

Na stałe do kalendarza imprez wpisały się między innymi: 
- Majowy Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Świnna
- Pokonkursowa Wystawa Plastyczna „Mieszkam w Beskidach”
- Młodzieżowy Rajd Górski „Krokusy”, Dożynki Gminne
- Przegląd Rękodzieła i Twórczości Artystycznej 
 Mieszkańców Gminy Świnna
- Rock and Rollowa Noc bez wódy
Większość z tych imprez realizowana jest przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Świnnej, zaliczanym do grona najlepszych tego 
typu placówek w powiecie żywieckim 

Lokalne ciekawostki:

Trasy turystyczne
- Szlak Turystyczny /żółty/ Świnna – Moczarki nad Przyłękowem 
- Szlak Turystyczny /niebieski/ Żywiec-Trzebinia – Romanka
- Przyrodnicza Trasa Rowerowa Pewel Mała-Węgierska Górka
- Szlak „Zielono Pachnącej Sosny”

Architektura
- Kaplica Leśna – Pewel Mała /las Kiełbasów/
- Sanktuarium Maryjne w Przyłękowie XIX/XX
- Kaplica Upadku Chrystusa –Pewel Ślemieńska druga poł. XIX w.
- Stare Budownictwo drewniane – Rychwałdek, Pewel Ślemieńska, 
 Pewel Mała, Przyłęków
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Obiekty sportowo – rekreacyjne
- kort tenisowy
- boisko do koszykówki - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pewel Mała
- trzy narciarskie trasy zjazdowe - Stok Jastrzębicy – Przyłęków
- hala sportowa - Gimnazjum w Świnnej
- kort tenisowy, siatkówka plażowa - Rancho „Adama” Pewel Ślemieńska
- Kompleks Sportowy w Pewli Ślemieńskiej
- Progi rzeczne – naturalne kąpieliska

Informacja turystyczna o gminie Świnna:
Gminny Ośrodek Kultury 
tel. 033 86-38-071, 502 719 906 
e-mail gok@gokswinna.ig.pl
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BESKIDZKIE POWSINOGI
NA SZLAKU ZIELONO PACHNĄCEJ SOSNY

Był wczesny poranek słońce prawie wschodziło świecąc nie tylko prosto 
w okno ale i w moje oczy, nie sposób było spać. Pomyślałem, że coś  
z tym trzeba zrobić i postanowiłem pójść w kierunku słońca. Tuż za Dużą 
Tamą w Świnnej z drogi wojewódzkiej, prowadzącej z Żywca do Korbie-
lowa i dalej na Słowację przez przełęcz Glinne, skręciłem w lewo mijając 
po prawej stronie Studio Fotograficzno-Filmowe „Artelux”, a po lewej 
sklep spożywczy. Tak trafiłem na  ulicę Malowniczą w Świnnej prowa-
dzącą przez część tej wsi zwaną Michalcami, położoną na jej północnym 
krańcu tuż przy rzece Koszarawie. Po około czterystu metrach dotarłem 
na niewielki mosteczek dzięki któremu bez problemu można pokonać 
potok Przyłękówka, zwany przez miejscowych „Wieśnikiem”, który nie-
opodal wpada do Koszarawy. Nad jego ujściem, tuż za rzeką i linią ko-

lejową łączącą Żywiec z Sucha Be-
skidzką, górują kilkunastometrowe 
wychodnie skalne ukryte na zale-
sionym stoku, Łyski 640 (m n.p.m.) 
nazwano je „Balkonem”. Tuż za 
mostkiem po prawej stronie, daleko 
na horyzoncie dostrzec można ma-
jestatyczna kopułę „Królowej Beski-
dów”-Babiej Góry (1725 m n.p.m.). 
Przyglądam się jej z ciekawością, 
bo wiem że jej widok będzie mi to-
warzyszył przez większość trasy 
której przejście zaplanowałem na 
około dwie godziny. Tuż pod moimi 
stopami nieopodal drogi „Łąka 
Rozkosznej Stokrotki”, wśród zie-
lonej trawy całe mnóstwo małych 
stokrotkowych główek żółto-białą 
barwą kwiatowych twarzyczek szu-
kających delikatnego muśnięcia Łąka Rozkosznej Stokrotki
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promieni wschodzącego słońca. Po kilkunastu metrach dochodzę do 
skrzyżowania z ulicą Cisową biegnącą po terenie sąsiadującej ze Świn-
ną Pewli Małej. Z lewej strony „Zarośla Ptasiego Śpiewu” porastające 
prawy orograficznie brzeg rzeki Koszarawy. Prawdziwa ostoja dla pta-
ków które swoimi porannymi trelami głaszczą moje uszy. W rytm tej 
ptasiej orkiestry kontynuuję swój marsz ulicą Malowniczą. Po prawej 
stronie młodzi chłopcy kopią piłkę na tutejszym boisku sportowym klnąc 
przy tym siarczyście, że aż uszy więdną. Jeszcze do niedawna na tym 
boisku swoje wzloty i upadki ponosili piłkarze świniarskiego „Niedźwie-
dzia”. Teraz nadal z rywalami spotykają się tu drużyny piłkarskie z Trze-
bini i Pewli Ślemieńskiej. Dochodzę do mostu na rzece Koszarawie. 
Pode mną rwący nurt rzeki zachęcający do łowienia ryb. Spoglądam  
w lewo tam gdzie teraz biegną promienie wschodzącego coraz wyżej 
słońca oświetlając historyczną dla Żywca górę Grojec. To tam znalezio-
no najstarsze ślady osadnictwa na Żywiecczyźnie. Gdy spoglądam  
w górę rzeki widzę progi wodne, które mają za zadanie nieco wyhamo-

