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Wakacje ze "Słowiańską Atlantydą" w Grywałdzie

Te góry gubią w sobie wszystkie małe ludzkie rzeczy i osoby. I nie przestrzeń, lecz
postać i przestwór ich piękna jest pierwszym krokiem do wieczności (...) – Stanisław
Vincenz

- Organizator: Parafia św. Marcina biskupa w Grywałdzie, koordynator i pomysłodawca
wydarzeń: ks. Alfons Górowski

- Termin: sierpień 2011

- Miejsce: Grywałd, gmina Krościenko n. Dunajcem

- Opis: Po raz kolejny z inicjatywy miejscowego proboszcza, ks. Alfonsa Górowskiego,
odbędą się koncerty wokalne i taneczne huculskich zespołów dziecięcych z Kołomyi,
działających przy polskiej parafii św. Ignacego Loyoli w Kołomyi. Ks. Alfons Górowski to
wieloletni proboszcz polskiej parafii w Kołomyi,
zasłużony dla pamięci Stanisława Vincenza na Ukrainie dzięki ufundowaniu obelisku na
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miejscu urodzin pisarza w Słobodzie Rungurskiej i wmurowaniu tablicy pamiątkowej w
mury Gimnazjum kołomyjskiego,
w którym uczył się autor "Na wysokiej połoninie". Ks. Alfons Górowski jest dotąd jedynym
Polakiem, któremu udało się stworzyć miejsce pamięci tego prekursora idei integracji
europejskiej .

INFORMACJA: szczegółowy program zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

GRYWAŁD jest miejscowością położoną u stóp Lubania (Gorce) i Pienin. Zamieszkują ją
górale pienińscy. Wyróżnia ich uwarunkowana regionalnie umiejętność wielogłosowego
śpiewu, odmiennego od podhalańskiego.
W Grywałdzie można odnaleźć to,
czego się poszukuje, by zregenerować kondycję psychiczną i fizyczną:
cisza, zachowane w dobrym stanie piękne lasy lubańskie bogate runo leśne, otulina
Pienińskiego Parku Narodowego, przestrzenie zamknięte panoramą Tatr, Małych Pienin,
Gorców i Beskidu Sądeckiego, a co najważniejsze - wspaniali górale i nieskażona jeszcze
wpływem hałasu miejskiego przyroda!. W otoczeniu liczne szlaki rowerowe, także z atrakcyjnym
dojazdem do samego przełomu pienińskiego i na Słowację! Z
achęcamy do rezerwowania pobytu wakacyjnego z Huculszczyzną i wyjątkową kulturą
górali pienińskich w Grywałdzie. Pod tym adresem również informacje na temat innych
noclegów:
http://www.wbeskid.pl/tkaczyk/start.html

ATRAKCJA DODATKOWA: w tygodniu w którym będzie festiwal w Grywałdzie, będzie można
zamówić wycieczkę do tajemniczych miejsc w okolicy, również na Słowację z miejscowym
JANOSIKIEM i jego żoną Maryną
- przewodnikami beskidzkimi, specjalistami
od ZDROWIA z AKUNA POLSKA.
Zamówienia kierować proszę na podaną wyżej stronę internetową.
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