
 

 

 

 

 

 

 

Wiosna i lato to czas największej ilości 

indianistycznych wydarzeń. Poczynając od relacji          

z wiosennego Pow-wow, poprzez wizytę indiańskich 

działaczy i artystów, aż po zapowiedzi Festiwalu 

Made in America i 40 Zlotu PRPI, zapraszamy Was do 

lektury kolejnego Biuletynu. 

Uważamy, iż bardzo cennym jest, że choć                      

z niektórych spotkań indianistycznych powstają 

pisemne relacje. Kolorowe zdjęcia umieszczane na 

portalach społecznościowych,  galerie, giną często 

w internecie. Tym bardziej cieszymy się z możliwości 

umieszczenia kilku relacji w naszym Biuletynie. 

Jednoczesnie namawiamy do dzielenia się Waszymi 

wspomnieniami już do jesiennego numeru. 

 

Informujemy także, że podczas najbliższego Zlotu PRPI 

odbędzie się walne zgromadzenie Polskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Indian. Szczegóły zostaną 

podane jeszcze przed Zlotem. Zapraszamy członków 

PSPI do udziału w kolejnych wyborach, a nowych 

sympatyków do zapisywania się.  

 

Oczywiście mamy dla Was także propozycje na 

deszczowe wieczory – zajrzyjcie do naszej księgarni.  

 

Życzymy ciekawej lektury, i jak zwykle liczymy na 

Wasz feedback. Do zobaczenia także na naszym 

święcie, XL Zlocie Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. 
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nadesłane materiały dla: 
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 Biuletyn Informacyjny Polskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Indian (BI PSPI) 

wydawany jest w formie elektronicznej 

na podstawie informacji własnych 

Stowarzyszenia oraz ogólnie dostępnych 

środków przekazu.  

Przedruk z BI PSPI możliwy jest po podaniu 

jako źródła, iż informacje pochodzą                  

z Biuletynu oraz konkretnego numeru. 
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BI PSPI ukazuje się na 

przełomie kolejnych pór roku 

Jestem biedny i nagi, ale jestem przywódcą mego narodu. 

Nie potrzebujemy bogactwa, ale chcemy uczyć nasze 

dzieci prawości. Bogactwa nie przyniosą nam dobra.  

Nie zabierzemy ich ze sobą do innego świata,  

po naszej śmierci.  

Nie chcemy bogactwa. Pragniemy pokoju i miłości. 

Red Cloud 

Nowości wydawnicze 

Księgarnia w TIPI 

http://tipibooks.pl/ 

W tym numerze: 
 

1 Zamiast wstępu 

2 Stowarzyszenie – aktualności 

3 Kolejne Pow-wow w Uniejowie 

7 Goście z Ameryki 

11 Festiwal Kultur Indiańskich  

Made in Native America 

14 Śpiewanie zbliża 

15 W indiańskim Kręgu – zaproszenie 

16 Przed XL Zlotem PRPI 

17 40 Zlot PRPI 

18 Muzeum indiańskie w Mrągowie 

19 Serwis solidarnościowy BORDUNA 

21 W naszej księgarni: 

- Jak zdobyto Dziki Zachód 

- Walczący Szejenowie 
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W naszym tipi  

 
Biuletyn Informacyjny PSPI ukazuje się na zasadzie współpracy z Czytelnikami. Z pewnością nie każdy z 

Was korzysta z portali społecznościowych. Dlatego między innymi również za pomocą Biuletynu chcemy 

informować o ważnych, indiańskich i indianistycznych sprawach.  

Dlatego też zachęcamy do informowania o nadchodzących wydarzeniach, jak również do przysyłania 

Waszych relacji ze spotkań. W ten sposób powiększa się grono osób potencjalnie zainteresowanych 

tematami indiańskimi.  

Jesteśmy otwarci na sprawy nie dotyczące stricte naszego Stowarzyszenia. Chcielibyśmy jako 

organizacja, móc promować dobre wydarzenia indianistyczne i umieszczać relacje z nich. Stowarzyszenie 

ma między innymi za zadanie popularyzować takie działania, o których chcemy pisać odpowiednio 

wcześnie.  

 

Czekamy na Wasze propozycje, relacje, tematy do publikacji pod adresem Redakcji pspi@pspi.org.pl  

 

 
 

Składki członkowskie w wysokości 50 PLN z tytułem wpłaty SKŁADKA 2016 można wpłacać na konto: 

 

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian 

Ul. Broniewskiego 97/94 

01-876 Warszawa 

 

KONTO: BPH 55 1060 0076 0000 3200 0143 7158 

 

Tytułem: SKŁADKA 2016 

 

 
 

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie informacje o Stowarzyszeniu, jego 

historię (w tym również galerię historyznych wydarzeń). Znadziecie tam również archiwalne 

numery naszego Biuletynu, a także deklarację członkowską – zapraszamy do udziału w 

działaniach PSPI. Wszystko to oczywiście pod znanym adresem http://pspi.org.pl   

pspi@pspi.org.pl 
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Później już tylko Grand Exit i tak wielka masa radości, 

przyjaźni wszędzie wokół podczas pożegnań i 

gratulacji, że w głowie się nie mieści. Podniosły 

moment.  

Wszystko za krótko. Na szczęście Jan, Gabriel i Tomek 

ruszyli gitary i przedłużyli magiczny wieczór chyba aż 

do 3 w nocy.  

Mój plan na niedzielę był prosty: wstać przyzwoicie 

wcześnie, ruszyć w kierunku jakiejkolwiek wylotówki z 

Uniejowa na zachód i dotrzeć do domu przed 

zmrokiem. Wszystko pokrzyżował mi Bluewind (DZIĘKI 

CI ZA TO!), który zaprosił mnie do Krakowa... Co w 

Krakowie? Jak się okazało, Linda i Goodshield mają 

tam w poniedziałkowy wieczór koncert. Totalnie mi 

to nie po drodze do Zielonej Góry, no i przecież 

wypadałoby czasem do szkoły przed maturami 

pochodzić. Długo nie dawałam się przekonać i 

chwała Ci Blue za to, że mnie ostatecznie 

namówiłeś. W końcu są sprawy ważne i ważniejsze. 

Najważniejszych rzeczy uczę się poza szkołą, 

największe przygody przeżywam również poza nią. 

Więc kolejna przygodo – witaj! 

Transport do Krakowa miał być załatwiony, po prostu 

zapakować się w auto razem z resztą ekipy z 

Krakowa. Żeby za łatwo nie było, wszystko się 

zmieniło. Goście z Ameryki mieli spory bagaż, więc z 

auta wyleciałam nie tylko ja, ale i Asia z Anitą. Plan B: 

pociągi. Ale komu pasowałoby jechać do Krakowa 

przez Warszawę (ach, cudne połączenia) i płacić 

fortunę za pociągi Intercity? Więc plan C: 

AUTOSTOOOOP! We trzy. Dziewczyny pierwszy raz. 

Pogoda deszczowa. 

pspi@pspi.org.pl 

Kolejne Pow Wow w Uniejowie.  
Dla niektórych 15., dla mnie drugie 

Tym razem jechałam stopem z Zielonej Góry i 

niestety miałam niezłe opóźnienie – dotarłam 

ponad dwie godziny po rozpoczęciu. Ominęły mnie 

Grand Entry i koncert gości z Ameryki: Lindy Carson i 

Goodshielda Aguilara. Trochę szkoda, ale reszta 

wydarzeń wynagrodziła mi wszystko. :) 

Klimat szkolnej sali gimnastycznej pozostawia wiele 

do życzenia, ale przecież tu chodzi o ludzi! Dziękuję 

organizatorom, że stwarzają możliwość spotkania 

się z przyjaciółmi oraz posłuchania bębnów i śpiewu 

poza Zlotem. Jak później powiedziała Linda: "Gdy 

zamknie się oczy, nieważne gdzie i na jakim Pow 

Wow się jest, wszędzie bębny brzmią tak samo". To 

chyba największy komplement, jaki można usłyszeć 

o festiwalu w Polsce. 

Zaraz po dotarciu rzuciłam się w radosny wir 

powitań ze znajomymi oraz uczestnictwo we  

wszystkich Tańcach Międzyplemiennych z Asią i 

Anitą. Ileż szczęścia – znowu można poczuć ten 

rytm. Co prawda pod bosymi stopami nie było 

trawy, ale lipiec już niedługo… :) 

Za każdym razem jestem pod wrażeniem 

zaangażowania tancerzy w ich występy. Nie jestem 

w stanie nawet wyobrazić sobie jak wiele czasu 

musieli poświęcić na przygotowanie strojów. W tym 

roku uczestników było chyba dużo więcej, 

szczególnie w kategorii Shawl Dance. Tyle energii! 

Fantastycznie jest to oglądać, no i ciężko 

wysiedzieć w miejscu. Wielki podziw również dla 

tancerza Hoop Dance – to widziałam po raz 

pierwszy na żywo (WOW, ile Ty masz rąk, że 

ogarniasz te wszystkie hulahopy???). Na wszystkie 

inne występy też patrzyliśmy z rozdziawionymi 

ustami, a stopy wybijały rytm na podłodze.  

Dla mnie najbardziej wyjątkowa była końcówka 

Pow Wow, kiedy to zespoły połączyły siły. Bębny 

rozbrzmiały z potrójną mocą! Te prawie 13 minut 

trwało wieczność, ale i tak za krótko, każdy przyzna 

mi rację. ;)  

  



 
 

Jak wiadomo spontaniczne plany, niezależnie od 

okoliczności, wychodzą najlepiej, więc ruszyłyśmy i... 

byłyśmy na miejscu szybciej, niż niektórzy jadący 

swoimi samochodami. Poszło nam pięknie i gładko – 

siła trzech wystawionych kciuków i masa uśmiechu 

zawsze działają! Nawet PKSa złapałyśmy na dobre 

kilkadziesiąt km. :) Próby wydostania się stopem z 

centrum miasta w Piotrkowie również zakończone 

sukcesem. Kasę po drodze wydałyśmy tylko na 

herbatę ze stacji benzynowych niezbędną przy niskiej  

temperaturze. Raz trzeba było trochę 

przespacerować się wzdłuż autostrady w deszczu w 

poszukiwaniu dobrego miejsca na zatrzymanie auta, 

ale mimo przemoczonych butów humor nas nie 

opuścił i było tyyyyle pozytywnych wrażeń! 