Zarośla Ptasiego Śpiewu
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wać jej wartki nurt . Po zrobieniu kilkudziesięciu kroków dochodzę do 
wspomnianej już linii kolejowej. Trzeba tu uważać, bo przejazd przez tory 
jest niestrzeżony. Pociągi jeżdżą coraz rzadziej, no ale jednak. Tuż za 
torowiskiem skręcam w prawo w ulicę nazwaną Granicznik od nazwy 
niewielkiego przysiółka wysuniętego najbardziej na północ wsi Świnna . 
Po lewej stronie „Dywan Kaczeńcowego Uśmiechu” ze starym dę-

bem- „Strażnikiem czasu” na 
skraju. Staram się iść cicho  
i ostrożnie, bo już daleka po lewej 
stronie, na skraju zagajnika widzę 
niewielkie stadko pasących się 
saren. Do moich uszu dolatuje 
charakterystyczny „krzyk” bażan-
ta, muskającego swoim ogonem 
wszędobylskie stokrotki. Zbliżam 
się powolutku z nadzieją na zro-

Dywan Kaczeńcowego Uśmiechu

Strażnik Czasu
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bienie ciekawego zdjęcia. Nagle z lasku wypada pies, sarny rozbiegają 
się na boki, milknie bażant - prysła szansa na dobre zdjęcie. Chociaż 
nie, w dochodzącym prawie do drogi zagajniku „Tajemnicy Białej Ma-
gii” dostrzegam biało-żółty kobierzec kwiatów. To zawilce i pierwiosnki 
tak przystroiły to zaczarowane miejsce. Droga powoli wznosi się w górę 
ostro skręcając w lewo. Przechodzę przez niewielki zagajnik gdzie domi-

nują liściaste leszczyny, graby, topole, brzozy i sporadycznie występują-
ce dęby. Przede mną pojawiają się pierwsze zabudowania Granicznika. 
Wąska ale asfaltowa droga skręca teraz w prawo. Gdy tam spoglądam, 
widzę pradolinę rzeki Koszarawy z rozłożonymi w niej wsiami Pewel 
Małą i Świnną. Kusi mnie by nieco zboczyć z obranej drogi. Polną dro-
żyną idę w prawo na niewielkie wzniesienie „Wzgórze Widoków na 
Przyszłość”, z którego otwiera się szeroka panorama na dolinę Kosza-
rawy, w kierunku zachodnim, w stronę miasta Żywca. Na pierwszym 
planie wartki nurt Koszarawy z mostem przy „Dużej Tamie” i szlak kole-
jowy, nieco głębiej Grojec górujący nad  Żywcem. Tuż przed Grojcem po 

Tajemnica Białej Magii
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lewej stronie wznosi się Tokarka 
(588 m n.p.m.) górująca nad Świn-
ną i Trzebinią. Dalej w lewo na 
pierwszym planie Komarnik (Cie-
cierz-588 m n.p.m.) z tyłu za nim 
Kiczora, a pomiędzy nimi góra 
„Szalonego zjazdu” Jastrzębica 
(758 m n.p.m.) Na lewo od Ciecie-
rza, Wolontarski Groń (606 m 
n.p.m.) podobnie jak ten pierwszy 
wchodzący w skład tzw. Gniazda 
Kiczory (m n.p.m.), drugiego co 
do wielkości po Bakowie (Czeret-
nik-766m n.p.m.) wzniesienia na 
terenie gminy Świnna. W tym re-
jonie wytrawne oko dostrzeże 
niewielki kościółek to Sanktu-
arium Matki Bożej Wspomożyciel-
ki Wiernych w Przyłękowie, na 
Kępkach. Historia Sanktuarium 
związana jest z ukazaniem się 
Matki Bożej we śnie, Wojciechowi 

Stefko pasącemu bydło, w dniu 2 lipca 1886 roku. Głównym przesłaniem 
tego wydarzenia było życzenie, aby w tym miejscu zbudowano kaplicę. 
Matka Boża obiecała uzdrowić córkę Wojciecha Stefki, Marysię, chorą 
na ślepotę. Uzdrowienie stało się faktem, a kościół z wielkim trudem 
wybudowano tam, gdzie miało miejsce cudowne i słynne objawienie. 
Budowę ukończono w 1902 roku. Znajdującą się w głównym ołtarzu fi-
gurę Maryi sprowadzono z Krakowa. Tuż przy Sanktuarium znajduje się 
studnia z wodą, o której mówi się, że ma właściwości lecznicze. Sanktu-
arium leży przy żółtym szlaku turystycznym prowadzącym ze Świnnej na 
Moczarki nad Przyłękowem. W tym miejscu horyzont zamyka monumen-
talnie wyglądająca Romanka (1366 m npm), ze szczytowym rezerwatem 
przyrody. Na zachodzie nieco z prawej strony Pasmo Baraniej Góry 
(1220 m n.p.m.) gdzie swoje źródła ma Wisła. W prawo od Baraniej, 
Skrzyczne (1257 m n.p.m.), które wznosi się w północno-wschodniej 
części Beskidu Śląskiego, w bocznym ramieniu pasma Baraniej Góry, 
odgałęziającym się od głównego pnia pasma w Malinowskiej Skale. Ra-
mię to, które właściwie tworzy masyw Skrzycznego i Małego Skrzyczne-

