
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 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. 

 

Redakcja:  

Dariusz R. Kachlak, Adam Piekarski 

pspi@pspi.org.pl  

BI PSPI ukazuje się na 

przełomie kolejnych pór roku 

Wiosenna pieśń wdzięczności 

 

Przeżyliśmyciężką próbę zimy, 

głód, 

cierpienie i choroby, 

  i żyjemy dalej. 

 

Opłakujemy dziadków, rodziców, dzieci, 

ukochanych, którzy od nas odeszli. 

 

Od nowa będziemy widzieć topniejący śnieg, 

smakować spienioną wodę, 

dotykać wschodzących siewów, 

wąchać rozkwitające kwiecie, 

doświadczać odnowy stworzenia. 

 

   Modlitwa dziękczynienia Ojibwa 
 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego Biuletynu. 

Mamy nadzieję, że jego lektura będzie dla Was interesująca.  

 

Wiele wydarzeń w naszym środowisku przechodzi bez echa, 

albo kończy swoje istnienie w internetowych przepaściach. 

Dlatego też postanowiliśmy w tym numerze zawrzeć nieco 

relacji z ostatnich wydarzeń, tak, aby móc wrócić do słowa 

pisanego, a nie opierać naszych wspomnień jedynie w 

kolejnych, internetowych galeriach zdjęć.  

 

Zapraszamy także na koncerty indiańskie, które już niedługo 

będą miały miejsce w kilku miastach. Na koniec, jak zwykle 

polecamy wydawnictwa o tematyce indiańskiej. 

 

Pamiętajcie, że Biuletyn PSPI może być także narzędziem do 

popularyzacji Waszych, indianistycznych wydarzeń.  

 

 

Redakcja BI PSPI 

Nowości wydawnicze 

Księgarnia w TIPI 

http://tipibooks.pl/ 

W tym numerze: 
 

1 Zamiast wstępu 

3 Z działalności PSPI  

6 Poznański i krakowski koncert   

   Goodshielda Aguilera 

7 VII Bieg Na Rzecz Ziemi 

8 XIV wiosenne Pow-wow  w Uniejowie 

9 Warto pamiętać – przez XL Zlotem PRPI 

10 XL Zlot PRPI – informacje organizatora 

11 Reminiscencje indiańskiego lata 2015 

17 Indiański październik 

19 Sat-Okh – niezwykły żołnierz Armii  

     Krajowej – spotkanie na UJ 

20 Indianiści w Krakowie 

21 Serwis BORDUNA 

25 Księgarnia w TIPI 

pspi@pspi.org.pl 

Podziękowania za współpracę redakcyjną oraz nadesłane 

materiały dla: 

 

Katarzyny Bączkowskiej, Moniki Milewskiej, Jolanty Pawlak, 

Joanny Zasadni, Damiana Żuchowskiego. 

mailto:pspi@pspi.org.pl
http://tipibooks.pl/


  

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.  

 

Składki członkowskie w wysokości 50 PLN 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 

Nowa strona PSPI 

 

Nasza strona główna przeszła gruntowną modernizację. Widać to przede wszystkim w samej formie strony, jak i jej 

treści. Uaktualniliśmy niektóre dane, a także dodaliśmy nowe działy.  

Zapraszamy także do zapoznania się z historią PSPI i przejawami jego działania. Na stronie głównej znajdują się 

także zdjęcia z minionych wydarzeń. Dla wielu może to być ciekawy powrót do przeszłości. 

 

W tym miejscu mamy także prośbę – jeśli ktoś z Czytelników Biuletynu posiada archiwalne zdjęcia związane          

z działalnością Stowarzyszenia, proszony jest o kontakt z Redakcją: pspi@pspi.org.pl 

Stowarzyszenie ma swoją bogatą historię, niezmiennie splecioną z Polskim Ruchem Przyjaciół Indian. Chcemy tę 

historię także dokumentować.  

Oczywiście, poza stroną główną PSPI, istniejemy także na Facebooku. To właśnie tam szukajcie przede wszystkim 

najnowszych informacji o tym, co się dzieje w indianistycznym świecie w Polsce. 

 

Strona główna: http://pspi.org.pl   Profil na Facebooku – Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian 

pspi@pspi.org.pl 

mailto:pspi@pspi.org.pl
mailto:pspi@pspi.org.pl
http://pspi.org.pl/
https://www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Indian-103360193099458/


Z działalności Stowarzyszenia…. 
 

W styczniu 2015 r. Telewizja ABC poprosiła PSPI o kontakt do dzieci, które mogłyby zaprezentować 

kulturę indiańską. Skutkiem tych działań był przyjazd dzieci z Lubawki pod opieką Krzysztofa Jawora i 

udział w nagraniu programu „Mali Światowcy” w lutym b.r. Udział w programie bardzo podobał się 

zarówno gościom z Lubawki, jak i z pewnością młodym odbiorcom telewizyjnym.  

 

  

Reprezentanci PSPI uczestniczyli przez tydzień w indiańskich zajęciach dla dzieci podczas wakacji 

2015 w warszawskim Klubie Mam oraz w festynie międzykulturowym S.P. nr 23 w Warszawie. 

  

Jak już tradycyjnie od kilku lat, PSPI zostało zaproszone na zlot „Wojna i Pokój - Odyseja Historyczna” 

organizowany w lipcu 2015 roku w Kutnie.  

Było tam ponad 500 rekonstruktorów prezentujących życie i militaria od średniowiecza do XXI wieku, 

na 4 kontynentach, a indiańska diorama stworzona przez 7 indianistów składała się z trzech tipi. 
 

W poniedziałek, 20 lipca 2015. Polskie Radio 

zaprosiło PSPI do udziału w audycji na żywo          

w programie „Lato z Radiem”.  

Jolanta Pawlak ze Stowarzyszenia, oraz pisarz          

i historyk Jarosław Wojtczak, w studio Polskiego 

Radia w Warszawie, opowiadali o działaniach 

naszego Ruchu i Stowarzyszenia.  

 

W łączeniu na żywo z terenem Zlotu, Dariusz 

Kachlak zdał bezpośrednią relację                           

z odbywającego się właśnie wydarzenia, czyli 

XXXIX Zlotu PRPI w Pólku koło Białegostoku. 
 

pspi@pspi.org.pl 



  

PSPI zostało we wrześniu 2015 r. zaproszone na festyn Wikingów w Kikóle. Obecność rekonstruktorów 

indiańskich symbolizowała kontakty Wikingów z Indianami na początku 2 tysiąclecia n.e. Wśród 

wojów, kmieci, księżnych, garncarek i kowali indianiści wyróżniali się strojem z epoki, czyli bez 

elementów metalowych, szklanych i tkanych, wzorowanym na filmie „Tropiciel”. 

  

W styczniu 2016 roku zaproszono PSPI do udziału w VI edycji projektu “Bajki Międzykulturowe” 

prowadzonego przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Na spotkaniu z indianistkami z PSPI 

zaproszeni pierwszoklasiści wysłuchali bajki Navaho o sześciu światach, poznali ważne postacie, 

zwyczaje i piosenki indiańskie. Rezultat spotkania to też rysunki dzieci dotyczące wysłuchanej bajki 

oraz umieszczenie jej w książce, która będzie wydana przez organizatorów projektu “Bajki 

Międzykulturowe”. 
 

W pierwszych dniach listopada 2015 r. ukazała się kolejna książka 

indianisty Jarosława Wojtczaka z serii “Historyczne Bitwy” 

zatytułowana “Filipiny 1898-1902”.  

 

Mimo egzotycznej tematyki książka zawiera pewne wątki indiańskie. 

Odnoszą się one między innymi do polityki osiedlania przez 

kolonizatorów hiszpańskich na wyspie Luzon meksykańskich Indian z 

plemion Azteków i Yaqui oraz udziału w walkach z powstańcami 

filipińskimi wielu amerykańskich weteranów wojen indiańskich. 