Ośmielam się twierdzić, że takiej satysfakcji z powrotu 

z Pow Wow nie miał nikt. 

Kraków. Jak zwykle jechałam bez konkretnych 

informacji co i jak i dopiero w domu Bluewinda 

uświadomiłam sobie, jak będzie wszystko wyglądało. 

Tak więc... następne 3 dni mieszkałam z Blue, Lindą i 

Goodshieldem pod jednym dachem. Wow. 

Wow, wow, wow. Myślałam, że po prostu w 

poniedziałek pójdę na ich koncert, którego jeszcze 

nie słyszałam, po czym wrócę do domu. A wróciłam 

w środę wieczorem. Nie będzie łatwo opisać w miarę 

zrozumiale wydarzeń tych dni. Te przeżycia ciężko 

ująć w słowa.  

Niedzielny wieczór spędziliśmy oglądając filmiki i 

zdjęcia z Pow Wow, oraz słuchając muzyki 

(Goodshield na żywo na gitarze lub Goodshield na 

didżejce na Youtube ;)). Czemu dotychczas nie 

znałam części wykonawców, których puszczał?!  

Niesamowitą energię wprowadzała Linda. 

Prawdziwa hipiska. Prawdziwa amerykańska hipiska z 

San Francisco, która brała udział w rewolucji, jeździła 

na ówczesne Woodstocki... Do teraz jestem w szoku, 

że poznałam kogoś tak autentycznego, z kim na 

dodatek tak dobrze się rozumiałyśmy. 

Przygotowywałyśmy kolację bujając się do 

woodstockowych nagrań Hendrixa i Jeffersona 

Airplane’a (zupa cebulowa z torebki – nie polecam 

:D). 

 

W poniedziałek Blue miał pracę, więc nas zostawił. 

Śniadanie, a potem kolejna duża dawka muzyki. 

Niedługo potem dołączyła do nas Anita i próby 

przed koncertowej słuchałyśmy już razem. Gdy nie 

wzruszałam się przy utworach "Remember who you 

are" i "Quiet Desperation" Floyda Westermana 

(KAŻDY kto słyszał rozumie!), zaszywałam rozdarcie w 

moich spodniach. Na ich widok Linda kilkukrotnie 

rozczulała się, wspominając własne hippie-jeansy.  

Później z Anitą i Goodshieldem poszliśmy na miasto. 

Już po kilku minutach pierwsi ludzie na nasz widok 

wołali "Peace for you!". Miły akcencik. Cóż, 

wyglądem nieźle się wyróżnialiśmy. ;) 

Reszta popołudnia zeszła na produkcję okładek do 

płyt i przygotowania do koncertu.  

Występ odbył się w Spółdzielni OGNIWO – bardzo 

miłe miejsce. Przyszło sporo ludzi. Kolejna okazja do 

spotkania ze znajomymi z kręgu indianistycznego. 

Sam koncert... kto był, ten wie. Klimat, ciarki, 

wzruszenie, łzy. I wielka radość oczywiście też. Znowu 

z Lindą i Goodshieldem wystąpił Janek Stachura. 

Janek – pasowałeś idealnie, fajnie, że byłeś. Jeszcze 

więcej pozytywnych doznań, jeśli więcej w ogóle jest 

możliwe! ;) 

Z częścią osób po koncercie poszliśmy na kawę i 

herbatkę do pobliskiego Teatru Barakah. 

Przytulne miejsce, ale po koncertowych emocjach 

siedzenie wśród głośnych rozmów bardzo mi nie 

pasowało. Wybrałam się więc na samotny, nocny 

spacer w okolice Wawelu. 

Oczywiście bez telefonu i chociażby zegarka. Dzięki 

Anita, że czekałaś na mnie w kawiarni do północy i 

wybacz Blue, że pokrzyżowałam Tobie i 

Goodshieldowi plany na wyspanie się tej nocy 

(mogę zrzucić winę na tramwaje, które nie kursują w 

nocy, przez co powrót większość drogi z buta?). ;) 

Miło było wrócić z chłodnego nocnego powietrza 

do ciepłego domu, gdzie nikt nie miał pretensji, że 

potrzebowałam się przejść i gdzie zamiast wrogich 

spojrzeń czekały uściski od Was i radość, że wróciłam 

w całości. :) 
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Kolejny dzień – wtorek – nie stał się dniem powrotu 

do domu, ale dniem pobytu w Places of Power, jak 

to mówił Goodshield. Sporo takich znaleźliśmy w 

Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszą rzeczą, za którą brał się Goodschield zaraz 

po obudzeniu i porannej kawie, była gitara. Miło 

było zaczynać dzień w ten sposób – słuchając jego 

grania i śpiewu Lindy w niektórych utworach. Po 

graniu, śniadaniu i przygotowaniach w trybie „Indian 

Time” ruszyliśmy na miasto nagrać kilka piosenek. 

Jedna nad Wisłą ("Lullaby for a Water Sign"), druga 

pod murami Wawelu ("Riding with Angels") i trzecia 

instrumentalna na Wawelu: Goodshield na flecie + 

Bluewind na bębnie. Miejsca nieprzypadkowe, 

starannie wybrane. Linda chciała zaśpiewać i 

nagrać piosenkę dla rzeki ze mną, ale to jeszcze nie 

ten czas. ;) 

Potem spacer po Wawelu już z Anitą i Januszem. Tu 

również niemało emocji, kolejne wzruszenia, rozmowy 

z ptakami i pierwsze Słońce, odkąd byłam w 

Krakowie. Następnie wybraliśmy się na wegański 

obiad do Green Day i na kawę do Piwnicy Pod 

Baranami. Tego kultowego miejsca nie muszę chyba 

przedstawiać, pewnie każdy je zna i wie, jaki 

wewnątrz panuje klimat. 

Ujął on również Goodshielda, który powiedział, że 

fajnie byłoby tam zagrać. Hmmm… Czemu nie? 

Więc z Anitą po prostu poszłyśmy do obsługi i... 

załatwiłyśmy koncert wieczorem! Bluewind aż do 

rozpoczęcia koncertu chodził jak we śnie i nie mógł 

uwierzyć, że to się wydarzy. W końcu każdy ma swoje 

wyjątkowe miejsce, a gdy zagra w nim Goodshield z 

Lindą, to wtedy staje się jeszcze większym Place od 

Power. O 20. nie było tłumów na sali, bo koncert nie 

był ogłoszony nigdzie, poza fejsem, w smsach do 

znajomych i chwilę przed rozpoczęciem 

wykrzyczałam informację do ludzi siedzących akurat 

w Piwnicy, ale byli ci wszyscy, którzy powinni być. I to 

był najlepszy koncert ze wszystkich. Przytulne miejsce, 

w którym kiedyś wyśpiewana została Dezyderata, 

teraz słuchało Indiańskiego bębna. Polały się kolejne 

łzy wzruszenia, szczęścia i niedowierzania, że to 

wszystko się dzieje, że są tacy ludzie, że śpiewają i 

mówią o rzeczach tak bliskich memu sercu. I ja mogę 

być tam z nimi. Cóż za ciepłe chwile! Gdy już wszyscy 

goście skończyli obfotografowywanie się z artystami i 

rozmyślanie, czy kupić jedną płytę, czy dwie, 

zmieniliśmy salę na DUUUUŻOOO głośniejszą, 

zamówiliśmy kawę i jeszcze jakiś czas napawaliśmy 

się klimatem Piwnicy Pod Baranami. 

Przed rozejściem się w stronę domów jeszcze niedługi 

spacer wokół Rynku. Z Lindą za rękę raźno szłyśmy 

przed resztą ekipy, która co chwilę wołała do nas, że 

idziemy w złym kierunku. Beztrosko obgadywałyśmy 

hipisowskie czasy i Linda stwierdziła, że czuje się teraz 

jak w high school. Ekstra było, gdy obie wybuchłyśmy 

radością na widok murala z Hendrixem na jednej ze 

ścian budynku, co obowiązkowo musiało zostać 

uwiecznione na zdjęciu. 
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Późnym wieczorem dotarliśmy do mieszkania. Trochę rozmów, trochę obowiązkowej 

muzyki, pakowanie się. Jutro dzień wyjazdów. Rano Bluewind wpakował nas do 

taksówki, która wywiozła nas na lotnisko w Balicach. Po załatwieniu paru spraw 

mieliśmy jeszcze prawie dwie godziny czekania na odprawę. Był czas na wysłuchanie 

legend opowiedzianych przez Goodshielda i kolejne, ostatnie już wzruszające rozmowy 

z Lindą (taaak, wieem, tylko chodzę i się wzruszam przez tych kilka dni :P). Pożegnanie 

odwlekane ile się da, no, ale samolot przecież nie poczeka, więc trzeba się było w 

końcu rozstać. Odprowadziłam ich wzrokiem i ruszyłam w kierunku wylotówki na 

Katowice, Wrocław, Zieloną Górę... Czekała mnie cała droga "umierania". Miałam o 

tyle lepiej, że nie musiałam umierać siedząc w pracy, jak Blue. W końcu przecież ciężko 

dojść do siebie po takich dniach, które nie zdarzają się często. Chociaż w moim życiu 

przygoda goni przygodę i nigdy nie jest nudno, ten czas był absolutnie wyjątkowy. 