Wzgórze Widoków na Przyszłość
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go, oddziela dolinę górnego biegu 
Żylicy, płynącej przez Szczyrk, od 
Kotliny Żywieckiej. Skrzyczne to 
najwyższy szczyt Beskidu Ślą-
skiego po polskiej stronie granicy. 
Przewyższa go położona w Cze-
chach Łysa Hora. Zostawiam 
„Wzgórze Widoków na Przyszłość”
i wracam na wcześniej obrany 
szlak, po lewej stronie przydrożna 
kapliczka „Ludzkiej Wiary i Na-
dziei” wybudowana przez miesz-
kańców Granicznika. Jej fundato-
rami byli Józef Stasica (senior) i 
Karol Mrowiec, powstała 1975 
roku. Gdy ją mijam wracają wspo-
mnienia z młodości. Grupka dzie-
ci zdaje się tu śpiewać „majowe”- 
Chwalcie łąki umajone, góry, 

doliny zielone. chwalcie, cieniste 
gaiki, źródła i kręte strumyki!- to 
pieśń maryjna ułożona przez je-
zuitę Karola Antoniewicza (1807-
1852). Zastanawiam się czy prze-
widział, że taki krajobraz przyjdzie 
nam podziwiać prawie dwa wieki 
później. Kilka kroków dalej do tra-
sy którą idę dobiega ul. Azali, ja 
skręcam jednak w prawo kierując 
się ulicą Granicznik w dół. Droga 
ostro skręca w lewo prowadząc 
do potoku „Szepcącej Wody”. 
Aby tam dotrzeć idę nikłą ścieżką 
wzdłuż ogrodzenia skręciwszy 
uprzednio w prawo !!! Po kilku-
dziesięciu metrach docieram do 

Kapliczka Ludzkiej Wiary i Nadziei

Szepcząca Woda
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mocno nadwyrężonej kładki „Ci-
chych Pocałunków” i dzięki niej 
pokonuję potok. Kręta ścieżka do-
prowadza mnie do opuszczonych 
zabudowań z numerem Granicz-
nik 28. Przechodzę przez plac tej 
posesji, skręcam w prawo i tra-
fiam na „Zapomnianą Łąkę”, 
której tak dawno nie strzygło 
ostrze żadnej kosy. Pokonuję ją 
kierując się w górę w stronę wi-
docznej linii energetycznej. Kilka-
dziesiąt metrów stromego podej-
ścia i trafiam na drogę 
„Niecierpliwych jaskrów”. Na 
jej początku wielkie betonowe blo-
ki utwardzają grząski odcinek 

Kładka Cichych Pocałunków

Zapomniana Łąka
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podmokłego terenu. To najkrótsza 
trasa która prowadzi w kierunku 
Rychwałdku. Dzięki niej docieram 
na swoisty płaskowyż łąk i pól. Mi-
jam „Pole kwaśnej miny” poro-
śnięte dorodnym szczawiem ide-
alnym na zupę z jajkiem. Po prawej 
stronie panoramiczny widok na 
Beskid Żywiecki z rozrogiem Pil-
ska (1557 m npm) i Romanką. Na 
wprost widoczne już pierwsze za-
budowania Rychwałdku, a z lewej 
szczytowy grzbiet Łyski. Po chwili 
polna droga skręca ostro w lewo 
tuż za skupiskiem kilku „Szumią-
cych Wierzb”, prowadząc przez 
„Dziedzinę Mlekiem Płynącą” 

Pole Kwaśnej Miny

Droga Niecierpliwych Jaskrów
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ozłoconą kwiatami mleczy. W ten oto sposób mając za sobą około czter-
dziestu minut wędrówki trafiam na ulicę Przytulną w Rychwałdku, a ta  
z kolei wyprowadza mnie na główną drogę biegnącą przez Rychwałdek 

w kierunku Rychwałdu i dalej do 
doliny Łękawki. Skręcam w lewo  
i nieco pod górę kieruję się w stro-
nę pętli autobusowej linii MZK nr.8, 

która zapewnia komunikację z odległym o kilka kilometrów Żywcem.  
W zasadzie to swoją wędrówkę równie dobrze mógłbym rozpocząć wła-
śnie w tym miejscu, ale wtedy ile niezapomnianych widoków nie byłoby 
mi dane obejrzeć. Nie widziałbym roześmianych stokrotek i zadumanych 
zawilców, nie przypomniałbym sobie o cudzie stworzenia świata i jego 
piękna chwalonego przed wizerunkiem Bożej Matki. Rozglądam się wo-
kół i zastanawiam dokąd skierować dalsze kroki. Drogę wskazuje mi 
maleńka sosna zasadzona tuż pod tabliczką z nazwą ulicy Barutka. 
Jeszcze tylko rzut oka na lewa stronę ulicy Karpackiej. Na stoku niewiel-