 

„Po klęsce w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi w 1898 r., na mocy Traktatu 
Paryskiego z 10 grudnia tego samego roku, Hiszpania oddała swą odległą kolonię 
Filipiny Amerykanom. 4 lutego 1899 r., na dwa dni przed ratyfikacją traktatu 
pokojowego przez Senat USA, w Manili wybuchły walki pomiędzy wojskami 
amerykaoskiego korpusu ekspedycyjnego, a siłami powstaoców filipioskich 
wiernych prezydentowi Emilio Aguinaldo, który domagał się niepodległości 
kraju, a nie zmiany władzy kolonialnej. Wynikiem tego była bezwzględna i 
krwawa wojna amerykaosko-filipioska (1899-1902)” 
 

pspi@pspi.org.pl 



 

W ubiegłym roku, czy to podczas Zlotu PRPI, wydarzeń w Poznaniu, 

czy w Krakowie, można się było spotkać z tematem Buffolo Field 

Campaign. 

  

Sprawa ta dotyczy ostatniego wolnozyjącego stada bizonów z Parku 

Yellowstone. Osobą propagującą tę ideę jest Gooshield Aguilar, z 

którym niektórzy mieli okazję spotkać się podczas ubiegłorocznej 

wizyty – czy to w Białowieży, czy to w Poznaniu, czy w Krakowie.  

Obecnie Goodshield rusza w kolejną trasę po Europie, podczas której 

będzie opowiadał  o obecnej sytuacji bizonów w USA, współczesnej 

sytuacji Indian. Przy okazji będzie możliwość posłuchania tradycyjnej 

muzyki w jego wykonaniu.  

 

W sprawę ochrony bzonów, w 2015 rku, włączyli się także częściowo 

indianiści z m.in. z Poznania. Rozgłos całej sprawie nadaje jedna z 

uczestniczek Ruchu - Magda “Madzialena”, która podczs 

ubiegłorocznego Zlotu zorganizowała akcję zbierania podpisów pod 

listami do władz Paku. Swoim zaangażowaniem zaraziła także 

indianistów z Krakowa, gdzie była uczestniczką spotkania krakowskiej 

grupy przyjaciół Indian.  

Najbliższe wydarzenia 

Podczas zbierania podpisów i spotkań o Buffolo Fields Campaign w Krakowie w Cafe Fińska, 

oraz podczas XXXIX Zlotu PRPI 

W tym roku będziemy mieli okazję spotkać się z Goodshieldem już dosłownie za kilka dni. Najpierw w 

Poznaniu, zaraz potem podczas Pow-wow w Uniejowie, a na koniec w Krakowie. We wszystkich tych 

miejscach, poprzez muzykę i słowa, Goodshield Aguilar będzie przekazywał przesłanie troski o Matkę 

Ziemię, o otaczające nas środowisko. 

Jestem przekonany, że spotkania te wniosą wiele do osobistego postrzegania indiańskiego świata przez 

nas. Dotąd, niemal każde spotkanie z działaczami indiańskimi, było dla mnie ważne i budujące. 

Obiektywnie ujmując, nieczęsto zdarza się, że Indianie goszczą w naszym kraju. Tym bardziej więc 

zapraszam na cykl spotkań z naszym Gościem. Żadna książka ani film nie przybliżą nam tak dobrze 

współczesnego postrzegania świata oczami Indianina, jak wspólne nim przebywanie. Przebywanie z 

człowiekiem buduje dużo bardziej, niż teoretyczne zajmowanie sie nim i jego kulturą. Do zobaczenia! 

Goodshield Aguilar 

pspi@pspi.org.pl 



 

Teatr Ósmego Dnia oraz  

Bieg Na Rzecz Ziemi -  Run For The Earth  

 

szapraszają na wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym 

człowiekiem –  

na POZNAŃSKI koncert 

GOODSHIELDA AGUILARA  

we czwartek 7 kwietnia 2016 r. o godz. 19.00 do 

Teatru Ósmego Dnia! 

 

Goodshield Aguilar z plemienia Oglala Lakota / 

Pasqua Yaqui. Aquilar jest muzykiem 

multiinstrumentalistą, gra na bębnach, gitarze, 

basie, banjo, flecie i pianinie. Jego muzyka to 

zarówno tradycyjne dźwięki jak i muzyka 

akustyczna z tekstem mówionym.  

Nasz gość jest także znanym aktywistą działającym 

na rzecz Buffalo Field Campaign, która walczy o 

ochronę ostatniego wolnego stada bizonów w 

Yellowstone. Muzyka jest sposobem na poszerzanie 

świadomości na ten temat. 

Poznański koncert jest elementem europejskiej 

trasy spotkań i koncertów związanych z kampanią 

BUFFALO FIELD CAMPAIGN. 

 

Rezerwacje biletów w cenie 15 zł pod adresem 

mailowym: teatr@osmego.art.pl lub numerem 

telefonu: 61 855 20 86. 
 

https://web.facebook.com/events/950822858327091/ 

Spółdzielnia "OGNIWO" oraz  

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian  

 

zapraszają na KRAKOWSKI koncert 

indiańskiego działacza i muzyka - 

GOODSHIELDA AGUILARA,  

w poniedziałek, 11. kwietnia 2016r o godz. 

19:00 

 

Goodshield Aguilar gościł w 2015 roku w 

progach “Ogniwa”. Poprzedni concert zapadł 

głęboko w pamięć uczestników. Mamy 

nadzieję, że będzie tak i tym razem.  

 

Goodshield Aguilar z plemienia Oglala Lakota 

/ Pasqua Yaqui, jest muzykiem 

multiinstrumentalistą, gra na bębnach, gitarze, 

basie, banjo, flecie i pianinie. Jego muzyka to 

zarówno tradycyjne dźwięki jak i muzyka 

akustyczna z tekstem mówionym. 

 

Krakowski koncert jest elementem europejskiej 

trasy spotkań i koncertów związanych z 

kampanią BUFFALO FIELD CAMPAIGN – na 

rzecz ostatnich wolno żyjących stad bizonów 

w USA.  

 

Spółdzielnia “OGNIWO” 

ul. Paulińska 28 / p. I; Kraków 

 
https://web.facebook.com/events/1237858742894240/  

pspi@pspi.org.pl 

https://web.facebook.com/teatrosmegodnia/
https://web.facebook.com/BiegNaRzeczZiemi/
https://web.facebook.com/events/950822858327091/
http://ogniwo.org/
http://pspi.org.pl/
https://web.facebook.com/events/1237858742894240/


  

Zapraszamy do udziału w VII Biegu Na Rzecz Ziemi 

 

Udział w VII Biegu Na Rzecz Ziemi zgłaszamy poprzez wysłanie Karty Zgłoszenia do 6 kwietnia 

2016 r. drogą mailową na adresy: earthrun@wp.pl lub km@plusnet.pl – bez podpisu. Podpis 

będziemy prosili złożyć w dniu Biegu przed uroczystościami inicjującymi nasze spotkanie. 

Przypominamy także, że VII Bieg Na Rzecz Ziemi – poza tradycyjną symboliką szacunku dla 

Ziemi – ma dodatkowo charakter pomocowy: zbieramy pieniądze na rehabilitację Ani 

Płoszyńskiej, mieszkanki gminy Wartkowice, która uległa wypadkowi. Zdradziła nam, że jej 

marzeniem jest wstać z wózka inwalidzkiego i pobiec. Również z nami! 

Zapraszamy wszystkich uczestników VII Biegu Na Rzecz Ziemi do wpłacania dobrowolnych 

kwot 20 zł lub 50 zł lub więcej z przeznaczeniem na rehabilitację Ani.  

Wpłat z dopiskiem „Bieg dla Ani 2016” prosimy dokonywać na numer konta: Fundacja Bieg Na 

Rzecz Ziemi w PKO BP 78 1020 4027 0000 1202 1260 5921. 

Wszystkie Państwa wpłaty zostaną przekazane na rehabilitację Ani, dlatego ważne jest 

wpisane w tytule przelewu: „BIEG DLA ANI 2016”! 

 

 

Deklaracja ideowa Biegu,  

KARTY ZGŁOSZEŃ  

 

oraz więcej informacji na stronie:  
 

https://web.facebook.com/events/1666563606932852/  

 

 
Ty biegniesz i idziesz i pomagasz Ani, my Ci dajemy magnesik, proste? 

Informacje ze strony Organizatora 

pspi@pspi.org.pl 

https://web.facebook.com/events/1666563606932852/


  

Kolejne Uniejowskie Pow Wow przed nami! 