Jestem wręcz przepełniona miłością do świata, dobrą energią i wdzięcznością do 

osób, które dzieliły ze mną ten czas, szczególnie do Bluewinda. Blue, wielki szacun za 

organizację wszystkiego! Za oddanie gościom swojego mieszkania, zajmowanie się nimi 

przez cały ten czas i wieeeelki wkład serca w to wszystko. Cieszę się, że mogłam się 

jakoś przydać i trochę Ci pomóc. :) 

I tutaj chyba muszę o tym wspomnieć, bo niezwykle mnie to zastanawia. Halo halo! 

Gdzie jest reszta ludzi z Ruchu i ze Stowarzyszenia? Czemu tak niewielu się 

zaangażowało w organizację wizyty? Czemu Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian, 

które w swoim Statucie ma ponoć wspieranie takich wydarzeń, nie wsparło chociażby 

trochę finansowo, skoro już nawet nie musiało zajmować się organizacją pobytu gości 

z Ameryki? Dlaczego ze strony Stowarzyszenia, wizytą zajmowała się aż (!) jedna osoba 

(Blue), a z Ruchu, poza Madzialenką, w organizację wizyty włączyła się tylko garstka 

wielkopolskich indianistów?  

To nie był oczywiście żaden problem, a niezwykła przyjemność i góra wielkiej mocy w 

zamian. Ale o ile byłoby wspanialej, gdyby zadziałało więcej osób. Nie piszę tego z 

zawiścią, tylko z drobnym żalem i zdziwieniem. Nieczęsto pojawia się w Polsce ktoś taki, 

jak tym razem. Byłoby super, gdyby przy kolejnej takiej okazji przyłączyło się do nas 

więcej osób. Moglibyśmy pokazać siłę i zaangażowanie Ruchu w sprawy Indian. Toooo 

byłoby coś! :D Nie wiem, jak to wszystko zakończyć. Nie wiem też, czy udało mi się 

choć po części przelać emocje na tekst. Niektóre rzeczy są nieopisywalne. ;) To był... 

po prostu magiczny czas! Teraz siedzę sobie w domku, zerkam na Księżyc za oknem i 

słucham głosu Lindy z głośników. Ta podniosła atmosfera, która towarzyszy wielkim 

wydarzeniom, utrzyma się u mnie jeszcze długo. 

Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami na Pow Wow i później w Krakowie. Niesamowicie 

budujące chwile! Mam zapas dobrej energii i radości na dłuuuugi czas :) Do 

zobaczenia na Zlocie! 

Peace! Ania ☮ 
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Goście z Ameryki: GoodShield Aguilar i Linda Carson  

To nie jest takie łatwe, opisać wszystko, co indiańskiego wydarzyło się w Krakowie na początku 

kwietnia 2016 roku. 

Przeglądam zdjęcia, próbuję po kolei przypomnieć wszystkie chwile, zatrzymać je w pamięci. Za 

jakiś czas, część wspomnień zacznie blednąć. Chcę je zatrzymać. 

Jakieś 3 tygodnie przed wizytą GoodShielda Aguilara, zadzwoniła do mnie Magda z propozycją, 

żeby w Krakowie zorganizować z nim spotkanie. Rok temu też tutaj był, ale nie dane mi było 

wówczas się spotkać. Niemniej, niezależnie od zeszłorocznej wizyty, ale trochę za namową Magdy, 

zorganizowałem spotkanie dotyczące ochrony ostatniego, wolno żyjącego stada bizonów z Parku 

Yellowstone w Montanie. Ona sama wraz z mężem i córeczką przyjechała na to spotkanie, 

zbieraliśmy podpisy pod listem w sprawie ochrony bizonów. Podczas XXXVIII Zlotu PRPI znów 

mówiliśmy z Magdą o bizonach i razem z innymi zbieraliśmy podpisy pod listem do władz parku 

narodowego. 

Przyszła wiosna, a tu nagle dzwoni Magda, że… właściwie to w Krakowie dość sporo 

indianistycznego zdarza się, więc może by jednak coś zorganizować. Hm… czasu niewiele, 

możliwości – akurat w tym momencie lokalowych – też nie za wiele. No, ale nie będziemy przecież 

przepuszczać takiej okazji! Kiedy można spotkać się z INDIANINEM, to jak najbardziej warto znaleźć 

czas, miejsce, i działać.  

pspi@pspi.org.pl 

Koncert w Spółdzielni Ogniwo – GoodShield 

Aguilar, Linda Carson, Jan Stachura 



 
Tutaj pozwolę sobie na osobistą obserwację. 

Interesując się czyjąś kulturą, nie można pozbawiać się 

możliwości spotkania się z nią na żywo. Kultura  –  to 

nie poukładana na półkach w muzeum jakaś „rzecz”, 

eksponat. Wielokrotnie przekonałem się, że indianiści 

traktują Indian jak właśnie takie eksponaty – interesują 

się różnymi aspektami ich „kultur”, życia, historii. Ale 

kiedy przychodzi do spotkania z żywym człowiekiem – 

mają to często w nosie, nie wyrażają zainteresowania 

poznaniem ludzi, którymi się… interesują?! Wolą często 

siedzieć w książkach, przed telewizorem, zachwycając 

się samymi sobą, swoją akademicką, czy książkową 

wiedzą, mailami, facebookowymi kontaktami. 

Spotkanie z żywym człowiekiem – po co?! Przecież 

indianiści są… prawie jak Indianie, to ci ostatni powinni 

się od nich uczyć (SIC!). Oczywiście to uogólnienie 

może wydać się niektórym krzywdzące być może. 

Patrząc jednak z perspektywy wielu lat, i czasem z 

boku na Polski Ruch Przyjaciół Indian, mam wrażenie, 

że to Polski Ruch Przyjaciół… Samych siebie, bo z 

żywymi Indianami, kiedy mamy ku temu okazję, 

unikamy kontaktów. Sam należe do tego Ruchu od 

przeszło dwóch dziesięcioleci, więc nie chcę źle pisać. 

Ale refleksje… refleksje na powyższe tematy nie tylko 

mnie dotykają. 

- - - - 

Znalezienie miejsca na spotkanie w szerszym gronie, 

nie tylko indianistycznym, raczej nie nastręcza 

kłopotów, rzeczy po prostu się wydarzają. Jeden ze 

znajomych z Cafe Fińska, Andrzej, zaproponował 

miejsce, w którym GoodShield grał w ubiegłym 

roku. 

To było najprostsze co można było zrobić  

Sympatyczna wizyta w Spółdzielni OGNIWO, 

omówienie spraw związanych z koncertem, 

noclegów, przejazdu z Pow-wow w Uniejowie, i w 

zasadzie tylko oczekiwanie na przyjazd. A tu, 

dosłownie na 2-3 dni przed Pow-wow okazuje się, że 

Aguilar nie będzie sam, ale będzie mu towarzyszyć 

LINDA, która dotrze na Pow-wow i będzie z nim 

wspólnie występować. 

Kim jest LINDA, skąd się wzięła i w ogóle o co 

chodzi? Nikt nic nie wie. Wiadomo tylko, że dotrze 

ok. północy przed Pow-wow do Łodzi i trzeba ją 

odebrać z dworca… bo przyjedzie pociągiem z 

Wiednia. Indianka z Wiednia?! 

Na Pow-wow sprawy potoczyły się szybko. Po 

pierwsze Bieg – dla mnie Marsz Na Rzecz Ziemi. 

Pomimo deszczu, grupka wytrwałych osób 

ruszyła na 17 kilometrową wyprawę. Chyba tylko 

z powodu aury, jakoś tak odniosłem wrażenie, że 

trochę brakowało przystanków, rozmów, 

skupienia. Każdy z nas zawsze niesie własne 

intencje, intencje także innych osób. Zabrakło mi 

jednak wspólnego, dłuższego zatrzymania się, 

zapalenia szałwii, milczenia. Niemniej, polecam 

każdemu wybrać się – czy to w trasę marszową, 

czy biegową. Dla Matki Ziemi, dla innych – 

zawsze warto coś zrobić. 

Podczas Pow-wow  – poznanie z GoodShieldem i 

Lindą Carson, którzy uatrakcyjnili cały festiwal 

swoim występem. Powrót z Uniejowa to 

niezapomniane przeżycie: już z wesołą gromadką 

indiańsko-polską. Dzięki Kasi z Gliwic udało się 

bezpiecznie wrócić niemal do samego Krakowa, 

a reszta podróży to z kolei ciekawe 

doświadczenie dla naszych gości.  

Koncert w Krakowie w Spółdzielni OGNIWO to 

możliwość posłuchania samych utworów 

muzycznych w wykonaniu Lindy i GoodShielda. 

Gościnnie wystąpił także serdeczny przyjaciel, 

Janek Stachura, akompaniując i śpiewając 

wspólnie utwory Floyda Westermana.  

To spotkanie to także możliwość dowiedzenia się 

o sprawie ostatniego wolno żyjącego stada 

bizonów w Yellowstone. Sprawy bliskie 

GoodShieldowi, mogą być także ważne dla nas: 

bizony z USA, czy nasze żubry, to gatunki o które 

szczególnie trzeba dbać. Nasz gość jeździ po 

świecie i wyszukuje podobieństwa pomiędzy 

kulturami i ważnymi sprawami. 

pspi@pspi.org.pl 



  

Ponad narodami, ponad różnicami językowymi, 

rasowymi, politycznymi istnieją wspólne dla 

wszystkich wartości. Uchronienie ich przed 

zapomnieniem, zniszczeniem jest udziałem 

GoodShielda i ludzi jemu podobnych. Cieszy, że w 

Polsce też tacy są.  

Wizytę GoodShielda w Małopolsce poprzedził 

pobyt w Wielkopolsce, gdzie spotykał się z 

lokalnymi przedstawicielami władz, a także 

indianistami. 

W Krakowie, po koncercie w OGNIWIE, spędziliśmy 

w kameralnym gronie jeszcze trochę czasu, 

poznając indiański humor i sposób bycia. Kolejny 

dzień poświęcony głównie zwiedzaniu, 

rozmowom, spotkaniom z małopolskimi 

indianistami, w pewnym momencie zaczął 

nabierać magii.  

