Og6lnoj|lsl Zjazd
Slowia&iclPogan

Suwalki'97

Informator

"/ nadszedl czas Powrolu
A dawny ditch ozyl nad opuszczonym groclem
Na Wielkini Zgroinadzcniu
wychylim Rog Ofiarny z obnqdawym miodcm"
W duchu Wiar>' Praqjcow mamy zaszczyt zaprosic na
11 Ogolnopolski Zjazd Slowiariskich Pogan, ktory odbedzie si?
vv dniach od 4 sierpnia do 7 sierpnia 1997 roku. Planowany teren
naszego spotkania obejmowac b?dzie Suwalski Park
Krajobrazowy wraz z grodem Szurpily - ostatnim bastionem
poganskiego oporu jacwieskich plemion.
Cel Zjazdu - przedstawienie dawnej kultury Baltow. a \vv
fezczegolnosci plemion Jacwingow, zjednoczenie ludzi. ktoiym
"bliska jest Wiara Rouzima oraz wzajemne zapoznanic si? i
wymiana doswiadczen.
Zjazd pola_czony jest z wyprawq na t.itw?. gdzie odbedzie
si? zebranie grup neopoganskich w skali ogolnoeuropejskiej.
Gospodarzami sa^ ludzie z litevvskiej grupy Romuva, ktora
zajinuje si? odrodzeniem religii Baltow i poganskiego elosu na
terenach swego kraju. Otwarcie zebrania wyznaczono na dzieii
sierpnia vv Utenie (Litwa. niedaleko granicy z Lotwq). Koszt
pobytu - nocleg 4- wyzywienie w przeliczeniu na zlotovvki vvynosi
12 zl za dzien.
Program II Ogolnopolskiego Zjazdu Slowianskich Pogan.
Dzien pierwszy:
- zbiorka 4 sierpnia o godzinie 18.00 na
dworcu PKS w Suwalkach. gdyby ktos przyjechal pr?dzej do

godziny 16.00 zapraszamy do Muzeum Jacwingow. ktore miesci
si? w centrum Suwalk. Autobus do Szurpil godz. 18.30. Po
przybyciu na miejsce udajemy si? na Gor? Zamkow^ gdzie ponad
800 lal temu zostala znfszczona pot?ga zjednoczonych plemion
pruskicli. gdzie ostatecznie upadla i zostala pogrzebana w
zapomnieniu kultura Jacwingow ginqc pod ciosami krzyzackich
micczy. Tam sp?dzimy noc. ktora obfitowac b?dzie w vviele
odczytow i wykladow.
Dzien drugi - 5 sierpnia:
- rano wyruszamy piechotcj do Smolnik, gdzie rozbijamy
si? na polu namioto\vyin. Miejsce to jest odpowiednie do
zaopatrzenia si? w prowiant. Po poludniu zorganizujemy
jjspolkanie pr/y ognisku nad jeziorein Hancza (odlegl. od Smolnik
r6 km), ktore potrwa do nocy. W programie: sport poganski. tancc
i zabawa, odczyty oraz cz?sc obrz?dowa pola.czona 7?
przedstawieniem Idei Trzech Lisci D?bu. Nocleg nad jeziorem.
Dzien trzeci - 6 sierpnia:
- rano wracamy na pole namiotowe do Smolnik, dzieh bez
zalozen programowych.
Dzien czwarty - 7 sierpnia:
- Obrz?d Powitania Slonca, wypoczynek i przygotovvanie
si? do powrotu, zebranie ch?tnych do wyjazdu na l.itw?, uroczyste
zakonczenie Zjazdu.
Informacje dodatkowe:
- pola.czenia autobusowe:
Suwalki - Szurpily 5.00, 7.20, 13.45. 15.35, 18.30

- ekvvipunek:
Bardzo wazna_ rzecz<\a nas jest zadbanie o
odpowiedniq opraw^ naszego spotkania. dlatego tez prosimy
zabranie ze soba^strojow, ktore powinny odpowiadac mniej wiccej
epokoni zwiqzanym z kultura, dawnych Slowian. Spraw^osobist%,
jest ewentualne zabranie 7e sobf\i bialej, ws7.ak walki na
miec7e b^d^ mile wid7,iane. Sprawq obowiazkow^jesl posiadanie
rogu do picia miodu, nie wspominajqc JU7 o podstawowym,
ekvvipunku (namioty. spiwory. koce) i prowiancie. Przypominamy
takze wszyslkim ch^tnym do wyjazdu na Litw? aby zabrali
paszporty.
- skladka:
Przewidujemy symbolicznj\^ w wysokoscP
ilO zl prz.eznac/.ona na zofganizowanie ogniska na Hanczy (miod i
zywnosc). Pienia_dze prosz? przesylac wraz z potwierdzeniem
przyjazdu na Zja7.d na adres: Arkadiusz Jeczmionka ul. Granicznr
3/6 60 - 712 Poznan (przekaz poc7,towy pieni?zny). Telefon
kontaklowy Arkadius7 Jeczmionka 061 - 8652 672 oraz
Pawel Szylejko 087 - 66 57 84.
Uvvagi koncowe:
- ze wzgledu. ze bedziemy pornszac sie po Suwalskim>
Parku Krajobrazowym obowi^zywad nas bedzie dyscyplina i
przestiv.eganie regulaminow parku. Prosimy pamietac o tym gdy
si^ spotkamy.
Niechaj Dawni F^ogowie pozwolqnam si^ spotkac!Z powazanicm: Sfraznicy Trzi'cfi Lisci
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