 

Rozpoczęcie: sobota 9 kwietnia 2016 godz. 14:00 - (zgłoszenia tancerzy do konkursów) 

GRAND ENTRY: godz. 14:30 - pokazy i konkursy tańców 

Zakończenie Pow Wow: ok. godz. 22:00 

 

Koszty uczestnictwa: ( 20 zł lub 5 euro), 

- tancerze biorący udział w konkursach, członkowie kapel / drum groups - wstęp wolny 

- stoiska handlowe - opłata za stolik 10 zł lub 4 euro 

 

Organizator zapewnia: 

-nocleg w hali Gimnazjum w Uniejowie (ul. Kościelnicka 26)  

od piątku ( 08.04 ) wieczorem do niedzieli ( 10.04 )południe  

(materace na miejscu) - prosimy zabrać ze sobą karimaty i śpiwory 

 

- ciepły posiłek dla uczestników,  gorące napoje (kawa, herbata), miejsce na stoiska handlowe, 

pokazy i konkursy tańców w wykonaniu członków PRPI, prezentacja tradycyjnych i współczesnych 

pieśni indiańskich, konkursy dla uczestników spotkania, występy zespołów towarzyszących, atrakcje i 

niespodzianki 

- Konkursy tańców planowane są w 10 kategoriach + kat. Dziecięca 

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1678499009091741/  

 

 

Impreza towarzysząca, która obędzie się w dniu Pow Wow: 

 

VII Bieg Na Rzecz Ziemi :: Trasa: Stary Gostków-Uniejów.  

09.04 przed oficjalnym rozpoczęciem Pow Wow odbędzie się VII Bieg na Rzecz Ziemi. Bieg jest 

nawiązaniem do tradycji Indian, dla których jest on formą modlitwy i duchowej łączności ze światem. 

Bieg odbędzie się w sobotę godzinach 10.00-13.00. Rozpoczęcie biegu nastąpi na parkingu przy 

rondzie w Starym Gostkowie. Więcej informacji na temat biegu na stronie:  

 

https://web.facebook.com/events/1666563606932852/ 

 

 

Informacje ze strony Organizatora 

pspi@pspi.org.pl 

https://www.facebook.com/events/1678499009091741/
https://web.facebook.com/events/1666563606932852/


 

Przed nami 40. Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian….  
W tym miejscu stawiam wielokropek, bo budzi to we mnie 
rozmaite uczucia: młodzieoczą fascynację Indianami, jazdę 
autostopem i uczestnictwo w Zlocie za ostatni grosz, 
odpracowywanie, byle tylko pojawid się chod na chwile na 
spotkaniu. Zlot budzi mnóstwo wspomnieo o zawartych wiele 
lat temu przyjaźniach, tylu wspólnych sytuacjach, spotkaniach 
po latach na zupełnie nieindiaoskich ścieżkach; budzi szacunek 
do założycieli grupy Młodych Wilków, pierwszych zlotowiczów 
tworzących podwaliny współczesnych spotkao; budzi szacunek 
do osób wpływających na różnych etapach rozwoju 
nieformalnej grupy, przywołuje na myśl długie godziny 
spędzane przy ognisku, także podczas burzy, kiedy woda 
siedziało się w tipi pod parasolem a woda i tak zewsząd się lała 
; skwar przed którym nie ma dokąd uciec;  tygodniowy 
boczek wędzony nad ogniskiem; kawę o świcie widzianym 
przez szpary oczu,  placki z popiołem i zgrzytające od piasku 
zęby, bardzo osbiste przeżycia….  
Każdy z nas ma zapewne wiele, wiele rozmaitych wspomnieo, 
doświadczeo, opowieści. 40 lat istnienia nieformalnej grupy, 
stawia nasz Ruch w pierwszym miejscu w grupach 
„rekonstrukcyjnych” Europy. Już słyszę oburzone głosy, że nie 
jesteśmy żadną grupą rekonstrukcyjną…. Według mnie, częśd z 
nas, jak najbardziej wpisuje się jednak w to określenie.  
 
Biorąc pod uwagę początki Ruchu: trudne i niesprzyjające 
organizacji jakichkolwiek spotkao,  czasy głębokiej komuny 
połowy lat 70tych, zmiany lat 80-90tych, wreszcie wolnośd 
organizacji czy to Zlotów, czy zimowych spotkao np. w Srebrnej 
Górze, Fiest w Gołuchowie, współcześnie prowadzenie 
muzeów i wiosek indiaoskich – wszystko to budzi podziw dla 
ludzi – pasjonatów, którzy większośd swojego życia poświecili 
właściwie innemu światu.  
Z pewnością dla wielu uczestników Zlotów kiedyś, była to 
niemalże jedyna okazja do spotkao w większym gronie osób 
zainteresowanych podobnymi tematami. Przede wszystkim 
jednak możliwośd wymiany informacji, adresów pocztowych, 
numerów telefonów (tak, kiedyś nie było internetu ;)  

W kolejnych latach, Zloty z pewnością straciły wiele z 
przyjacielskiego, weekendowego spotkania, przerodziły się 
natomiast w rodzinne wakacje w tipi. Do tego doszła 
możliwośd i chęd spotykania się nie tylko raz w roku. 
Wspomniane wcześniej zimowe spotkania w Srebrnej Górze, 
sam Zlot, Fiesty w Gołuchowie, Takini, indiaoskie Biegi, 
festiwale Pow-wow, sesje popularno-naukowe, spotkania 
lokalnych grup w różnych miastach, prywatnie 
organizowane wydarzenia, szałasy potu…. wszystko to bez 
wątpienia świadczy o potencjale naszego środowiska, 
składającego się z mnóstwa indywidualności.  
 

W tej ogromnej grupie, każdy znajdzie miejsce dla siebie: na 
zajmowanie się historią, współczesnością, muzyką, taocem, 
rękodziełem, literaturą, poezją czy duchowością. Przez te 40 
lat przewinęło się przez nasz Ruch naprawdę wiele osób. 
Niektóry byli tylko na 1-2 Zlotach, poszukiwali i nie 
zatrzymali się na dłużej. Inni nie wyobrażają sobie roku 
inaczej, jak licząc kalendarz od Zlotu do Zlotu. Fenomen 
naszego środowiska polega między innymi na tym, że jako 
nieformalna organizacja, dokonaliśmy na przestrzeni lat 
naprawdę wielu udanych działao, które są dostrzegane w 
Europie, ale także, i co chyba najwaniejsze, przez samych 
Indian. 
 
Nie zmienimy ich obrazu, kształtowanego przez dziesiątki lat 
przez kłamliwe książki i westerny. Możemy jedynie 
próbowad podzielid się naszą wiedzą z tymi, którzy 
poszukują prawdy o Indianach. Może nawet – w pierwszej 
kolejności - nie samej prawdy, bo tę odkrywa się powoli, 
stopniowo. Wielokrotnie słyszałem od Indian z różnych 
narodów, że jako Ruch, i jako indywidualności, opierając się 
na zdobywanej latami wiedzy, możemy robid dla nich jedno: 
mówid, że są takimi samymi ludźmi jak my wszyscy tutaj, z 
takimi samymi problemami, radościami, marzeniami, 
troskami. Ich historia jako narodów, grup, jest wielokrotnie 
podobna do historii narodu polskiego. Odbrązawiamy często 
ich historię, stawiamy na równym poziomie, nie przez 
pryzmat Hollywod czy Karola Maya, pozwalamy życ w 
mentalności napotkanych ludzi i byd traktowanym nie jak 
dziwne, egzotyczne zjawisko.  
 
Przez 40 lat istnienia Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian wiele 
się wydarzyło także u samych Indian. Miało to wpływ także 
na nas dzisiaj. Łącząc te dwa światy, powstał w Polsce 
nieformalnie działający ruch indywidualności, które wspólnie 
powinni troszczyd się i rozumied więcej, niż przeciętnie 
wrażliwy współczesny człowiek. Tej wrażliwości, empatii, 
jest coraz mniej na świecie. Cieszę się, że z ludźmi o 
otwartych sercach i umysłach, będziemy się mogli spotkad w 
możliwie dużym gronie już niedługo, podczas XL Zlotu 
Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. 
Z pewnością, przy Głównym Ognisku stanowiącym centrum 
wydarzeo zlotowych, znajdzie się miejsce dla każdego „od 
nas”. Z szacunkiem, zaangażowaniem, otwarciem na drugą 
osobę - do zobaczenia w Wielkim Kręgu, 
 

Mitakuye oyasin! 
 