 

 

 

 

Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że dla mnie, 

osobiście, takim magicznym miejscem w 

Krakowie jest Piwnica Pod Baranami. Chciałem 

pokazać to miejsce Lindzie i GoodShieldowi. 

Popijając kawę, goście stwierdzili, że fajnie by 

było zagrać w takim miejscu. I tutaj zaczęły dziać 

się nieprzewidywalne rzeczy: dziewczyny 

podeszły do baru i… załatwiły pozwolenie na 

wieczorny koncert na deskach Piwnicy Pod 

Baranami. Nie mogłem początkowo w to 

zupełnie uwierzyć.  Szybka akcja obdzwoniennia i 

wysłania SMSów do znajomych i już widzimy się 

wieczorem w Piwnicy.  

Kameralnie, za to z niezwykłą atmosferą miejsca, 

bez sztucznego nagłośnienia i specjalnych 

świateł: po prostu na deskach Piwnicy Pod 

Baranami – zabrzmiały teksty Floyda „Red Crow" 

Westermana, zabrzmiały słowa indiańskich 

modlitw, piwniczne ściany odbijały dźwięki 

bębna... działo się pięknie.  

Pozostały po tych chwilach piękne nagrania, w 

tym klipy nagrywane nad Wisłą i na Wawelu. 

Część z nich jest także dostępna w sieci.                      

I pozostała radość na kolejne spotkania   

 

pspi@pspi.org.pl 

Kraków 04/2016 



 

Tutaj należą się słowa podziękowania za pomoc i udział w całym wydarzeniu: Ani z Zielonej Góry, 

Anicie z Krakowa i Joannie z Niepołomic. Bez Waszego zaangażowania ciężko było by zapanować 

nad tyloma miejscami i skoordynować czasoprzestrzeń.   

- - - - 

Sprawa bizonów jest wciąż aktualna. Przygotowywana jest europejska strona poświęcona ochronie 

tych zwierząt. Tymczasem zapraszam do odwiedzenia oficjalnej strony Buffolo Field Campaign, 

podpisywania petycji i czynnego udziału w kolejnych wizytach GoodShielda.  

http://www.buffalofieldcampaign.org/  

 

Mam nadzieję, że takie wizyty i zaangażowanie wielu osób połączą także nasze działania, abyśmy 

mogli być postrzegani przez Indian nie tylko jako ciekawostka europejska. Na miano Przyjaciół trzeba 

sobie zasłużyć i dumnie, z godnością,  nieść tę odpowiedzialność.  

Bluewind 

pspi@pspi.org.pl 

Po koncercie, na deskach Piwnicy Pod Baranami 

http://www.buffalofieldcampaign.org/


 

Festiwal Kultur Indiańskich Made in Native America 

III Festiwal Kultur Indiańskich to trzy dni spotkań z różnymi elementami kultur Indian 

zamieszkujących obecne USA. 

Zaczynamy w piątek 10 czerwca o godz. 17.00 spotkaniem z Leszkiem Michalikiem, 

podróżnikiem, pisarzem i popularyzatorem kultur indiańskich w Polsce.  

Po spotkaniu, o godz. 20.00, zapraszamy na projekcję filmu "W objęciach węża". 

Organizatorzy Festiwalu zapraszają na wolny pokaz. Oba wydarzenia w kinie Muza w 

Poznaniu. 

2. dzień Festiwalu, w sobotę 11 czerwca, to spotkanie pn. "500 Narodów, 500 smaków? 

Kuchnia Indian amerykańskich". Po raz pierwszy w Poznaniu zostanie zorganizowany 

niezwykły pokaz indiańskiej kuchni.  Początek o godz. 15.00 w poznańskim Ogrodzie 

Botanicznym - na łączce za Pawilonem Letnim. 

W Ogrodzie Botanicznym spotykamy się także 3. dnia Festiwalu, w niedzielę 12 czerwca, na 

wycieczce pt. "Etnobotaniczna wędrówka za Ocean, czyli rośliny użytkowe amerykańskich 

Indian. Między tradycją a współczesnością". Początek o godz. 11.00 - zbiórka przy 

głównym wejściu. 

 

Wiecej informacji znajduje się także na profilu Festiwalu: 

https://www.facebook.com/festiwalmina/?fref=ts  

 

pspi@pspi.org.pl 

Informacje na podstawie ogólnodostępnych żródeł. 

Redakcja BI PSPI nie ponosi odpowiedzialności za realizację i przebieg wydarzenia. 

https://www.facebook.com/festiwalmina/?fref=nf
https://www.facebook.com/festiwalmina/?fref=ts


 

III FESTIWAL MiNA – WYDARZENIE PIERWSZE: 

„Spotkałem prawdziwych Indian” – w piątek 10 czerwca 

2016 roku w Kinie Muza w Poznaniu (ul. Św. Marcin 30) o 

godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z Leszkiem 

Michalikiem. Leszek Michalik jest współzałożycielem 

Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, popularyzatorem kultur 

indiańskich w Polsce, znanym gawędziarzem i pisarzem – 

autorem 20 książek popularno-naukowych o życiu i 

zwyczajach Indian z USA i Kanady. Jest także podróżnikiem i 

kolekcjonerem sztuki indiańskiej, członkiem plemienia Kri. 

III FESTIWAL MiNA – WYDARZENIE DRUGIE: 

W piątek 10 czerwca 2016 roku w Kinie Muza w Poznaniu (ul. Św. 

Marcin 30) o godzinie 20.00 odbędzie się projekcja filmu  

„W objęciach węża”. Wstęp wolny!  Ilość miejsc ograniczona! 

Polski dystrybutor filmu, firma Against Gravity, w swych materiałach 

pisze: „Amazoński szaman Karamate to ostatni Mohikanin swego 

ludu. Tylko on zna tajemnicę Yakruny – rośliny, która jest remedium na 

wszystkie choroby człowieka. To cel poszukiwań dwóch białych 

naukowców, którym szaman towarzyszy przez 40 lat. Ich podróż 

powoli zamienia się w pełną tajemnic wyprawę do jądra ciemności.   

pspi@pspi.org.pl 

Podczas spotkania posłuchamy o jego podróżach po USA i Kanadzie, o spotkaniach z Indianami oraz o 

licznych inspiracjach literackich, jakich zaczerpnął podczas wyjazdu. Na miejscu sprzedawane będą książki 

Autora, a przybyli będą mieli okazję osobiście poprosić go o autograf. 

Obserwujemy świat intuicji, w którym przypadek, szaleństwo i magia odgrywają równorzędne role. 

Skojarzenia z „Czasem apokalipsy” Coppoli czy jego pierwowzorem „Jądrem ciemności” Conrada nie są 

przypadkowe. Czarno-biały film powstał na podstawie dzienników podróży przez kolumbijską Amazonię, 

napisanych przez Niemca Theodora Kocha-Grunberga i Amerykanina Richarda Evansa Schultesa”. 

Krótko mówiąc, zapraszamy do kina festiwalowego tuż po spotkaniu z Leszkiem Michalikiem, pisarzem i 

podróżnikiem, do którego również serdecznie zachęcamy!  

Informacje na podstawie ogólnodostępnych żródeł. 

Redakcja BI PSPI nie ponosi odpowiedzialności za realizację i przebieg wydarzenia. 

https://www.facebook.com/filmyAgainstGravity/
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III FESTIWAL MiNA – WYDARZENIE TRZECIE:  

Po raz pierwszy w Poznaniu, po raz pierwszy w Polsce 

w formie całościowej prezentacji - prezentacja 

smaków kuchni tubylczej! „500 narodów, 500 smaków 

– kuchnia Indian Amerykańskich” – spotkanie w 

Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Odbędzie się ono 

już w sobotę 11 czerwca 2016 roku o godzinie 15.00. 

Wstęp wolny! 

Jeśli myślimy o kuchni amerykańskiej mamy zazwyczaj na myśli hamburgery lub tortille podawane 

w restauracjach meksykańskich. Tymczasem, podczas naszego Festiwalu będziemy mieli szansę 

poznać prawdziwą kuchnię prawdziwych Indian północnoamerykańskich.  

Dowiemy się co jadają Indianie Równin, Lasów i regionu Wielkiej Kotliny, Siouxowie, Irokezi albo 

Navaho. Dowiemy się jakie zwyczaje są z tym związane, jakie legendy towarzyszą uprawianiu i 

zbieraniu roślin, polowaniom na zwierzęta. Dowiemy się, że Indianie jadali/jadają nie tylko bizony, 

ale również succotash, piki czy hominy – a co to takiego wyjaśnimy na spotkaniu. Opowiemy 

także dlaczego Indianie Blackfeet (Czarne Stopy) nie jadają ryb i pokażemy jak wygląda 

niebieska kukurydza i zaprosimy do degustacji zupy Trzy Siostry.  

 

III FESTIWAL MiNA – WYDARZENIE CZWARTE  

„Etnobotaniczna wyprawa za ocean, czyli 

rośliny użytkowe Indian Amerykańskich. 

Między tradycją a współczesnością” – 

wycieczka po Ogrodzie Botanicznym w 

Poznaniu. Już w niedzielę 12 czerwca 2016 

roku o godzinie 11.00 – wstęp wolny! 

 

Dr Małgorzata Kalinowska z Ogrodu opowie o biologii tych roślin, ale także o wymiarze 

kulturowym – dlaczego mają ona znaczenie dla Indian? Chcemy też wspomnieć o 

współczesnej diecie Indian: czy jedzą swe tradycyjne dania, czy zawsze, jeśli nie, to kiedy i jak 

wygląda współczesna dieta Indian. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań już 12 czerwca. 

Spotykamy się przy wejściu głównym od ul. Dąbrowskiego. Do zobaczenia! 

Informacje na podstawie ogólnodostępnych żródeł. 

Redakcja BI PSPI nie ponosi odpowiedzialności za realizację i przebieg wydarzenia. 