Dziedzina Mlekiem Płynąca 
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kiego wzniesienia dostrzegam 
pozostałości po starych kamien-
nych piwnicach „Utraconych my-
śli”, których już tak niewiele zdobi 
tutejszy krajobraz. Po prawej stro-
nie drogi pobielona stara góralska 
chata dość pokaźnych rozmiarów. 
Podobno kiedyś funkcjonowała  
w niej karczma. Wkraczam w naj-
wyżej położoną część Rychwałd-
ku. Idę wolno rozglądając się cie-
kawie dookoła. Tu i ówdzie widać 
sporo gospodarskich maszyn  
i sprzętów. Pod starymi stodołami 
stoją pługi, „haki”, leżą nieco za-
rdzewiałe brony niegdysiejsza gó-
ralska „broń obronno-zaczepna” 
przy historycznych sporach  
o miedzę. Z ciekawością przyglą-
dam się starej młocarni, zdaję się 
widzieć kurz pomieszany z potem 
pracujących kiedyś przy niej ludzi. 
Teraz stoi samotnie przy walącej się stodole i pewno wspomina setki 
tysięcy kłosów, które dzięki niej dały ziarno na gospodarki chleb, wyrwa-
ny tej twardej surowej ziemi. To tutaj pod Barutką pozostały jeszcze pra-
wie niezmienione góralskie chałupy, swoją zrębową konstrukcją, dające 
świadectwo biegłości w zawodzie dawnych cieślów. Czy dane im będzie 
przetrwać zachowując swój dawny wygląd, czy też staną się architekto-
nicznymi potworkami z plastykowymi oknami i dziwnymi upiększeniami, 
tak jak stało się to z większością góralskich chat. Mijam kolejne chylące 
się ku ziemi stodoły i zabudowania gospodarskie. Dochodzę do skrzy-
żowania ul. Barutka z Pszczelarską, kieruję się dalej tą pierwszą, bo mój 
wzrok przyciąga znany mi z nielicznych w gminie Świnna pocztówek 
widok starej chaty rozsiadłej przy końcu tej ulicy. Chciałoby się aby przy-
najmniej ten dom zachował swój pierwotny charakter na świadectwo 
życia naszych pradziadów. Jak nazwać to miejsce? –„Ocalone od Zagła-
dy”, „Zatrzymane dla potomnych”, a może „Znikająca Góralszczyzna”? 
Przed chatą stara pamiętająca dawne czasy ławeczka, to na niej dziad-
kowie w południowym słońcu wygrzewali stare kości, pykali fajkę „pra-

Piwnica Utraconych Myśli
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wiąc” wnukom opowieści o skarbach ukrytych w Barutce. Co prawda nie 
kryła ona w sobie ni srebra ni złota, ale na jej stokach wydobywano ni-
skoprocentową darniową rudę żelaza. Mijam to ostatnie zabudowanie 
Rychwałdku i w tej właśnie chwili dobiega do moich uszu znajoma me-
lodia pieśni „Chwalcie łąki umajone” spoglądam w kierunku z którego 
dobiega ten metaliczny dźwięk dzwonów. W dole dostrzegam Sanktu-
arium Maryjne w Rychwałdzie. W obecnej postaci wybudowane w stylu 
barokowym, w połowie XVIII. Jego konsekracja, której dokonał biskup 
Franciszek Potkański miała miejsce 2 lipca 1756 roku. W ołtarzu głów-
nym znajduje się słynący cudami obraz Matki Bożej podarowany parafii 
w 1644 roku przez Katarzynę z Komorowskich Grudzińską. Już w drugiej 
połowie XVII wieku dekretem biskupa krakowskiego Mikołaja Oborskie-
go obraz został uznany za cudowny. Od tego czasu jest miejscem licz-
nych pielgrzymek wiernych. Codziennie o godzinie 21.00 z wieży sank-
tuarium płynie melodia „Apelu Jasnogórskiego”. Nieco za Sanktuarium 
połyskuje spokojna tafla jeziora Żywieckiego z sunącymi po nim białymi 
żaglami. Za jeziorem Pasmo Czupla (933 m n.p.m.) najwyższego wznie-
sienia Beskidu Małego. W prawo dolina rzeki Soły oraz zalesione stoki 
Kościelca (795 m n.p.m.) i Jaworzyny(864 m n.p.m.) dalej dolina Kocie-
rzanki ze słynną szosą Kocierską. Pod względem widokowym to jedna 

Znikająca Góralszczyzna
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z najpiękniejszych tras drogowych w całym powiecie Żywieckim. Prowa-
dzi z Łękawicy - Górki lub jak mówią miejscowi „od Upadku”( to miejsce 
gdzie stoi przydrożna kamienna figura udającego Chrystysa), biegnie 
przez Kocierz Moszczanicki, Przełęcz Kocierską do Andrychowa. W la-
tach 1784 - 1788 powstał tzw. Gościniec Kocierski, najstarszy w Polsce 
trakt o bitej nawierzchni. Wybudowano go na polecenie cesarza au-
striackiego Józefa II . Budowniczymi byli więźniowie z Wiśnicza i Spiel-
berga (Brno na Morawach). Przez 
około 4 km szosa pnie się serpen-
tyną przez jodłowy las na wyso-
kość ponad 700 m n.p.m. i wypro-
wadza nas na Przełęcz Kocierską. 
To interesujące miejsce pod 
względem widokowym. Patrzę da-
lej w prawo na pierwszym planie 
Łękawica, dalej Okrajnik, tuż za 
nim Pasmo Łamanej Skały  
(929 m n.p.m.) z wysoko położo-
nymi zabudowaniami wsi Łysina. 
Pasmo to położone jest równole-
gle na północ od trasy która po-
prowadzi mnie do Pewli Ślemień-
skiej. Trawersując północne stoki 
Barutki wznoszę się coraz wyżej 
korzystając z kamienistej drogi 
„Paprociowego Paschału”. Cie-
kawość pcha mnie na szczyt tego 
wzniesienia, skręcam w prawo  
i zanikającą wśród zarośli tarniny 
ścieżyną docieram na tą górę 
„Tęczowego Krajobrazu”. Na południowym – wschodzie mam okazję 
jeszcze raz dostrzec Babią Górę, Pasmo Jałowieckie z Jałowcem  
(1111 m n.p.m.) i Mędralową( 1169 m n.p.m.), Pilsko i kolejne wzniesienia 
Beskidu Żywieckiego. To wspaniały widok zapierający dech w piersiach. 
Tyle razy takich widoków szukałem gdzieś daleko nie wiedząc, że tuż tuż 
znajdę górę „”. Chciało by się tu zostać i sycić wzrok doskonałością 
dzieła Wielkiego Stwórcy. Słońce jest jednak coraz wyżej, a czas płynie 
rozciągając się jak trasa która jeszcze przede mną. Wracam do uprzed-
nio obranej drogi i wkraczam w mieszany las pełen odgłosów ptaków  