Dariusz Bluewind Kachlak 

Warto pamiętać…. 

pspi@pspi.org.pl 



 
Serdecznie zapraszamy na XL, Jubileuszowy Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian! Po kilku latach i 

już po raz szósty będziemy się mogli spotkać na pięknych uniejowskich terenach położonych tuż nad 

rzeką Wartą w centrum Polski.  

 

XL Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian  

odbędzie się w dniach od 23 lipca do 31 lipca 2016 roku. 

 

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 chociażby festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej - 

Pow Wow, ale poznajemy także wielu wartościowych ludzi, dzięki którym budujemy wielkie grono 

pasjonatów tej kultury w Polsce.  

 

Dla uczestników Zlotu przewidujemy wiele atrakcji. Będziemy starali się sukcesywnie 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 i do czynnego uczestniczenia 

w czterdziestym Zlocie! 

 

Organizator zapewnia: 

 - tyczki do budowy tipi, opał, 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.  

 

Zapraszamy do kontaktu:  

Zdzisław Ranores Wszołek: 605304197, ranores@gmail.com;  

Szina Sarnecka: 665533799, szina.sarnecka@gmail.com  

 

Więcej aktualności na stronie wydarzenia na Facebooku: 

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

Informacje ze strony Organizatora 

pspi@pspi.org.pl 
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Letnie reminiscencje po XXXIX Zlocie Przyjaciół Indian – Supraśl 2015 

Przez wiele lat, pisane recenzje z indianistycznych wydarzeń, stanowiły nieodzowną część zimowych 

wspomnień. W obecnej chwili, wielokrotnie, wspomnienia z ważnych wydarzeń, to jedynie kolejny 

dodany album zdjęć na portalach społecznościowych. Z zainteresowaniem szukamy w nich zdjęć 

zarówno własnych, jak i znajomych. Po kilku miesiącach, w natłoku wiadomości, te obrazy, 

wspomnienia, giną w internetowych chaosie. Dobrym zwyczajem było kiedyś umieszczanie relacji na 

stronach prowadzonych przez indianistów.  

Słowo pisane dużo bardziej przemawia do wyobraźni. Dlatego też, pomimo iż nasz Biuletyn rozsyłany jest 

w formie elektronicznej. Zawsze można go wydrukować i wrócić do relacji pozlotowych, a nie wyłącznie 

do obrazów. Życzymy miłej lektury, a Autorkom bardzo dziękujemy za wspomnienia. 

Odkąd pamiętam, fascynowała mnie tematyka 

indiańska.  

To było takie dziwne uczucie bliskości z Indianami, a 

zarazem tęsknota do nich, współczucie i podziw. 

Temat kręcił mnie od zawsze, od dziecka. Byłam parę 

razy na jednodniowych halowych pokazach tańców 

indiańskich w Katowicach. To jednak dla mnie zawsze 

trwało zbyt krótko… Czułam niedosyt.  

Zafascynowana patrzałam wtedy na cudownie 

poubieranych ludzi w kolorowych pióropuszach, tak 

bardzo przypominających prawdziwych Indian… 

Mogłam ich podziwiać, słuchać ich śpiewu… Mogłam 

nawet czasami podejść bliżej i zatańczyć warz z nimi 

w niektórych tańcach… Ale wracałam szybko do 

domu. Chciałam więcej. Dowiedziałam się, że są w 

Polsce organizowane kilkudniowe Zloty Przyjaciół 

Indian i postanowiłam na taki zlot pojechać. 

Marzyłam o tym, by przeżyć tam coś wyjątkowego i 

tak też się stało. To były wspaniałe przeżycia, cudowni 

ludzie! Wszyscy absolutnie wyjątkowi… 

NIEZAPOMNIANY ZLOT!  

Na zlot jechałyśmy przez całą Polskę, prawie 8 godzin 

jazdy. Było warto po stokroć. Okolica przepiękna, 

puszcza knyszyńska totalnie fascynująca. Cisza, 

odludzie, cudowna przyroda, niezwykła roślinność, 

piękna rzeka ale przede wszystkim prawdziwie 

indiański klimat. Byłam oczarowana… Spełniło się 

moje wielkie marzenie. Zobaczyłam kilkanaście tipi 

ustawionych obok siebie tworzących kolorowy 

magiczny krąg… Niebywałe! Jak w prawdziwej wiosce 

indiańskiej! Tak jakbym przeniosła się w czasie 2 wieki 

do tyłu do odległej  dawnej Ameryki. Pomiędzy tipi 

chodzili prawdziwi Indianie, ot tak coś robili, gotowali 

itp… 

Okolica, w której były rozbite namioty była wyjątkowa i 

wszystko wyglądało magicznie… Byłam zafascynowana 

i bardzo przejęta. Przywitano nas bardzo serdecznie, 

uściskiem ramion na tzw. misia, więc od razu spodobało 

mi się jeszcze bardziej. Pokazano, w której części 

obozowiska możemy się ulokować. Było to miejsce 

troszkę odległe, parędziesiąt metrów od obozowiska tipi 

wydzielone dla tzw. „tekstylnych” , czyli tych którzy mają 

zwykłe namioty i nie mają ubiorów indiańskich. 

Mogłyśmy same wybrać mini polankę na nasze 

namioty. Oczywiście wybrałyśmy najcudowniejszą, 

idealną na nasze 2 namioty, auto, stolik i krzesełka. Na 

polance leżał piękny zielony, mięciutki  mech 

układający się w nasz prywatny osobisty magiczny 

dywan. Rozbiłyśmy się szybciutko i nie mogłyśmy się 

doczekać uroczystego rozpoczęcia imprezy. Moim 

zdaniem na miejscu wszystko było technicznie świetnie 

zorganizowane. Była dobrze zaopatrzona kantyna-

sklepik-bar. Jedzenie pyszne! Sanitariaty też OK. Kilka 

czystych schludnych toalet „toi toie”, regularnie 

codziennie sprzątane o 6 rano wraz z budzącymi się 

wcześnie dzięciołami w parze . Miejsce prysznicowe 

trochę daleko, ( ale za to intymniej) bo na samym 

drugim końcu obozowiska kilka umywalek i 1 kabina. 

Czasem brakowało w niej ciepłej wody, ale najczęściej i 

tak kąpałyśmy się w ciepłej, czystej rzece parę metrów 

od nas. Sama przyjemność i 100% natury. Mi to 

pasowało. 

Samo obozowisko było bardzo interesujące. Wszędzie 

dookoła nas chodzili ludzie w ubiorach indiańskich 

różnych plemion. Każdy był inaczej ubrany. To były setki 

osób. Niesamowite! Kolorowo, radośnie, wspaniale. 

Wszyscy byli weseli i uśmiechnięci. Pozdrawiali się 

wzajemnie i nas też radośnie i przyjaźnie.  

 

pspi@pspi.org.pl 



  

Byłam bardzo wszystkim zainteresowana… Były stoiska 

z gadżetami indiańskimi. Krążyłam tam i z powrotem 

po całym terenie. Wszędzie zaglądałam … Chciałam 

wszystkiego dotknąć i mogłam z wszystkimi 

porozmawiać. Dowiedziałam się wielu ciekawych 

rzeczy o Indianach i ich codziennym życiu. 

Chodziłyśmy codziennie  od jednego tipi do drugiego, 

podglądałyśmy zaangażowanych przyjaciół „Indian”. 

Na początku nie wiedziałyśmy jak się zachowywać. 

Wprawdzie czytałyśmy przed przyjazdem tzw. ETYKIETĘ, 

ale - wskazówka dla organizatorów- byłoby lepiej by 

już w pierwszy dzień ktoś poinformował NOWYCH, co i 

jak… 

Pierwszego dnia niestety rozpadał się deszcz i 

zaplanowane rozpoczęcie zostało przesunięte na 

następny dzień. Następnego dnia odbyło się 

wspaniałe, uroczyste, niezwykle barwne otwarcie 

zlotu. Byłam przeszczęśliwa. Poznałyśmy fajnych ludzi i 

udało nam się z bliska obejrzeć piękne ubiory, dodatki 

do strojów. Brakowało mi troszkę pięknej muzyki w tle 

codziennego dnia i śpiewów indiańskich w ciągu dnia. 