 

Śpiewanie zbliża 

Zawoja to najdłuższa wieś w Polsce (18 km długości) leżąca w województwie małopolskim, u stóp 

Babiej Góry (1725 m). Gdzieś tam przy Babiogórskim Parku Narodowym znajduje się skansen im. Józefa 

Żaka, w którym można zobaczyć tradycyjne drewniane chatki (ba! w jednej nawet można się 

przespać!). Jest to bardzo spokojne miejsce, gdzie czas płynie leniwie, a ptaki śpiewają nieco za 

głośno. ;) 

Niewielu ludzi zdołało przyjechać na weekend do Zawoi –  było bodajże 9 osób i mała Marianka, która 

była dodatkowym promyczkiem szczęścia – wszyscy w jej otoczeniu się uśmiechali. ;) Ale dzięki temu, 

że przebywaliśmy w tak małym gronie – prawie odcięci od świata – udało nam się stworzyć rodzinną 

atmosferę. Ci, którzy –  tak jak ja – normalnie mają opory przed śpiewaniem w towarzystwie otworzyli 

się i odważyli śpiewać przy ognisku czy przy stole, przy którym odbywała się próba generalna.  

Co to właściwie było? Warszaty pieśni indiańskich, na których zapoznawaliśmy się z prostymi pieśniami 

(od czegoś trzeba zacząć) i staraliśmy zapamiętać ich słowa, ale także uczyliśmy się zignorować 

niepewność i brak komfortu towarzyszące tym stremowanym. Jakoś się udało, myślę, że ognisko i 

bębenek zachęciły nas do zapomnienia i pomogły skupić się na chwili obecnej. Wspólne śpiewy 

wieczorem to było coś niesamowitego! :) 

Ale wyjazd był czymś więcej, bo poza oczywistym śpiewaniem przy akompaniamencie bębenka i gitar 

można było odpocząć od zgiełku miejskiego. Codziennie przygrywały nam ptaki, zieleń okalała nas 

swoim niesamowicie przyjemnym widokiem, trawa pachniała, a słońce przyjemnie głaskało skórę... 

Było miło. :) 

Weekend w Zawoi to był też „spacer” w lesie, czyli wdrapywanie się na górę (w mniemaniu niektórych 

tylko pagórek) pod kątem, który zdawał się być prawie pionową drogą. No dobrze, przyznaję, że 

niektórzy tylko próbowali dotrzeć do schroniska na Babiej Górze, ale im się nie udało (haha!)... No 

dobra, przyznaję też, że byłam wśród tych, którzy polegli. :P Ale nie ma co żałować, bo jest to kolejny 

powód, żeby tam wrócić i zmierzyć się z totalnym brakiem formy i pokonać Babią z cierpiącym 

uśmiechem na twarzy. ;) Ileż w tym będzie satysfakcji! :) 

pspi@pspi.org.pl 



 

Warunki mieszkalno-wychodkowe były całkiem niezłe jak na kraniec świata, aczkolwiek pewnie nie 

do pomyślenia dla tych, którzy całe życie żyli w mieście i inaczej już nie potrafią. ;) Co mam na myśli? 

Oczywiście żadnych internetów (aczkolwiek niestety zasięg łapał, więc trzeba było mieć silną wolę, 

aby po nim nie buszować ;)). Ponadto, w chatce nie było łazienki, korzystaliśmy więc z ciemnego 

wychodka oraz miski do mycia. Ale podłączona była zimna woda i prąd! A to było dużo więcej niż się 

spodziewałam, ponieważ nastawiona byłam na naprawdę spartańskie warunki. Z dziewczynami 

planowałyśmy nawet sabotaż, co by nam wszystkim za dobrze tam nie było! ;) 

Ci, którzy nie dotarli, a chęci mieli, będą mieć jeszcze okazję, żeby się poprawić, bo planowana jest 

druga część pod koniec czerwca. Mam nadzieję, że dzięki warsztatom będzie nas trochę więcej przy 

ognisku na XL Zlocie w Uniejowie. Szykujcie więc dobre humory, śpiwory i głosy, bo znów jedziemy w 

drogę! 

 
Udało się osiągnąć to wszystko dzięki Bluewindowi, 

który zapodał pomysł i całe spotkanie zorganizował 

(i próbował nas tuczyć boczkiem uwędzonym 

domowym dymem ;)). Ale nie udałoby mu się, 

gdyby nie Weronika, która zaproponowała super 

miejsce na końcu świata i dbała o to, żeby każdemu 

było wygodnie, żebyśmy się nie gubili i zawsze mieli 

co jeść (ta nas tuczyła szarlotką :P). Dużą zasługę 

trzeba jeszcze przyznać również Jankowi Stachurze z 

Gosią i Emilii Figurniak, którzy uczyli nas tekstów, 

śpiewania i z którymi prowadziliśmy ciekawe 

rozmowy na przeróżne tematy. :) No i oczywiście nie 

byłoby warsztatów bez nas samych :) – uczestników, 

którzy przyjechali do Zawoi z uśmiechami na twarzy i 

otwartymi serduchami. ;) 

Nisia 
 

Na podstawie https://przystanekzycieblog.wordpress.com/  

Fot. Monika Milewska/Dariusz R. Kachlak 

W indiańskim Kręgu - zaproszenie  

pspi@pspi.org.pl 

Indianiści z Małopolski i okolic! 

 

24–26. czerwca – serdecznie zapraszamy do Zawoi – malowniczej miejscowości położonej u stóp Babiej 

Góry. Po raz kolejny będziemy się mogli spotkać przy muzyce indiańskiej, porozmawiać o 

indianistycznych ścieżkach i omówić plany związane z najbliższym Zlotem PRPI. 

Poza tematami stricte indiańskimi, przewidziana jest wycieczka terenowa po okolicznych górach.  

 

Szczegóły spotkania zostaną podane w najbliższym czasie – zapraszamy na stronę 

https://www.facebook.com/events/1709922125925032/ lub telefonicznie: 691 326 312 

 

Już teraz – rezerwujcie czas na koniec czerwca! 

https://przystanekzycieblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/1709922125925032/


 

Czy w świetle tego, co alkohol uczynił                       

z tubylczymi narodami Ameryki, jesteś za tym, aby 

na Zlotach i innych wydarzeniach 

organizowanych przez uczestników Polskiego 

Ruchu Przyjaciół Indian, możliwa była sprzedaż 

alkoholu? 

Przed 40 Zlotem PRPI 

Wielkimi krokami zbliża się największe święto 

polskich indianistów. Już za kilka tygodni, po raz 

40ty, spotkają się uczestnicy Polskiego Ruchu 

Przyjaciół Indian. To jedna z najstarszych i 

największych nieformalnych organizacji w naszym 

kraju, mająca długą,  nieprzerwaną i bogatą 

tradycję. Kiedy w połowie 70tych lat zaczęli 

spotykać się – początkowo – ludzie ziemi jak się 

nazywali, chyba nikt nie przypuszczał, że z 

czasem weekendowe spotkania, z jednym tipi, 

pożyczonym od czechosłowackich indianistów,  

przerodzą się w tygodniowe zjazdy w kręgu 

kilkudziesięciu tipi, na które będzie przyjeżdząć 

kilkaset osób. 

Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, to od lat  

najważniejsze ze spotkań polskich indianistów. 

Dzisiaj na Zlot przyjeżdża także wielu gości z 

zagranicy, aby podziwiać stroje, uczyć się także 

od nas np. rękodziała, czy po prostu spędzić czas 

w gronie przyjaciół. 

Bogactwo i różnorodność Ruchu zauważana jest 

także przez samychy Indian, patrzących często z 

zaciekawieniem i podziwem na to, co 

indianistycznego dzieje się w Polsce.  

Mówiąc o ruchu Przyjaciół Indian, powinniśmy 

szanować ich tradycje, ale także nasze własne, 

wypracowane na przestrzeni dzieścioleci. 

Czerpiemy wzory z pięknych kultur. W oparciu o 

nie, stworzyliśmy nasze własne zasady, zebrane w 

Etykiecie Zlotowej 

http://indianie.eco.pl/zloty/etykieta.html 

Warto przypomnieć o tych zasadach, ale także 

pamiętać o wzajemnym szacunku i godności. 

Miejmy na uwadze także to, co niszczyło Indian – 

my nie musimy temu ulegać. Przeprowadzona 

niedawno ankieta na portalu społecznościowym 

zwraca uwagę na pewne zjawisko, którego 

możemy unikać. Zlot to święto – świętujmy więc, 

nie ulagając często pokusom, które dla 

niektórych są niestety codziennością.  

pspi@pspi.org.pl 

40 Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian to 

doskonała możliwość sprawdzenia,  

podsumowania naszej działalności, zasad i 

wartości. Często wielu z nas przez cały rok ciężko 

pracuje, a Zlot traktuje jako wypoczynek. 

Pamietajmy o tym, by swoim zachowaniem nie 

uprzykszać pobytu na Zlocie innym uczestnikom. 

Jednocześnie bierzmy udział w wydarzeniach 

przygotowywanych przez innych, doceniając ich 

pracę  właśnie na Zlocie.  

Osobiście uważam, że jest to nasze największe 

święto, którego przebieg zależy wyłącznie od 

nas wszystkich, zaangażowanych. Natomiast 

skutki zachowania, działalności, pozostają na 

długo w pamięci ludzi i wpisują się w historię 

naszego Ruchu. 

Bycie przyjacielem zobowiązuje, bycie w Ruchu 

także. Postępując z szacunkiem i godnością, 

zachowujmy się tak, jakby faktycznie obecni byli 

z nami Ci wszyscy tworzący Ruch, albo ci, dzięki 

którym nasze życie wygląda dziś tak a nie 

inaczej: wspominając chociażby chociażby nasz 

ego Dziadka – Sat-Okha, czy indiańską Babcię – 

Stefanię Antoniewicz. 

 
Więcej relacji i historii Zlotów znajdziecie na stronach 

http://indianie.eco.pl/zloty.htm  

Dariusz R. Kachlak 

http://indianie.eco.pl/zloty/etykieta.html
http://indianie.eco.pl/zloty.htm


 

Serdecznie zapraszamy na XL, Jubileuszowy Zlot 

Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian!  