Paprociowy Paschał
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i delikatnego szumu wiatru, opowiadającego o pielgrzymach, którzy 
przemierzali tą trasę pomiędzy Sanktuarium Rychwałdzkim, a Sanktu-
arium Narodzenia NMP na Jasnej Górce w Ślemieniu. To niewielki ko-
ściółek zbudowany w latach 1862-66 w stylu barokowym na Kumorko-
wym Groniu, który z biegiem czasu nazwano Jasną Górką. Przekazy 
ustne mówią o tym, że było to miejsce objawień, które stało się celem 
licznych pielgrzymek. We wnętrzu kościoła znajduje się XIX wieczna ko-

pia obrazu Jasnogórskiego 
wykonana przez Błażeja 
Luksa w Częstochowie. Pod 
kościołem została wykuta 
grota skalna, do której spły-
wa woda, która według wie-
rzeń ma moc uzdrawiającą. 
W kościele na Jasnej Górce 
odprawiane są nabożeństwa 
fatimskie każdego 13 dnia 
miesiąca od maja do paź-
dziernika. Zapoczątkował je 
13 czerwca w 1991 roku  

Góra Tęczowego Krajobrazu

Dukt Poszukiwaczy Szczęścia
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śp. proboszcz ślemieński ks. Tadeusz 
Siuta. Zmierzam teraz w tamtym kie-
runku. Leśny dukt „Poszukiwaczy 
Szczęścia” to wspina się to opada 
przecinając kilkakrotnie wśród leśne 
polany. Jedna z nich to podmokły, ba-
gnisty teren „Połykacza Butów”, któ-
ry usadowił się na przełęczy pomiedzy 

Barutką, a Ostrym Groniem. Ostatnie podejście wyprowadza mnie na ten-
że Ostry Groń (577 m n.p.m.) „Górę Spełnionych Marzeń”. To tutaj 
rośnie stara, samotna sosna „Świa-
dek Niezapomnianych Historii” 
swoisty drogowskaz na mojej drodze 
zdająca się szeptać przechodzącym 
wędrowcom - ze swojej drogi zejdę …. 
. Na rozstaju dróg wskazuje ona tą 
którą należy wybrać. Takich wieko-

Bagno Połykacza Butów

Góra Spełnionych Marzeń
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wych snujących swoje dawne historie 
drzew pozostało tu już niewiele. W po-
rastających stoki Ostrego Gronia la-
sach widać ślad ludzkiej ręki, która nie 
oszczędziła sędziwych buków, świer-
ków i dębów. Wędruję dalej w kierunku 
wschodnim po kilku minutach przed 
moimi oczami otwiera się droga „Sło-
necznego Wiatru” prowadząca tzw. 
G r a n i c a m i  
w kierunku „Rancha Adama”, celu mo-
jej dzisiejszej wędrówki. Mijam kolejne 
skrzyżowanie polnych dróg. Łatwo je 
rozpoznać, bo stoi tu maleńka przy-
drożna kapliczka „Dobrej Myśli”.  
W lewo od niej odchodzi droga prowa-
dząca w kierunku Gilowic w rejon tam-
tejszej ulicy Starych Kawalerów. Jako 
że mi ten stan już nie grozi wybieram 

szeroką wygodną drogę wśród pól uprawnych. Widać tu, że nie wszyscy 
zapomnieli o „matce żywicielce” ziemi, 
którą z takim trudem uprawiają. Z da-
leka dostrzegam pokaźnych rozmia-
rów metalowy krzyż, wzniesiony  
w 2008 roku przez mieszkańców wi-
docznej w dole, z prawej strony Pewli 
Ślemieńskiej. Od kilkunastu minut wę-
druję po obszarze dawnego tzw. Pań-
stwa Ślemieńskiego. Pierwszym wła-
ścicielem ziem „Państwa Ślemieńskiego” 
został Aleksander Komorowski. Zbudo-
wał on pałac w Ślemieniu i osiadł tu  
z rodziną. Ślemień został wybrany na 
siedzibę właścicieli prawdopodobnie ze 
względu na dogodne położenie –  
w połowie drogi między Suchą, a Żyw-
cem. Największy rozkwit przeżywało 
„Państwo Ślemieńskie” za czasów wła-
dania córki Aleksandra, Katarzyny z Ko-

Świadek Niezapomnianych Historii

Kapliczka Dobrej Myśli
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morowskich, późniejszej żony starosty średzkiego – Piotra Samuela Gru-
dzińskiego. To ona starała się o utworzenie parafii w Ślemieniu, 
utworzyła tutaj szpital dla ubogich. Jej stały pobyt w Ślemieniu przyczy-
nił się do podniesienia prestiżu wsi. Katarzyna przywiozła także do Ry-
chwałdu, mający dziś sławę cudownego, Obraz Matki Boskiej Pociesz-
nej. Po śmierci Katarzyny „Państwo Ślemieńskie” przeszło we władanie 
jej krewnych - rodziny Wielopolskich, którzy zarządzali dobrami do 1848r. 
Dzisiejszy Ślemień pokazuje się moim oczom z lewej strony. Równocze-
śnie podziwiam po raz kolejny rozciągające się za nim pasmo Łamanej 
Skały. Szczytowe i podszczytowe partie tego wzniesienia chroni rezer-
wat przyrody „Madohora”. Powstał on  
w 1960 r. ma powierzchnię 71,38 ha. W części szczytowej występują 
wychodnie skalne dochodzące do kilkunastu metrów wysokości. Zbudo-
wane one są z piaskowców izdebiańskich. W niżej położonych częściach 
rezerwatu występują piaskowce godulskie i magurskie. Trafić tu można 
do Jaskini Komonieckiego położonej we wsi Las, w zachodnim stoku 
Pośredniego Gronia - na jednym z dopływów potoku Dusica (wysokość 
około 700 m n.p.m.). Otwór wejściowy o szerokości 16 m i przeciętnej 
wysokości 2 m, ograniczony jest w części zachodniej okazałym, odpa-
dającym od stropu głazem - obeliskiem (4,5 m x 1 m). Ponad jaskinią 