Podpowiedziałabym, aby puszczać lekko muzykę z 

głośnika na obozowisko to stworzyłoby fajny klimacik… 

Byłoby cudowniej! Dowiedziałyśmy się, że podczas 

całego zlotu w jego centralnym punkcie ma się palić 

ognisko, do którego zawsze można przyjść pośpiewać i 

posłuchać legend i opowieści.. Ogniska mieli 

doglądać strażnicy ognia. Na przemian mżył deszcz 

albo świeciło słońce więc, trochę się poopalałyśmy 

nad rzeką. Pierwszego dnia krążyłyśmy między tipi a 

ogniskiem z nadzieją, że może nas ktoś przygarnie, 

poopowiada coś albo pokarze tipi w środku. Niestety 

nikt się nie kwapił więc rozżalone poszłyśmy na skargę 

do Dzika, który był organizatorem zlotu. Powiedział 

nam, że mamy iść do głównego ognia tam przyjdzie 

Bluewind i zaczną się śpiewy… Od tej pory co wieczór 

z wielką nadzieją chodziłyśmy do głównego ognia i  

co wieczór, mogłyśmy się od niego i innych uczyć się 

indiańskich pieśni, bębnić i śpiewać do białego rana 

. Pod koniec zlotu mało mi było bębnów wieczorami 

i śpiewów też mało, trochę się dziwiłam, ze „Starzy 

zlotowicze” tak mało przychodzą do ogniska. 

Dlaczego? Kto ma nas nauczyć wszystkiego… Dobrze, 

że Blue był zawsze.  

 

Każdego dnia odbywały się bardzo ciekawe 

warsztaty. Co dzień inne. Można było korzystać z 

ogromnej wiedzy ludzi, którzy pasjonują się 

indianistyką. Odbywały się warsztaty wyprawiania skór, 

szycia mokasyn, warsztaty wiedzy o strojach różnych 

plemion. Były biegi indiańskie,  zabawy dla dzieci, 

prelekcje tematyczne, opowieści i legendy indiańskie. 

Kilka razy były inscenizacje legend dla dzieci i 

dorosłych – rewelacja. Była też wielka inscenizacja 

naśladująca przebieg pojmania białego człowieka i 

wcielenia go do plemienia Indian Irokezów. 

Fascynujące. Najpiękniejsze dla mnie były codzienne 

popołudniowe występy POW WOW tańce i śpiewy w 

kolorowych strojach indiańskich. Część tańców były to 

pokazy taneczne a w innej części mogliśmy tańczyć 

wszyscy.  Były również spotkania z duchowością 

indiańską – ale wyobrażałam je sobie inaczej.. 

Bardzo fajne były warsztaty kulinarne kuchni 

indiańskiej. Dla mnie rewelacja! Mnóstwo przepisów, 

gotowanie w praktyce w wielkich kotłach na wolnym 

powietrzu, na paleniskach.... Cudowna prowadząca. 

Stosuję te przepisy w domu. Przypadły mi do gustu. 

Na zlocie tak bardzo mi się spodobało, że mam 

nadzieję już zawsze jeździć na zloty i uczestniczyć w 

życiu indianistów w Polsce. Przygotowałam już nawet 

swój strój na następny zlot  POZDRAWIAM 

WSZYSTKICH SERDECZNIE. 

Kasia 
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Mój pierwszy zlot… Myślę, że na pewno nie ostatni. Miejsce na uboczu, na łonie natury, dla mnie to już 

samo w sobie stworzyło wspaniały klimat, a gdy doda się do tego, życzliwych i otwartych ludzi, magię 

mieszkania w tipi, czar ognia… mnie to wystarczyło, żeby chcieć tam powrócić. Tańce przy dźwiękach 

bębnów i nocne kontemplacje przy ognisku są czymś za czym chyba tęsknię najbardziej i przez co liczę 

dni do następnego zlotu. Byłam pod wrażeniem współpracy uczestników zlotu, zaangażowania 

strażników ognia, ich dbałości o to, by każdy mógł spać spokojnie w suchym i ogrzanym tipi, dzieleniem 

się... Żałuję tylko, że będąc jedynie na weekend, nie udało mi się uczestniczyć w wydarzeniach / 

warsztatach, które zadziały się w tygodniu, jednak za rok spróbuję to nadrobić  

P.S. Co do kwestii organizacyjnych, wolałabym, żeby jednak parkowano samochody gdzieś na uboczu, 

z dala od obozowiska. Ich obecność w tak bliskim sąsiedztwie tipi i namiotów wprowadzała pewnego 

rodzaju percepcyjny chaos, ale widocznie nie dało się inaczej.   

Asia 

Uroczyste rozpalenie Centralnego Ogniska przez członków stowarzyszenia Strażników Ognia 

Niepisaną, ale za to jakże piękną tradycją, jest uroczyste rozpoczęcie Zlotu. Następuje ono od rozpalenia 

Centralnego / Głownego Ognia. Rozpalana jest, jako pierwsza, żagiew przekazywana przez wiele już lat, 

ze Zlotu na kolejny Zlot. To przy Centralnym Ognisku i w okół niego zbudowany jest Krąg tipi, to tutaj 

odbywają się spotkania, to stąd można wziąć żar do swojego domu. 

Warto pamiętać o tym miejscu i szanować je, rozpoczynając każdy Zlot od uroczystego zapalenia Ognia. 

Dopiero potem przejść do kolejnych wydarzeń, jak np. tańców Pow-wow czy innych spotkań. 

pspi@pspi.org.pl 



  

Obiecałam sobie, że napiszę relację ze zlotu... :) 

Minął już ponad miesiąc, więc najwyższy czas 

zabrać się za nią, żeby nie zapomnieć doszczętnie 

wszystkich wrażeń, uczuć, przemyśleń... Żebym 

mogła chociaż w małym stopniu przedstawić zlot z 

mojego punktu widzenia - tego realnego - a nie 

pokazać przebarwiony obraz ze wspomnień. 

 

Oh, dużo się działo na zlocie! Można było 

potańczyć, dowiedzieć się co nieco, pooglądać 

inscenizacje legend indiańskich (i nawet wziąć w 

nich udział), posłuchać prelekcji, obejrzeć film o 

indianach, spróbować indiańskich potraw, 

potańczyć do indiańskiej muzyki, pokręcić się wsród 

kolorowych tipi i postrzelać z łuku. Ale także 

spróbować związać (i rozwiązać) się z drugą osobą, 

napić piwa w miłym towarzystwie, dać się pogryźć 

"końskim muchom" i pogapić się na piękne wschody 

i zachody słońca (co kto lubi ;) ). Ale przede 

wszystkim można było spędzić czas z ludźmi. I ze 

sobą. Bo to przecież też jest bardzo ważne, a w 

całym tym miejskim zgiełku i pośpiechu zapomina 

się o tych prostych rzeczach - tak ważnych, ale 

czasem tak mało oczywistych. Tu, w zaciszu leśnym, 

wśród przyrody, bez naglącej cywilizacji i presji 

czasowej, dało się wreszcie odpocząć, zapomnieć i 

odnaleźć siebie. 

 

Różne pytania przychodziły mi do głowy zanim 

pojechałam do Supraśla. Czy można czuć się 

dobrze w tak dużym gronie zupełnie obcych ludzi? 

Czy nie zanudzi się człowiek na śmierć i po dwóch 

dniach będzie chciał wracać do domu?!... 

Zastanawiałam się, czy aby napewno chcę jechać 

na zlot; nawet jak już wzięłam urlop w pracy, wciąż 

nie byłam pewna, czy to dobra decyzja. I przyznaję: 

pierwsza noc była ciężka, bo zamókł mi śpiwór i 

karimata. Bo przemarzłam i było mi naprawdę źle... 

Ale znaleźli się ludzie, którzy się mną zaopiekowali i 

użyczyli koca i uśmiechu ;) A niedługo potem 

wątpliwości zniknęły, a ja nie żałowałam swojej 

decyzji... 

 

Byłam na zlocie pierwszy raz; pojechałam tam, 

niewiele wiedząc o tym co mnie czeka i czego 

mam się spodziewać. Może to i dobrze, bo nie 

miałam żadnych oczekiwań czy wyobrażeń. Po 

prostu otworzyłam się na ludzi i nowy świat. 

Jestem introwertykiem, w nowym otoczeniu 

wpadam w rolę obserwatora, ale mimo to 

poznałam wiele osób i mało czasu spędziłam z 

tymi, których znałam przed zlotem. Inaczej się po 

prostu nie dało - wszyscy byli przyjacielsko 

nastawieni i skorzy do rozmów czy pomocy... 