Zlot odbędzie się w dniach od 23 lipca do 31 lipca 

2016 roku. 

Uniejów to nie tylko piękne nadwarciańskie, 

historyczne tereny, ale także miejsce bardzo 

przychylne promowaniu kultury Indian w Polsce. 

Corocznie organizowane są tutaj Wiosenny Festiwal 

Pow Wow oraz Święto Alei im. Sat-Okha.  

Zloty PRPI to spotkania, podczas których w 

atmosferze wioski indiańskiej – kręgu tipi – 

poznajemy tradycje plemion indiańskich, tajniki 

wykonywania rękodzieła, historię, indiańską 

duchowość, kulturę współczesną, której przejawem 

jest przykładowo Festiwal Muzyki i Tańca Indian 

Ameryki Północnej Pow Wow.  

Dla uczestników Zlotu przewidujemy wiele atrakcji. 

Będziemy starali się na bieżąco informować o 

planowanych wydarzeniach zlotowych. Wiemy, że 

wśród indianistów jest wiele osób, które mają coś 

ciekawego do zaprezentowania, opowiedzenia 

innym uczestnikom, dlatego zachęcamy do 

kontaktu z nami w celu wspólnego budowania 

programu zlotowego oraz do czynnego 

uczestniczenia w czterdziestym Zlocie! 

 

Można powiedzieć, że w 2016 roku wszystkie drogi 

prowadzić będą do Uniejowa – dojazd do samej 

wioski bardzo prosty i łatwo dostrzegalny – krąg tipi 

widoczny jest z uniejowskiego mostu, z którym każdy z 

uczestników musi się przemierzyć,  żeby dotrzeć na 

miejsce Zlotu. 

Organizator zapewnia:  

tyczki do budowy tipi, pał, zaplecze sanitarno-

epidemiologiczne (toalety, prysznice, umywalki), 

dostęp do kąpieliska nad rzeką Wartą, duży parking, 

śmietniki do składowania odpadów, faktorię z 

posiłkami i podstawowymi produktami spożywczymi, 

arenę do organizacji Pow Wow oraz innych spotkań 

zawartych w programie, bogaty program imprezy  

Opłaty Zlotowe: 

każdy uczestnik zlotu jest zobowiązany do opłacenia 

składki w wysokości: 

80 zł – osoba dorosła lub młodzież powyżej 16 lat, 
40 zł – dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, 
0 zł – dzieci do 6 lat. 

 
Składka weekendowa to 50 zł – dla osób 

wyjeżdżających do godziny 24.00 w niedzielę dnia 24 

lipca 2016 roku. 

Osoby wjeżdżając na Zlot płacą pełną sumę składki 

(80 zł), a30 złotych z tej składki jest oddawane z 

powrotem przy opuszczaniu miejsca Zlotu. 

 

Zapraszamy do kontaktu:  

Zdzisław Ranores Wszołek: 605304197, mail: 

ranores@gmail.com  

Szina Sarnecka: 665533799, 

szina.sarnecka@gmail.com 

Informacje w sieci: 

https://www.facebook.com/events/1493810634256046/  

 

pspi@pspi.org.pl 

40 Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian 

Informacje na podstawie ogólnodostępnych żródeł. 

Redakcja BI PSPI nie ponosi odpowiedzialności za realizację i przebieg wydarzenia. 

mailto:ranores@gmail.com
mailto:szina.sarnecka@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1493810634256046/


Muzeum indiańskie w Mrągowie 

pspi@pspi.org.pl 

Podczas wakacyjnych wędrówek, warto z pewnością wybrać się także na Mazury. Tamże, korzystając 

z wielu rozrywek, można zawitać do jednego z muzeów indiańskich. Przebywając w miasteczku 

westernowym Mrongoville, miałem okazję przyjżeć się wystawie przygotowanej przez jednego z 

członków PSPI – Jacka Piętkę.  

Oprowadzenie po muzeum zaczyna się od terenów preryjnych, poporzez obszar kultur leśnych, 

pustynnych, zahacza także o Ameryke Południową. Zwiedzanie wystawy kończy się na 

współczesności – Pow-wow oraz Ruchu Indian Amerykańskich. Nie zabrakło także wzmianek o Polskim 

Ruchu i Stowarzyszeniu Przyjaciół Indian.  

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, Jacek 

opowiada barwnie o poszczególnych narodach zamieszkujących Amerykę, o ich kulturach w 

czasach historycznych i współcześnie. Obserwując poszczególne grupy odwiedzające wystawę, 

jestem pewien, że przekazywane informacje są rzetelne i wyczerpują wiele tematów. Najlepszym 

dowodem na zainteresowanie wystawą i poruszanymi tematami, jest długość prowadzonych 

wycieczek. Pytania zadawane przez  zwiedzających bardzo często zmieniają się podczas trwania 

wycieczki – od pospolitych pytań o stereotypy, przechodzą do zagadnień związanych ze 

współczesną sytuacją Indian, a także do spraw związanych z duchowością. 

Nie brakuje także pytań o „polskich Indian”, na co padają wyjaśniające odpowiedzi. Nie jesteśmy 

Indianami, jesteśmy dumni z naszej historii i tradycji, która często łączy się historycznie z losami Indian.  

Jeżeli będziecie gdzieś po drodze w okolicach Mrągowa, z pewnością warto zajrzeć do muzeum 

indiańskiego prowadzonego przez Jacka Piętkę. A także do innych, znajdujących się w tych 

okolicach indiańskich wiosek i skansenów. 

Dariusz. R. Kachlak 



  

Prezydent Meksyku wywłaszcza Indian Otomi 

Indianie Otomi ze wspólnoty San Francisco Xochicuautla od kilku lat walczą o swoją lokalną 

samorządność wytrwale stawiając opór projektowi infrastrukturalnemu, za którym kryje się przyjaźń na 

styku polityki i biznesu – między prezydentem Meksyku a wykonawcą projektu. Do bezpośrednich ofiar 

trwającego konfliktu dołączyła rodzina Garcia, która w ubiegłym miesiącu stała się świadkiem 

zniszczenia wszystkiego, na co pracowała przez całe życie. 

 

11 kwietnia 2016 roku przedstawiciele gubernatora Eruviela Ávili Villegasa, członka rządzącej Partii 

Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI) przybyli do wspólnoty Otomi, San Francisco Xochicuautla w gminie 

Lerma. Towarzyszyło im 700 policjantów. Bez nakazu sądowego przystąpili do burzenia gospodarstwa 

Garciów. Tego samego dnia, ciężkie maszyny prowadzone przez członków Meksykańskiego 

Sekretariatu Bezpieczeństwa Publicznego zniszczyły „obóz pokoju i godnego oporu”. Obóz ten 

powstał, aby powstrzymać budowę autostrady Naucalpan-Toluca, zleconej przez Constructora Teya, 

która jest powiązana z Grupo Higa, a więc firmą należącą do faworyzowanego przez meksykański 

rząd, biznesmena Juana Armando Hinojosy. Hinojosa zyskał publiczny rozgłos z powodu uwikłania w 

skandal „białego domu”, który zbudował dla prezydenta Meksyku i jego żony. Nazwisko Hinojosy 

znalazło się również na wykazie osób zamieszanych w aferę Panama Papers. 

 

9 lipca 2015 roku, prezydent Enrique Peña Nieto podpisał dekret zatwierdzający wywłaszczenie terenu 

o powierzchni prawie 38 hektarów należącego do Indian Otomi na rzecz budowy prywatnej 

autostrady, a wszystko to w „imieniu interesu publicznego” i pomimo sprzeciwu lokalnej wspólnoty. 

Wielu mieszkańców dostrzega, że te prace naruszają ich prawa jako rdzennych mieszkańców miasta, 

zwłaszcza, że nie przeprowadzono publicznych konsultacji w sprawie projektu. Konstrukcja autostrady 

mająca w założeniu połączyć stołecznym Meksyk z Tolucą, zatwierdzona została w kwietniu 2007 roku. 

Od tamtego czasu lokalna społeczność walczy z przedłożonym projektem, licząc na jego cofnięcie. 

Podczas akcji przeprowadzonej 11 kwietnia 2016 roku policja utworzyła gęsty szpaler wokół wzgórza, 

na którym mieszkał jeden z trzech tubylczych liderów, lekarz Armando Garcia. Niezwłocznie 

przystąpiono do niszczenia nieruchomości i źródeł utrzymania należących do jego rodziny. Jak 

podkreślił sam poszkodowany, „nie dano im czasu na zabranie ich rzeczy”. Zdaniem Garcii cała akcja 

była możliwa tylko dlatego, że „w tym kraju sprawiedliwość jest tylko dla tych, którzy mają pieniądze. 

Dla biednych sprawiedliwości nie ma”. 

 

Świadkowie szacują, łączną liczbę przymusowo wysiedlonych przy użyciu siły na 40-50 osób, a wśród 

poszkodowanych znalazły się również dzieci i osoby starsze. „Przyszli nas sprowokować. Zostałam 

wyrzucona przez policjantkę” – opisała swoją ewikcję Maria Isabel Hernandez, członkini Rady 

Najwyższej, pełniącej funkcję lokalnej władzy. Poszkodowani mieszkańcy zwracają uwagę na to, że 

meksykański prezydent na podstawie dekretu umożliwiającego wywłaszczenie przeprowadził 

jednocześnie prace rozbiórkowe. Sergio Garcia, brat Armando, podkreśla bezczynność Krajowej 

Komisji Praw Człowieka, która obserwując wieloletni pokojowy opór grupy, nie podjęła żadnych 

stanowczych kroków. To już czwarty dom, który rozebrano, lecz po raz pierwszy mieszkańcy stawili aż 

tak wytrwały opór, nie decydując się na jego sprzedaż, w obliczu zbliżającej się nieuchronnej ekspulsji. 