Droga Słonecznego Wiatru
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przepływa potok tworzący na jej otworze wodospad. Poniżej jaskini Ko-
monieckiego znajduje się wodospad na potoku Dusica o szerokości ok. 
4m., wysokość progu 5 m. Jest to największy wodospad w Beskidzie 
Małym. Rezerwat przecinają szlaki: Czerwony - prowadzący z Gronia JP 
II (dawniej Leskowiec) przez Przełęcz Kocierską do Kozubnika, niebieski 
- rozpoczynający się na terenie rezerwatu, biegnący do Ślemienia, zie-
lony szlak - idący z Targoszowa przez Gibasy, Przełęcz Kocierską, Bu-
kowski Groń do Porąbki. W pobliżu (ok. 45 minut drogi) znajduje się 
studenckie schronisko Zakocierz. Wyprawę na tamte szlaki pozosta-
wiam sobie na inne może jesienne dni. Z ciekawością spoglądam jednak 
na mapę. Okazuje się że niedaleko stąd, z Rancza Adama mogę dotrzeć 
do żółtego szlaku prowadzącego z Mutnego na Gachowiznę (758 m 
n.p.m.). Trasa dojściowa wiedzie obok miejsca zwanego „Grodziskiem”  
i dalej tuż koło kaplicy „Upadku Chrystusa” wzniesionej w 18 na miejscu 
zwanym Czerwienica potem przez przysiółek Pewli Ślemieńskiej zwany 
„Niemiecką” z racji osadzonych tam kiedyś kolonistów niemieckich. Po-
stanowiłem jednak na dzień dzisiejszy zakończyć już swoją wędrówkę. 
Gościnne „Rancho Adama” zaspokoi pragnienie i głód każdego wędrow-
ca. W tej oazie spokoju można też zostać na nocleg, a przed zaśnięciem 
podziwiać z „Granic” wspaniały zachód słońca, które powoli przegląda-
jąc się w tafli Jeziora Żywieckiego chowa się za szczyty Beskidu Śląskie-
go, popędzając do snu wiatr który gwiżdże piosenkę - To już jest koniec 
………. .
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ZWYCZAJNY EWENEMENT
Mieczysław Krzak