 

Szczerze przyznaję, że jestem mieszczuchem! Nie 

cierpię owadów, nie umiem żyć bez prysznica, a i 

ciepłe łóżko jest mi bardzo bliskie. Ale udało mi się 

przetrwać ten "trudny czas w dziczy", bez 

cywilizacji, bez internetu i telefonów. ;) I nawet 

bardzo mi się tam podobało! W atmosferze jaka 

panowała na zlocie, wśród tych wszystkich 

życzliwych ludzi, dało się zapomnieć o świecie i 

odpoczywać; niedogodności stały się znośne, a 

czas płynął spokojnie ;) (niech żyje Indian time!). 

Rzeczy, które normalnie "nie przeszłyby" w mieście, 

takie jak podnoszenie jedzenia z ziemi czy 

spożywanie owoców po łagodnym wyproszeniu z 

nich mrówek; ba! nawet bieganie na boso po 

całym terenie – mieszczuch się kłania, 

przypominam! - tam były normalne i dawały 

poczucie swobody. Człowiek nabierał jakichś 

dziwnych nawyków, których ciężko było się 

wyzbyć od razu po spotkaniu z cywilizacją (gorący 

prysznic..?! jak to gorący...? jak to prysznic..?! ;) ). 

 

Indianiści z Litwy w oczekiwaniu na rozpoczęcie 

Pow-wow. 

Od wielu już lat, na nasze Zloty przeyjeżdżają 

goście z wielu państw: Niemiec, Czech, Ukrainy, 

Litwy, Rosji. W Polsce odbywają się jedne z 

największych zlotów przyjaciół Indian w Europie. 

pspi@pspi.org.pl 



 

Co najbardziej podobało mi się na zlocie..? 

Pierwsza rzecz to Pow-wow. Kocham muzykę i 

taniec, więc z przyjemnością obserwowałam Ewę 

w swojej niesamowitej sukience z dzwonkami i 

dziewczyny wykonujące fancy dance (cóż za 

ekspresja!). Podobał mi się także żywy taniec 

mężczyzn, dumnie tańczące kobiety i wspólne 

tańce. Oczywiście nie odważyłam się jeszcze 

wtedy brać udział w tym wszystkim, ale 

zapewniam, że warto było chociaż popatrzeć ;) 

Następna rzecz to oczywiście siedzenie przy 

ognisku, wpatrywanie się w płomienie, słuchanie 

opowieści (których swoją drogą czułam wielki 

niedosyt) czy legend czytanych przez Szymka i 

śpiewanie pieśni indiańskich (których też było za 

mało ;) ). Klimat był niesamowity, ogień przyjemnie 

parzył skórę i nie chciało się wracać do namiotu 

czy tipi. Miło było posłuchać śpiewu "starych 

indianistów" ;) czy opowieści Bluewinda, który 

przybył pewnego wieczora do ognia z 

Zawiniątkiem PRPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * 

 

 

Za wiele trzeba by było pisać, żeby opowiedzieć o 

wszystkim co się działo na zlocie, o wszystkich 

odczuciach i wydarzeniach. No i każdy ma inne 

podejście do otaczającego świata, każdy - inne 

wymagania czy potrzeby. Z takich innych rzeczy, 

które chciałam wspomnieć, bo zapadły mi w 

pamięć i miały na mnie ogromny wpływ, to 

kąpiele w lodowatej rzecze.  

Ciężko było się przemóc na początku (czy 

mówiłam już, że zawsze kochałam gorące 

prysznice..?), ale w czasie takiego upału 

przebywając w dużej mierze na otwartym terenie i 

nie mając możliwości wzięcia normalnego 

prysznica (o tym za chwilę), nie było innego 

wyjścia. Pięć minut pływania w rzece wystarczyło, 

żeby się schłodzić i poczuć po prostu 

niesamowicie. To naprawdę uzależnia! Po 

powrocie do miasta, jak jeszcze trwały upały, 

myślałam tylko o tym, żeby wskoczyć do rzeki i 

poczuć zimną wodę na skórze. 

 

Jeśli chodzi o praktyczne informacje – na terenie 

zlotu był tylko jeden prysznic, był więc często 

oblegany (chociaż wielu osobom nie chciało się 

na niego czekać, więc kolejki nie były mega 

długie). Ale dodatkowo można było kąpać się we 

wspomnianej rzecze czy opłukać przy ogólnie 

dostępnych kranach. Dodatkowo w kilku 

miejscach stały toi toie, a jedzenie można było 

kupić w Faktorii. Był to też jedyny obszar, gdzie 

można było oddać się upojeniu alkoholowemu. ;) 

 

 

Inscenizacje i legendy indiańskie 

pspi@pspi.org.pl 



  

Inne wrażenia i przemyślenia..? 

Siedząc w tipi zastanawiałam się, czy się tak po prostu nie zapali. Ogień przecież jest w stanie pożreć 

wszystko... Nie zapaliło się... ;) Mówią, że jak się prześpi chociaż raz w tipi to już nigdy nie chce się wracać 

do namiotu. Coś w tym chyba jest. Ale tego trzeba spróbować, a nie wierzyć na słowo ;) 

Wszystkie moje ubrania, śpiwór, plecak, dosłownie wszystko było przesiąknięte zapachem ogniska i dymu. 

I zapach ten towarzyszył mi jeszcze długo, nasuwając na myśl różne wspomnienia i obrazy ze zlotu i 

wywołując uśmiech na mojej twarzy. 

 

Na zlocie było trochę osób z niemowlakami, kilkuletnie dzieci biegały beztrosko między tipi. Nie trzeba 

było się martwić, że komuś coś się stanie, że ktoś zaginie... 

 

   
Kolejne pokolenia podczas tańców              Na Zlocie oczywiście nie może zabraknąć strzelania z łuku 

 

 

Pamiętam też burzę pierwszej nocy, kiedy natura pokazała swoją siłę – okolica spowita mrokiem, 

ciemność rozganiana tylko walącymi piorunami. Firemani dbali o święty ogień, a ja stałam w Warlodge'u 

i patrzyłam na błyskawice. Było naprawdę pięknie! 

 

Mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę, przynajmniej raz, za rok, na 40 zlot. Życie pokaże, co będzie dalej i 

czy stanie się to moim corocznym zwyczajem czy przejdzie w zapomnienie... 

 

Chciałabym podziękować szczególnie (w kolejności pojawiania się): Małemu Krukowi za informację o 

zlocie i wprowadzenie w świetne towarzystwo; Asi za zachęcenie mnie do przyjazdu; Kashinie za miłą 

podróż i rozmowy; Piotrowi Kucharzowi ;) za opiekę, legendy, syrop sosnowy i cudowną atmosferę; Lidce 

Obwoływaczce za szeroki uśmiech i dużo uścisków; Oli za podzielenie się śpiworem i przyjacielski stosunek 

do obcych (czyli mnie :P); Kasi Firemance za dużo śmiechu i pozytywnej energii; Ewie za polara, dzięki 

któremu wieczory przy ognisku były jeszcze bardziej przyjemne; Bluewindowi za wyrwanie mnie ze 

straszliwych szpon Faktorii i za kolejne wydarzenia; właścicielom pomarańczowego tipi za udostępnienie 

miejsca; oraz wszystkim, którzy stanęli na mojej drodze i przyczynili się do tego, że ten czas był tak 

wspaniały! No i oczywiście organizatorom, bo bez nich zlotu by nie było! :) 

Nisia 

 

pspi@pspi.org.pl 
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Przedstawiciele Ruchu Przyjaciół Indian podczas krótkiej prezentacji na Festiwalu POGRANICZE KULTUR 

opowiedzieli o wydarzeniach związanych z dotarciem Kolumba do Ameryki i jego następstwami. 

Opowiedziano także o współczesnej sytuacji Indian i ich przyjaciołach w Polsce. Zaprezentowano hymn 

Ruchu Indian Ameryki Północnej oraz opowiedziano o znaczeniu flagi AIM i symbolice jej kolorów. 

Następnie Agata Markowicz zaprezentowała współczesne tańce kobiece tańczone na festiwalach 

Pow-wow. Zgromadzeni mieli także możliwość porozmawiania o Stowarzyszeniu Przyjaciół Indian, 

otrzymali także ulotki z informacją „Co Indianie dali światu” oraz o działalności Ruchu i Stowarzyszenia. 

Zaproszono wszystkich zgromadzonych na najbliższy festiwal Pow-wow w Pszczynie. Na koniec 

krótkiego, indianistycznego wystąpienia, zatańczono wspólnie round dance.  
 