 
Opracowanie: Damian Żuchowski 

Na podstawie: IntercontinentalCry.org, Jornada.unam.mx 

 

Serwis Solidarnościowy "Borduna" - https://amazonicas.wordpress.com/ - 

strona solidarnościowa poświęcona prawom i suwerenności Rdzennych Amerykanów 

 

pspi@pspi.org.pl 

https://intercontinentalcry.org/mexican-governments-favourite-contractor-displaces-indigenous-people-build-motorway/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/11/granaderos-resguardan-maquinaria-de-autopista-naucalpan-toluca
https://amazonicas.wordpress.com/
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Demarkacja terytorium Indian Arara 

Po trzydziestu latach wysiłków związanych z obroną własnego terytorium przed najeżdżającymi je osadnikami 

i drwalami, grupa Indian Arara uzyskała podstawowe zabezpieczenie rodzimego obszaru Cachoeira Seca. 

Prezydent Brazylii, Dilma Rousseff podpisała dekret w sprawie demarkacji ziem Indian. Przyjęcie tego 

postanowienia było jednym z najważniejszych warunków uzyskania licencji na budowę hydroelektrowni Belo 

Monte na rzece Xingu i powinno być dokonane przed rozpoczęciem prac przy konstrukcji tamy, a więc już 

sześć lat temu. Obszar poddany demarkacji liczy sobie około 730 tysięcy hektarów i leży na terenach gmin 

Altamira, Placas i Uruará. 

 

Dzisiaj ta grupa Ararów liczy sobie około 100 osób, ale nadal pozostaje bardzo podatna na zewnętrzne 

choroby, przenoszone przez dużą liczbę osadników i drwali. Większa grupa Ararów skontaktowała się ze 

społeczeństwem narodowym, wcześniej, w latach 1970, kiedy wojskowy rząd Brazylii budował szosę 

transamazońską przez ich terytorium. Gdy koloniści zaczęli osiedlać się wzdłuż autostrady, rozpoczęły się 

również napady i pościgi za Ararami. Indian oskarżono o zabijanie pracowników budowlanych, co było 

jedynie formą tradycyjnej strategii odparcia inwazji brazylijskiego państwa. Dzisiaj ta grupa liczy sobie 

około 250 osób. 

Organizacja Survival International rozpoczęła kampanię w obronie Indian Arara w 1993 roku, po tym 

gdy BBC wyemitowała film dziennikarza George’a Monbiota “Your Furniture Their Lives”. Setki 

sympatyków organizacji rozpoczęło wówczas naciski na rząd, a dwa lata później duży tartak 

funkcjonujący w granicach Cachoeira Seca został zamknięty. Mimo tamtych przełomowych wydarzeń, 

w ostatnich latach Cachoeira Seca boryka się z jednym z najwyższych temp wylesienia w granicach 

indiańskich terytoriów w Brazylii. Według Instytutu Socioambiental tylko w latach 2014-2015 współczynnik 

wylesiania w tym obszarze wzrósł o 73%. 

Opracowanie: Damian Żuchowski 

Zdjęcie: John Miles (Survival International) 

 

 
Serwis Solidarnościowy "Borduna" - https://amazonicas.wordpress.com/ - 

strona solidarnościowa poświęcona prawom i suwerenności Rdzennych Amerykanów 

 

Mobu-Odo, przedstawiciel ludu Arara powiedział, że 

„walka o uznanie naszych ziem nie zaczęła się dziś. 

Walczyliśmy i walczyliśmy o to wszystko. Dobrze jest 

zobaczyć nasze zwycięstwo. Ratyfikacja nie jest 

końcem (tego procesu), teraz czekamy na 

wyprowadzenie się nielegalnych osadników. Ale nasza 

ziemia jest zagwarantowana naszej społeczności”. 

Walka o uznanie terytorium, obecnie znanego jako 

Cachoeira Seca, rozpoczęła się gdy jedna z grup Arara 

skontaktowała się ze społeczeństwem narodowym w 

1987 roku. Wówczas było ich zaledwie trzydziestu, 

wszyscy byli potomkami jednej kobiety, znanej jako 

Tjibié. 

 

https://amazonicas.wordpress.com/


  

„Jak zdobyto Dziki Zachód” 

 Książka opisuje wiele aspektów podboju Zachodu, związane nie tylko z ludnością tubylczą, ale zawiera 

także liczne opisy dotyczące Indian i wojen z Indianami. Książkę jako autor podpisywałem i 

reklamowaliśmy wspólnie z Gabrielem (raczej godnie, bo w naszych strojach cieszyliśmy się chyba 

największym zainteresowaniem gości) 22 maja br. na Warszawskich Targach Książki. 

 

W 1803 roku młode Stany Zjednoczone weszły w posiadanie rozległego terytorium na zachód od rzeki 

Missisipi. Tak zwany Zakup Luizjany (Louisiana Purchase) otworzył drogę do realizacji ostatniego i 

największego etapu w historii kolonizacji Ameryki Północnej i marszu na zachód, który rozpoczął się 

ponad sto lat wcześniej...  

 

Książka „Jak Zdobyto Dziki Zachód” to pasjonujący i błyskotliwy opis wielkiej przygody młodego 

narodu amerykańskiego – procesu odkrywania i zasiedlania dzikich terytoriów, leżących na zachód od 

rzeki Missisipi, od pierwszych lat XIX stulecia. To opowieść o traperach i „odkrywcach ścieżek”, którzy 

przecierali szlaki przez nieogarnięte wzrokiem równiny i nieprzebyte góry, poszukiwaczach złota, którzy 

w 1849 roku wywołali słynną „gorączkę złota” w Kalifornii, królach bydła, kowbojach i 

rewolwerowcach. To historia dyliżansu, pędzącego przez prerię, nieustraszonych kurierów poczty 

konnej „Pony Express” i transkontynentalnej kolei żelaznej. To także opowieść o zwykłych ludziach, 

którzy pakowali swój skromny dobytek na kryte płótnem wozy i rzucając wyzwanie 

niebezpieczeństwom na szlaku, wędrowali „szkunerami prerii” w poszukiwaniu lepszego życia na 

Zachodzie. To wreszcie opowieść o smutnym losie Indian, pierwotnych mieszkańców Ameryki, którzy 

stali na drodze pochodu białego człowieka i po latach krwawych walk okupionych setkami tysięcy 

ofiar, zostali wydziedziczeni ze swojej ziemi. To także wspomnienie żywej legendy Dzikiego Zachodu, 

jego niezapomnianych bohaterów i trwałego romansu, przekazywanych z pokolenia na pokolenie 

przez twórców literatury i filmowych westernów. 

Jarosław Wojtczak  
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WALCZĄCY SZEJENOWIE 
 

Żaden z ve’ho’e nie napisał książki o moich ludziach 

zasługującej na szacunek, oprócz Grinnella, którego 

informatorami byli wyłącznie Szejenowie Północni. 

John Stojący w Lesie (John Stands in Timber) 

 

Wraz z końcem indiańskich wojen i osadzeniem amerykańskich tubylców z Wielkich Równin w 

rezerwatach coraz częściej zaczęli się wśród nich pojawiać biali, którzy po traperach, żołnierzach i 

osadnikach stali się następną oryginalną częścią Zachodu. Byli to ludzie, którzy postanowili zachować 

dla przyszłych pokoleń informacje o historii i tradycji poszczególnych grup indiańskich. Jednym z nich 

był George Bird Grinnell (1849–1938), który wniósł ogromny wkład w rozpowszechnianie informacji o 

takich ludach, jak Czarne Stopy, Paunisi i Szejenowie. Przez całe życie starał się z piórem w ręku 

walczyć ze stereotypami dotyczącymi Indian, które ukazywały ich jako nieludzkich rzeźników 

mordujących osadników, a także zwracał uwagę na ich trudne położenie na przełomie XIX i XX 

wieku. Będąc człowiekiem swej epoki, nie uniknął także spostrzeżeń o Indianach, które dzisiaj 

odbierane są negatywnie i uchodzą za rasistowskie. 

George Bird Grinnell z Indianami zetknął się po raz pierwszy w 1870 roku, uczestnicząc w pierwszej 

ekspedycji naukowej profesora Othaniela C. Marsha, pioniera paleontologii terenowej. Członkowie 

ekspedycji w towarzystwie wojska, słynnych zwiadowców pauniskich majora Franka Northa oraz 

Buffalo Billa, eksplorowali tereny nad Platte, szukając skamieniałości. Dla dwudziestojednoletniego 

młodzieńca zetknięcie z „dzikim” życiem na pograniczu było spełnieniem marzeń. Kawalerzyści, 

traperzy, a zwłaszcza Indianie stali się częścią jego świata, z którą nie rozstał się już do końca życia. 

 

Badania rozpoczął w 1885 roku wśród Czarnych Stóp. Pobyt w rezerwacie zaowocował publikacją: 

Black Lodge Tales: The Story of a Prairie People (1892). Książka była swoistą odpowiedzią na rosnące 

zainteresowanie społeczeństwa amerykańskiego tematyką indiańską, o czym Grinnell przekonał się 

po pierwszej publikacji o Paunisach. Miał z nimi styczność od wyprawy w 1870 roku. W 1890 roku, po 

dwudziestu latach znajomości, wydał Pawnee Hero Stories and Folk–Tales. With Notes on the Origin, 

Customs, and Character of the Pawnee People. To był początek jego pisarstwa dokumentującego 

opowieści „Indian o Indianach”. Tak często przebywał wśród tubylców, że ci nadali mu własne 

imiona: Czarne Stopy nazywali go Kapelusz Rybaka (Fisher Hat), a Paunisi – Biały Wilk (White Wolf). 
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Do pierwszego bezpośredniego spotkania George’a 

Grinnella z Szejenami Północnymi doszło 

prawdopodobnie latem 1890 roku. Ponownie wyruszył 

na zachód jesienią, gdy stosunki między tubylcami a 

białymi stawały się coraz bardziej napięte. Główną 

przyczyną tarć było rozpowszechnianie się Tańca Ducha 

na Wielkich Równinach. Grinnell znany ze swego 

zamiłowania do Indian, wyjechał do Montany, by na 

bieżąco obserwować wydarzenia. Zamieszkał w forcie 

Keogh, w którym stacjonowali też szejeńscy zwiadowcy. 