Od kilku lat działają w na terenie gminy Świnna. 
Realizują swoje pomysły i marzenia, pomagają 
innym i sobie, tak pokrótce określić można grupę 
młodzieży, która „wyrosła” przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Świnnej. Początkowo młodzi ludzie 
pracowali społecznie „bez szyldu”. Przy pierwszym 
projekcie pisanym do Polskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży musieli podać swoją nazwę. Na spotkaniu długo się nad nią gło-
wili, chcieli żeby była prosta i zwyczajna, tak narodziła się nazwa „Zwy-
czajni”. Jest ich kilku, częściej kilkunastu to w zależności od realizowanych 
pomysłów. Łącznie w działalność grupy angażowało się już  kilkadziesiąt 
młodych osób. Od 2005 roku oprócz młodzieży ze Świnnej, w grupie 
pracują również młodzi mieszkańcy Pewli Ślemieńskiej, Rychwałdku, 
Przyłękowa i innych wsi z terenu gminy Świnna. Wiosną 2006 roku 
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wspólnie postanowili usankcjonować dotychczasową nieformalną dzia-
łalność i powołać do życia Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwy-
czajni”. Plany działalności „Zwyczajnych” nie są czymś nadzwyczajnym- 
„Chcemy nadal robić to, co do tej pory czyli łączyć przyjemne z pożytecznym, 
dawać z siebie coś innym, a przez to rozwijać siebie samych. Tak robili-
śmy do tej pory i nie mamy czego żałować – mówi Anna Krzak,nowy 
prezes „Zwyczajnych” – dzięki pomocy „młodych duchem” pracowników 
naszego GOK-u mogliśmy zrealizować kilka projektów, które nam dały 
wiele satysfakcji, a innym dały szansę na ciekawsze i mam nadzieję lep-
sze życie.” 
Ta pomoc była i jest dla nas bardzo cenna, gdyż nigdy nam jej nie odmó-
wiono, a często to tu w GOK-u znajdowaliśmy inspiracje do dalszych dzia-
łań – dodaje Anna Krzak. W efekcie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Świnnej zrealizowaliśmy już kilkanascie projektów w tym kilka o 
charakterze międzynarodowym. To dobra nie tylko zabawa, ale przede 
wszystkim szkoła życia. 
 „W co się bawić” – to pierwszy pomysł na projekt dzięki, któremu udało 
się w 2003 roku zakupić elementy funkcjonującego do dziś obwoźnego 
placu zabaw, który dzięki przychylności OSP funkcjonuje po kilka tygodni 
w roku w salach strażackich na terenie gminy Świnna. „Hobby, Konik, 
Bzik-droga do wiedzy” – to następny projekt zrealizowany w 2004 roku, 
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na który „Zwyczajni” otrzymali dotację od Polskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu było 
pokazanie dzieciom i młodzieży, że poprzez rozwijanie własnych zainte-
resowań można pozytywnie kształtować swoją osobowość. Po „Drodze 
do wiedzy” przyszła kolej na następne projekty dofinansowane przez w/w 
fundacje. Tak było w przypadku projektu „Życie jak teatr”, którego realiza-
cję „Zwyczajni” zakończyli w lipcu 2006 roku, tylko po to, by od sierpnia 
rozpocząć realizację projektu pt.„Wiejska Akademia Muzyki”” w ramach 
programu „Make a Connection-Przyłącz się”. W maju 2006 roku u „Zwy-
czajnych” gościł Artur Łęga, „szef” Programów Lokalnych Polskiej Funda-
cji Dzieci i Młodzieży, choć wyglądał na zmęczonego spędził z młodzieżą 
kilkadziesiąt minut, wypytywał, chwalił, ganił i doradzał, a w wywiadzie 
radiowym stwierdził – „ Zwyczajni to ewenement na skalę krajową, do 
takiej młodzieży zawsze warto przyjechać i poświęcić jej czas. Mam na-
dzieję, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa”. 
„Zwyczajni” są jedyną w Polsce młodzieżową grupą, która już pięciokrot-
nie sięgała po dofinansowanie swoich projektów w ramach ogólnopol-
skich programów „Równać Szanse” oraz „Make a Connection-Przyłącz 
się” realizowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży przy wspar-
ciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i firmy Nokia. 
Młodzi „Zwyczajni” nie ukrywają, że źródłem ich sukcesów zwłaszcza 
przy realizacji projektów o charakterze międzynarodowym jest Gminny 
Ośrodek Kultury w Świnnej, kierowany przez Mieczysława Krzaka. To on 
był „ojcem chrzestnym” międzynarodowych projektów zrealizowanych  
w Polsce. Pierwszym było Międzynarodowe Forum Kultury i Ekologii 
„Ocalone od zagłady-2004” nad którym patronat objęli ówcześni mini-
strowie ochrony środowiska oraz rolnictwa. W projekcie tym uczestniczy-
ła obok „Zwyczajnych” młodzież z Czech, Słowacji i Węgier. W jego efek-
cie, kilka miesięcy później grupa Polska wyjechała na spotkanie  
z młodymi Włochami, Hiszpanami, Portugalczykami i Węgrami, do Bu-
dapesztu. Spędziła tam kilka dni i zaprosiła swoich nowych znajomych 
do realizacji następnego projektu wymiany młodzieży tym razem była to 
Europejska Szkoła Dobrych Obyczajów („European school of savoir vi-
vre”). Gminę Świnna, na przełomie lutego i marca 2006 roku odwiedzili 
młodzi mieszkańcy Wysp Kanaryjskich, Wysp Azorskich, Słowacy, Wę-
grzy i Francuzi. Wspólnie stworzyli oni stronę internetową i wydawnictwo 
pt. „Poradnik Młodego Europejczyka”. Tu narodziły się pomysły na kolej-
ne projekty. Ich inicjatorami byli wspominany już „ojciec chrzestny” ze 
świniańskiego GOK-u Mietek Krzak, Antonio Pacheco z Wysp Azorskich, 
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Stefan Strba z Krasneho n/Kysoucom (Słowacja) oraz Nazaret Castro 
Betancor z Lanzarotte(Wyspy Kanaryjskie). Ta „kwadryga” pociągnęła za 
sobą młodzież z kilku krajów. W lipcu „Zwyczajni” wyjechali na projekt pt. 
„Turystyka i kultura, a ochrona środowiska” realizowany na Wyspach Ka-
naryjskich. Spędzili tam kilka dni w towarzystwie młodych Szwedów, Por-
tugalczyków, Hiszpanów i Węgrów. W sierpniu 2006 roku, druga część 
„Zwyczajnych” realizowała na Słowacji projekt pod nazwą „Przekraczamy 
bariery” pomagali im w tym Słowacy, Rumuni oraz Węgrzy. W 2007 roku 
grupa „Zwyczajnych” gościła na Wyspach Azorskich gdzie wspólnie ze 
Szwedami, Węgrami i Portugalczykami realizowała projekt pod nazwą 
„Dla lepszego Świata”. W tym też roku „Zwyczajni” zrealizowali projekt 