12 października to pamiętna data. Chociażby z tego powodu, że w 1992 roku, podczas przygotowań 

do wystawy „Kolumb ty draniu” zaczęła się moja przygoda z PSPI. 

 

Ale przede wszystkim dlatego, że to w tym dniu rozpoczęła się nowa historia dla zupełnie dwóch 

odmiennych światów. Dotychczasowa, środkowoeuropejska kultura, eurocentryczne postrzeganie 

świata, napotkało zupełnie odmienny świat: tzw. Nowy Świat. Z zupełnie innym światopoglądem i 

zupełnie odmiennymi, dotąd całkowicie nieznanymi kulturami. Wcześniejsze wyprawy odkrywców do 

północnej Afryki i na Wschód, poszerzały granice ówcześnie znanego świata. Wydaje się jednak, że 

dopiero dotarcie do Ameryki otworzyło oczy na kompletną eksplorację świata. 

 

Dzisiaj już nikt nie wątpi w to, że to nie Krzysztof Kolumb dotarł jako pierwszy Europejczyk do Ameryki (w 

zasadzie nawet nie na stały ląd, ale do achipelagu wysp Bahama). Mamy liczne dowody na 

wcześniejsze kontakty Europejczyków z Amerykanami, jednak te wyprawy do tzw. Nowego Świata nie 

miały aż takiego znaczenia i rozmachu jak kolejne wyprawy Kolumba i jego następców. 

Należy pamiętać, że Europa czasów Kolumba borykała się z wieloma problemami społecznymi i 

ekonomicznymi. W coraz większych miastach powoli brakowało przestrzeni do życia, a wychodząca 

powoli ze średniowiecza Europa, potrzebowała powiewu świeżości. Dodatkowo, kryzys ustroju 

feudalnego, przyczyniał się do zubożenia silnej dotychczas warstwy szlachty. Dlatego też można 

założyć, że to właściwie ona przyczyniła się w dużym stopniu do poszukiwania nowych zasobów i źródeł 

bogactwa, czasem nawet tych legendarnych. 
  

pspi@pspi.org.pl 
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Nawet Kolumb, który stał się ikoną odkryć, posiadał wiele tytułów i bogactw, popadł w końcu w 

niełaskę swoich mecenasów. Jego następcy, poszukując legendarnych złotych miast, poprzez swoją 

chciwość, zachłanność, przyczynili się do zniszczenia niepoznanych jeszcze kultur. Licząca ponad 200 

000 mieszkańców stolica Azteków, Tenochtitlan, należała do jednych z największych miast ówczesnego 

świata. Dla porównania: Gdańsk liczył ok 30 000, a np. Genua i Wenecja po ok 100 000 mieszkańców 

(info za Jerzy Rajman, Encyklopedia średniowiecza). Zniszczone w 1521 roku przez Hernana Cortesa i 

sprzymieżone wojska indiańskie Tenochtitlan, stało się zalążkiem nowo powstającego miasta. To na 

ruinach dawnej stolicy Azteków zbudowano dzisiejszy Meksyk. Cortes nie znalazł tak bardzo 

upragnionego złota Azteków.... 

 

Następca Cortesa w niszczeniu tubylczej Ameryki, Francisco Pizzaro, w latach 30tych XVI wieku zniszczył 

państwo Inków, poszukując również złota. I on musiał się srodze zawieźć. Niemniej, jego chęć grabieży i 

taniego zysku, są bardzo podobne do popadających w gorączkę złota białych Amerykanów z połowy 

XIX wieku. Za legendą złota ruszyły tysiące ludzi, ogarniętych checią zysku. Coraz więcej i więcej; chęc 

posiadania wydaje się być domeną nie tylko białego człowieka. Niektórzy historyczni władcy potrafili 

wykorzystać podbite narody i czerpać z ich doświadczenia. Inni wyniszczali zagrabione tereny, wycinali 

w pień całe nacje. Do nich wszystkich pasuje mi w tym miejscu określenie Indian Lakota: wasicu – w 

znaczeniu: ten, który bierze zbyt wiele.  

 

Przy okazji kolejnego 12 października, pamiętajmy, że w zasadzie wszyscy jesteśmy tubylcami: tu i teraz. 

Możemy i powinniśmy dbać o otaczający nas świat, aby kolejne pokolenia miały gdzie żyć. Nie 

bądźmy wasicu – bierzmy od świata tyle, ile naprawdę potrzebujemy; a nie tyle, ile tylko zdołamy 

nagrabić.  

Paradoksalnie, być może nieszczęście tubylczych Amerykanów, ale także wielu innych tubylczych 

narodów na całej Ziemi, powinno nam uzmysłowić, jak często mali i przyziemni jesteśmy w naszych 

oczekiwaniach wobec świata.  

 

Dzisiaj, coraz częściej zamiast dnia Kolumba, obchodzony jest Dzień Tubylczych Amerykanów. Kolejne 

miasta i stany uznają, że Indianie mają prawo istnieć w społeczeństwie. Ich kultury, stojące kiedyś na 

pograniczu dwóch światów, dzisiaj wtopiły się w globalną, amerykańską wielokulturowość i znajdują w 

niej coraz częściej należne miejsce. Można mieć tylko nadzieję, że nie będzie zbyt późno, aby poznać 

te światy, zanim całkiem znikną z powierzchni ziemi, i nie będzie już komu obchodzić Dnia Tubylca.... 

dziś, tu i teraz, na jednej Ziemi dla wszystkich. 
Galeria tutaj 
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 Z duzym zainteresowaniem przeczytalem, ze Sekcja 

Historii II RP KNHS UJ przygotowuje spotkanie o Sat-Okhu. 

Poprowadzil je Pan Mateusz Swiercz z Sekcji Historycznej.  

Nieczesto zdarza sie, ze srodowiska naukowe zajmuja sie 

bezposrednio osobami zwiazanymi z Polskim Ruchem 

Przyjaciol Indian. Dlatego tez wyrazam swoje glebokie 

zadowolenie z faktu podjecia tematu i zorganizowanie 

tego spotkania. Przebiegalo ono w bardzo przyjaznej 

atmosferze, a uczestnicy (ok 40 osob) w roznym wieku, 

uwaznie przysluchiwalo sie opowiesci Pana Mateusza o 

Stanislawie Suplatowiczu.  

Wydaje mi sie, ze niejako przy okazji osobistych 

zainteresowan historycznych Pana Mateusza, poruszyl 

on ciekawy i malo znany temat, udzialu Sat-Okha w II 

wojnie swiatowej. Opowiesc Prelegenta z pewnoscia 

byla bardzo ciekawa dla sluchaczy – studentow kilku 

kierunkow, ale takze dla czlonkow krakowskiej grupy 

IPN.  

W prelekcji zostaly wykorzystane w duzej mierze 

informacje zawarte w pracy magisterkiej Katarzyny 

Krepulec (http://www.indianie.eco.pl/litera/sat-

okh1.html) . Kontrowersyjne byc moze czasem opinie o 

pochodzeniu Stanislawa Suplatowicza, peregrynacjach 

poprzez Syberie do Kanady jego matki, niejasne do 

konca okolicznosci urodzenia, poprzez bardzo ciekawe 

przedstawienie okresu walki w partyzantce, staly sie 

przyczynkiem do dyskusji w 2giej czesci spotkania.  

Bardzo mila i ciekawa niespodzianka okazala sie 

prezentacja filmu „Wojownik z urodzenia‟, znanego 

duzej czesci indianistow. Film zostal udostepniony dzieki 

uprzejmosci Dariusza Lipeckiego z Torunia. Dzieki niemu, 

zebrani mieli mozliwosc zobaczenia Sata niemal „na 

zywo‟ . Byla to takze doskonala prezentacja Polskiego 

Ruchu Przyjaciol Indian, jego kontaktow z Indianami 

dzisiaj, a takze wplywu, jaki Sat-Okh mial i wciaz ma na 

uczestnikow samego Ruchu. Piekne uzupelnienie 

obrazem prelekcji Pana Mateusza Świercza.  

Co warte podkreslenia, Biblioteka UJ dysponuje kilkoma 

ksiazkami autorstwa Sat-Okha. Nie wiem jak wyglada 

sprawa ich wypozyczania, ale cieszy juz sam fakt, ze sa 

one na stanie. Ksiazki te zostaly takze zaprezentowane 

podczas spotkania, zachecono do ich lektury. 