Stamtąd miał przygotować relację dla czytelników na 

Wschodnim Wybrzeżu. Jako dziennikarz i badacz miał 

ułatwiony dostęp do zwiadowców, gdyż ich dowódcą 

był kolega z lat szkolnych Edward W. Casey, który w 

styczniu następnego roku został zabity przez Siuksa Brulé 

Wiele Koni (Plenty Horses). Według Grinnella 

„przekształcał on dzikich Szejenów Północnych w 

żołnierzy Stanów Zjednoczonych Ameryki” Podczas tego 

pobytu nawiązał kontakt z Dwoma Księżycami (Two 

Moon) i Białym Bykiem (White Bull), czołowymi 

przedstawicielami plemienia, nazwanymi przez 

Grinnella, wodzami wojennym i pokojowym. W kolejnych 

latach ich znajomość pogłębiała się. Jako świadkowie 

stanowili bezsprzecznie bardzo ważne źródło informacji. 

Znaczącą rolę w plemieniu odgrywał przede wszystkim 

Biały Byk (znany również pod imieniem Lód [Ice]). Po 

złożeniu broni w 1877 roku wstąpił do służby w armii 

amerykańskiej jako zwiadowca u generała Nelsona 

Milesa. Brał udział w bitwie z Chromym Jeleniem (Lame 

Deer). Grinnell, który w 1890 roku dyskutował z nimi o 

Mesjaszu i wydarzeniach związanych z Tańcem Ducha, 

stwierdził, iż rozmowa układała się „bardzo swobodnie”. 

Słowa te potwierdzają doskonałą umiejętność badacza 

w nawiązywaniu relacji z rozmówcami. 

Ogromną rolę w zbieraniu informacji o Szejenach, 

zwłaszcza tych mieszkających na południu, odegrał 

Metys George Bent. Będąc członkiem plemienia, 

zawieszonym pomiędzy dwoma światami w drugiej 

połowie XIX wieku, słyszał opowieści o bitwach i 

traktatach bądź sam uczestniczył w tych wydarzeniach; 

pracował także dla władz federalnych podczas 

najważniejszych narad. Do pierwszego spotkania doszło 

w 1901 roku. Początkowo został zatrudniony jako 

tłumacz, lecz wkrótce okazało się, iż „Bent dla Grinnella 

stał się oczami, a także uszami wśród Szejenów 

Południowych i kluczem otwierającym drzwi do tajemnic 

ich kultury”.  

  

Wspólny cel pozwolił im przezwyciężyć wszelkie 

problemy wynikające z przebywania ze sobą na 

co dzień. Zarówno dla Grinnella, jak i Benta 

szalenie ważne było zachowanie przekazów 

plemiennych na piśmie. 

Ogromna liczba relacji o Szejenach, zebranych 

od świadków tamtych wydarzeń, stanowiła 

doskonały materiał do publikacji. Dużej pomocy 

udzielił George E. Hyde posiadający setki historii 

o Szejenach, które od początku XX wieku zbierał 

w listach od George’a Benta. Dziś już nie 

pamięta się, że ten młody badacz położył 

fundament pod pierwszą książkę Grinnella o 

Szejenach. Zasłużony etnograf wykorzystał jego 

młodzieńczą naiwność Hyde’a i jego materiały; 

zatrudnił go jako asystenta źródłowego do 

zredagowania listów z Bentem. Praca ta nie 

dawała Hyde’owi zbyt wielu gratyfikacji 

finansowych, jedynie sławę z bycia 

pomocnikiem Grinnella. Ostateczny owoc tej 

współpracy został opublikowany w 1915 roku i 

nosił tytuł Walczący Szejenowie (The Fighting 

Cheyennes). 

Była to pierwsza książka Grinnella o 

Szejenach, w której wykorzystał ogrom 

materiałów przekazanych przez Benta oraz 

informacje uzyskane od świadków w rezerwacie 

Tongue River. Czytelnicy otrzymali publikację o 

dużej wartości poznawczej, ukazującej z 

perspektywy Szejenów  historię wojen na 

Wielkich Równinach, prowadzonych zarówno z 

innymi ludami, jak i z białymi – było to coś 

zupełnie innego niż na przykład popularna 

wówczas The Winning of the West (1889) 

Theodore’a Roosevelta. Późniejsi antropolodzy: 

Adamson E. Hoebel i Karl N. Llewellyn, w 

przedmowie do książki The Cheyenne Way 

(1967), nazwali Walczących Szejenów „epickim 

thrillerem od pierwszej do ostatniej strony”. 

Książka zrywała z tendencyjną historią 

propagowaną przez zdobywców Zachodu, 

obdarzającą ogromnym sentymentem 

kawalerzystów, wybielającą ich czyny z czasów 

konfrontacji z tubylcami. Tym razem do głosu 

doszli Szejenowie, postrzegający pochód 

białych na Zachód nie jako wybawienie 

poprzez ucywilizowanie, ale –  zagrożenie swego 

stylu życia. 
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W Polsce dopiero po stu latach od pierwszego wydania The Fighting Cheyennes możemy zapoznać 

się z książką, która do dnia dzisiejszego jest jedną z najważniejszych publikacji o Szejenach. Wśród 

polskiej literatury o Indianach nie znajdziemy żadnej pracy naukowej dotyczącej Szejenów. Co 

najwyżej można wspomnieć o książce popularnonaukowej, która stara się przedstawić jeden z 

najtragiczniejszych momentów ich dziejów, Sand Creek 18641 Jarosława Wojtczaka. Ogromną rolę w 

popularyzowaniu wiedzy na temat Szejenów odegrał kwartalnik „Tawacin”, na którego łamach 

ukazało się wiele artykułów o Ludziach1. Kilka tekstów można też znaleźć w publikacjach po 

konferencjach popularnonaukowych organizowanych przez uczestników Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian, a także w czasopiśmie „Indigena”1. 

Można mieć nadzieję, że książka, którą właśnie otrzymuje polski czytelnik, choć trochę go zachęci do 

głębszego poznania zawiłych losów, historii i kultury Szejenów. 

Mirosław Sprenger 

 

 

Fragmenty Wprowadzenia do polskiego wydania The Fighting Cheyennes, które ukazuje się właśnie 

nakładem wydawnictwa TIPI, w przekładzie Aleksandra Sudaka. 

 

Szczegóły: www.tipibooks.pl  

 

 
 
1  Zob. J. Wojtczak, Sand Creek 1864 (Bellona, Warszawa 2007). Warto w tym miejscu wymienić 

wcześniejsze publikacje dla młodzieży czy też powieści. Ta pierwsza została oparta na książce The Fighting 

Cheyennes: J. Szczepański, Dopóki trawa rośnie, dopóki rzeki płyną. Dzieje plemienia Czejenów 1835–1880 

(Czytelnik, Warszawa 1972); druga to powieść opisująca ucieczkę z Oklahomy Szejenów północnych Małego 

Wilka i Tępego Noża z lat 1878–1879: H. Fast, Ostatnia granica (Książka i Wiedza, Warszawa 1951); trzecia T. 

Berger, Mały Wielki Człowiek (PIW, Warszawa 1988). 

2  „Tawacin” ukazywał się w latach 1985–2009. Wśród opublikowanych materiałów znajdowały się 

tłumaczenia artykułów z czasopism amerykańskich, m.in. artykuł wykorzystany w niniejszym wstępie, tj. D.F. 

Littlefield, Jr, L.E. Underhill, „Powstanie” Czejenów…, dz. cyt.; czy też inne, m.in. R.M. Utley, Ostatnia walka, 

„Tawacin”, 1997, nr 1, ss. 31–33; E.J. Sandeen, Trudne dialogi kultur. Lokalizacja masakry nad Sand Creek, 

„Tawacin”, 2007, nr 2, s. 16–22. Bądź też z innych źródeł: B.E. Johansen, Ben Nighthorse Campbell. Żywe 

dziedzictwo Szejenów, „Tawacin”, 2006, nr 3, ss. 31–34. W czasopiśmie również można odnaleźć teksty rodzimych 

autorów, zob. M. Nowocień, Szejenowie i Arapaho, „Tawacin”, 1993, nr 1, ss. 16–21; M. Sprenger, Kłopotliwi 

sąsiedzi. Dzierżawy w rezerwacie Szejenów i Arapaho, „Tawacin”, 2006, nr 3, ss. 20–26; Tenże, Rada 44 Wodzów. 

Na straży szejeńskich tradycji, „Tawacin”, 2007, nr 1, ss. 24–30; Tenże, W cieniu Sand Creek. Polityka federalna 

wobec Indian z centralnych równin w 1865 roku, „Tawacin”, 2007, nr 2, ss. 23–26; Tenże, Trudna droga do 

szczęśliwego 1891 roku. Walka Szejenów o jedność plemienia, „Tawacin”, 2009, nr 4, ss. 41–46. 

3  Zob. M. Sprenger, Dla lepszego jutra? Polityka traktatowa wobec Indian z Wielkich Równin na 

przykładzie plemienia Szejenów [w:] W duchu Szalonego Konia?, red. A. Piekarski, Wielichowo 2009, ss. 35–52; 

Tenże, Pokojowi ambasadorzy polityki traktatowej. Agenci indiańscy znad Górnej Platte i Arkansas w latach 

1846–1869, [w:] Szlakiem złamanych traktatów. O dyplomacji w kraju Indian od czasów kolonialnych do dzisiaj, 

red. B. Hlebowicz, A. Piekarski, Bydgoszcz 2011, ss. 150–158; Tenże, Kroki ku cywilizacji. Szejenowie w okowach 

polityki federalnej  w latach 1804–1840, „Indigena”, 2011, nr 1, ss. 26–39. 
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