pod nazwą „Odkrywcze Ekspedycje Młodych - Jak Wisłą do Gdańska” 
badając jakość wody w Wiśle od źródeł po ujście. A tak oto „Zwyczajni” 
opisują swoją działalność w 2008 roku
W pierwszym kwartale 2008 roku zakończyliśmy realizację projektu pod 
nazwą „Odkrywcze Ekspedycje Młodych - Jak Wisłą do Gdańska” dofi-
nansowanego przez Polska Fundacje Dzieci i Młodzieży w Ramach pro-
gramu „Równać Szanse ” w ramach tego projektu przemierzyliśmy trasę 
wzdłuż rzeki Wisły, prowadząc badania jakości wody i dokumentację fil-
mowo-fotograficzną. W marcu zorganizowaliśmy happening połączony z 
Dniem Kobiet oraz koncertem poezji śpiewanej. W kwietniu przystąpili-
śmy do realizacji projektu pod nazwą „Dzieje poznania Żywiecczyzny  
i Beskidu Żywieckiego do roku 1918” dzięki, któremu staliśmy się wydaw-
cą książki autorstwa dr Janusza Ślusarczyka. Na realizację tego projektu 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Żywiec oraz Starostwa 
Powiatowego w Żywcu. Kolejnym zadaniem był projekt pod nazwą „Be-
skidzcy Trubadurzy” dofinansowany w ramach programu „Młodzież  
w działaniu”, który realizowaliśmy wspólnie z grupą „Goluska” z Oravskiej 
Polhory na Słowacji. Wspólnie stworzyliśmy objazdową trupę młodych 
artystów i dawaliśmy koncerty na wcześniej zaplanowanej trasie zarówno 
w Polsce jak i na Słowacji. Na projekt ten otrzymaliśmy także dofinanso-
wanie od Gminnej komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W ramach projektu stworzyliśmy filmowy zapis naszych 
działań oraz nagraliśmy płytę dźwiękową zatytułowaną „Beskidzcy Tru-
badurzy” z piosenkami polsko-słowackiego pogranicza. Niemal równo-
cześnie otworzyliśmy świetlicę wiejską w Przyłękowie, pod nazwą „Koli-
ba”. Na uruchomienie tej świetlicy pieniądze pozyskaliśmy z Fundacji 
Wspomagania Wsi oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej. Dzięki 
współpracy z OSP Przyłęków mogliśmy korzystać z pomieszczeń nale-
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żących do strażaków i prowadzić w ramach świetlicy zajęcia dla dzieci  
i młodzieży. Zwłaszcza, że na prowadzenie zajęć pozyskaliśmy dodatko-
we środki finansowe realizując projekt pod nazwą „Wakacje z górami” 
dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. W tym czasie stara-
liśmy się też o środki finansowe na realizację kolejnych naszych pomy-
słów. W czerwcu nawiązaliśmy współpracę z młodymi Francuzami i Wę-
grami, tak narodził się nasz pomysł na zorganizowanie konkursu  
i międzynarodowych warsztatów plastycznych pod hasłem ‘Europa za 
moim oknem”. Realizację tego projektu zaplanowaliśmy na 2009 rok. 
Dzięki współpracy z fundacją „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Ko-
szarawy” stworzyliśmy drugi etap projektu „Beskidzcy Trubadurzy” pole-
gający na stworzeniu wędrownej grupy artystycznej prezentującej zarów-
no muzykę, pantomimę w połączeniu ze sztuką cyrkową i magią.  
Realizację tego projektu rozpoczęliśmy od lipca 2008 roku promując jego 
założenia. Od września zaczęliśmy organizować zajęcia warsztatowe  
z zakresu teatru i muzyki przygotowując przedstawienie teatralne „Bóg 
się rodzi” oraz pantomimę prezentującą walkę dobra ze złem. Obie te 
inscenizacje wystawiliśmy na scenie GOK Świnna oraz w Miejskim Cen-
trum Kultury w Żywcu. We wrześniu złożyliśmy wniosek do Żywieckiej 
Fundacji Rozwoju na dofinansowanie projektu pod nazwą „Beskidzkie 
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Powsinogi”, którego realizację rozpoczęliśmy od października, a zakoń-
czenie zaplanowaliśmy na luty 2009 roku. Projekt ma na celu kultywowa-
nie tradycji ludowych, zwyczajów i obrzędów górali żywieckich. Bardzo 
ważnym dla naszego stowarzyszenia był fakt pozyskania funduszy na 
zorganizowanie Lokalnego Funduszu Młodych. Środki na ten cel uzyska-
liśmy z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, jako jedna z dziesięciu or-
ganizacji w Polsce. Tym samym „Zwyczajni” z organizacji dotąd granto-
biorczej stali się tymi, którzy granty przyznają. Jest to dla nas nie lada 
wyzwanie zwłaszcza, że projekt ten prowadzić będziemy do listopada 
2009 roku. W roku tym planujemy też do realizacji drugie etapy projektów 
: Beskidzcy Trubadurzy oraz Beskidzkie Powsinogi. Większość dotych-
czas podejmowanych działań adresowaliśmy do dzieci i młodzieży 
współpracując w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świnnej, 
który udostępniał nam swa bazę lokalową. Bardzo istotna była też pomoc 
udzielona przez władze gminy Świnna w postaci wsparcia finansowego  
i rzeczowego naszej działalności. Na uwagę zasługuje także nasza współ-
praca z mediami lokalnymi, szczególnie Gazetą Żywiecką oraz Radiem 
Bielsko, które kilkanaście razy informowały o naszych dokonaniach. 
Rok 2009 to kolejne wyzwania jakie młodzi ludzie postawili przed sobą 
sięgając po pomoc do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach rozpo-
częli realizację międzynarodowego projektu „Europa za moim oknem”, 
współpracując w tym zakresie ze Starostwami Powiatowymi w Żywcu, 
Bielsku-Białej i Suchej Beskidzkiej oraz francuskim departamentem Pas 
de Calais. Podjęli się również zorganizowania Regionalnego Forum 
„Równać Szanse” na którym, przedstawią swoje dotychczasowe doświad-
czenia organizacjom pozarządowym działającym na terenie Powiatu Ży-
wieckiego. Od czerwca „Zwyczajni” rozpoczynają realizację osiemnasto-
miesięcznego projektu w ramach programu „Równać Szanse 2009” pod 
nazwą „Kul-Tur-Eko - Równać Szanse”, który będzie miał na celu wska-
zanie społeczności lokalnej potrzeby dbania i troski o środowisko natural-
ne. W ramach tego projektu młodzież odwiedzi kilka wybranych Parków 
Narodowych oraz miejscowości będących laureatami nagrody ogólnopol-
skiej nagrody „Mistrz Ekologii”. 
W swe szeregi „Zwyczajni” chętnie przyjmą kolejne osoby, które swój czas 
i zapał zechcą poświęcić na rozwój własnej osobowości i pomoc innym.
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