 

Musze przyznac, ze to bardzo mily akcent. Przy okazji 

rozwinela sie krotka dyskusja na temat postrzegania i 

wizerunku Indian w westernach i ksiazkach do poczatku 

lat 90tych XXw, jak i po tym okresie: kiedy to Indianie 

zaczeli grac w filmach samych siebie, a ich literatura 

jest coraz bardziej znana na swiecie. 

Po samej prelekcji i filmie, zostalem poproszony o 

uzupelnienie wczesniejszej, pelnej tresci, wypowiedzi 

prowadzacego. Nie mial on okazji osobiscie poznac 

Sata ani nie uczestniczyl w Zlotach PRPI. Czulem sie 

zaszczycony, ze w tak zacnym gronie studentow i 

pracownikow UJ, a takze znajomych Sata z czasow II 

wojny Swiatowej, moglem wniesc kilka slow od siebie. 

Uzupelnilem wiedze o poczatkach Ruchu o osobe 

Indianskiej Babci - Stefanii Antoniewicz, opowiedzialem 

o moich spotkaniach z Satem , kiedy to widzielismy sie 

po raz pierwszy w 1992 roku podczas wystawy „Kolumb 

ty draniu‟ w Warszawie; o Jego zywotnosci na kolejnych 

Zlotach i jedynym szalasie potu w ktorym razem 

uczestniczylismy. Wzruszajace bylo dla mnie 

opowiedzenie o tym, jak wygladala ceremonia 

pozegnania Sata na cmentarzu Srebrzysko w Gdansku. 

Opowiedzialem tez o dzialalnosci Ruchu, o Polskim 

Stowarzyszeniu Przyjaciol Indian, indianskim bieganiu w 

Polsce i na swiecie, zaprosilem na strony zwiazane z 

Ruchem. 

Spectrum naszej, indianistycznej dzialalnosci jest bardzo 

duze, mysle, ze w spotkaniu uczestniczyli ludzie zywo 

zainteresowani historia samego Stanislawa 

Suplatowicza, jak i dzialalnosc i istnienie Ruchu. 

W tym miejscu chcialbym jeszcze raz wyrazic 

podziekowania za zorganizowanie spotkania w 

progach Uniwersytetu Jagielonskiego. Frekfencja i 

pytania zadawane przez zebranych wskazuja, ze jest 

zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Miejmy 

nadzieje, ze nie bylo to ostatnie wydarzenie tego typu, 

a z Panem Mateuszem Swierczem spotkamy sie 

jeszczce nie raz organizujac spotkania o tubylczych 

Amerykanach, w roznych kontekstach.  

Dziekuje za mozliwosc uczestniczenia i zabrania w tym 

waznym spotkaniu, 

Dariusz R. Kachlak 
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Ponad dwa lata temu rozpoczęły się regularne spotkania przyjaciół indian w Krakowie. Początkowo, w gościnnych 

progach Café Fińska, gdzie odbywały się spotkania m.in. z Tiokasinem Ghosthorsem, a także z sympatykami kultur 

indiańskich ze Śląska, przeniosły się w pewnym okresie także do prywatnych mieszkań. Wierzę, że takie spotkania 

odbywają się wwielu miastach, iże nie brakuje nikomu energii na dzielenie się swoją pasją I wiedzą. 

Pomimo braku stałej siedzimy, krakowscy indianiści spotykają się wciąż, obecnie także w Café Szuwary, a najbliższe 

spotkanie I concert Goodshielda Aguilera odbędzie się w Spółdzielni OGNIWO. 

Jak widać, miejsce spotkań jest ważne, ale tak naprawdę jeśli istnieje chęć działania, spotkań – zawsze najważniejsi 

są ludzie. To z nimi możemy dzielić się naszą wiedzą. Często może się okazać, że ktoś przez wiele lat szukał 

podobnych sobie ludzi. I dopiero po długim czasie, kiedy myślał, że w swoich poszukiwaniach jest osamotniony, 

może okazać się, że podobnych jemu jest wielu, wielu innych. I że nasza indianistyczna pasja to nie tylko nasze 

prywatne zainteresowania, ale możliwości spotkań i działań z innymi. 

Jeśli w Waszej okolicy odbywają się podobne spotkania, napiszcie do Redakcji, zaproście znajomych, przyjaciół, 

podzielcie się z innymi Waszą pasją. 

 

Z wydarzeń indianistycznych w Krakowie 

 Pierwsze w 2016 roku spotkanie indianistyczne w 

Krakowie: Cafe Szuwary przywitały nas indiańskim 

klimatem, plackami kukrydzianymi, yerbą , a przede 

wszystkim ciepłą atmosferą, za co dziękuję wszystkim 

uczestnikom. 

Nowe osoby z zaciekawieniem przyglądały się 

zdjęciom z XXXIX Zlotu PRPI, a także z VII Święta im. Sat-

Okha. Rozmawialiśmy o możliwościach działania w 

Małopolsce, a także o planach na wspólne wyjazdy. 

Mam nadzieję, że kolejne spotkanie już za niecały 

meisiąc, zbierze nas w większym gronie, w równie 

dobrej atmosferze. 
Galeria 

* * * * 

Na początku marca, po raz kolejny odbyło się                

w Krakowie spotkanie osób zainteresowanych 

Indianami. 

 

Tym razem poprowadziło je dwóch - Szarych Wilków :) 

Jeden opowiadał o Indianach lasów, przedstawiając 

ciekawie ich historię i prezentując repliki przedmiotów 

codziennego użytku. 

Drugi natomiast skupił się na opowieściach                    

o Indianach Prerii. Spotkaniu towarzyszyła oryginalna 

muzyka w wykonaniu indiańskich artystów. 

Nie zabrakło dodatkowych pytań o współczesną 

sytuację w rezerwatach, poprzez życie intymne, 

kasyna, a na duchowości indiańskiej kończąc. 

Poruszane tematy wystarczyły by z pewnością na nie 

jedno jeszcze spotkanie w Cafe Szuwary. 

 

Nawiązano również do wydarzeń indianistycznych       

w Polsce. Uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne o 

PSPI, a w nich garść informacji o Pow-wow, Zlotach, 

"Co Indianie dali światu" - tekst autorswa Darek Szybka 

oraz "Czy wiesz, że..." - garść informacji o stereotypach 

nt. tubylczych Amerykanów autorstwa Ewy Stańskiej        

i Marka NowoCienia. 
Galeria  

 

Indianistyczne 

spotkania w  

Café SZUWARY 

 

pspi@pspi.org.pl 

https://web.facebook.com/dariusz.bluewind/media_set?set=a.10207697550492817&type=3
https://www.facebook.com/pspi.pspi
https://www.facebook.com/darek.szybka.3
https://web.facebook.com/dariusz.bluewind/media_set?set=a.10207942392773721.1073741905.1114184942&type=3
https://www.facebook.com/SzuwaryCafe/?fref=ts
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Od kilku lat z wielkim podziwem obserwuję działania jednej z osób luźno związanej z naszym Ruchem. Znany 

niewielu w naszym gronie, Damian Żuchowski, dokonuje niemalże syzyfowej pracy na rzecz popularyzacji wiedzy 

o ostatnich wolno żyjących grupach etnicznych. Jego dzialalnośćnie skupia się jedynie na grupach z Ameryki, 

ale także kompleksowo traktuje o zagrożonych grupach społecznych na całym świecie. Z wielkim podziwem i 

szacunkiem odnoszę się od dawna do pracy Damiana, którego relacje z serwisu solidarnościowego BORDUNA 

publikujemy także na naszych łamach. Serdecznie polecam i zapraszam do skrótu z serwisu z ubiegłego roku, a 

także do pełnej wersji na stronie https://amazonicas.wordpress.com/  

Wystawa poglądowa „Ostatni wolni ludzie na planecie” 

7 sierpnia 2015 roku w Galerii „Kotłownia” w garwolińskim Domu Kultury odbyła się premiera wystawy 

poglądowej „Ostatni Wolni Ludzie na Planecie”. W zbiorze, który można było oglądać w dniach 

7.08.2015-21.08.2015 w ośrodku kultury znalazło się około 130 zdjęć wraz z szczegółowymi adnotacjami 

opisującymi przedstawiony problem. W premierze prezentacji wzięło udział około 30-40 osób. 

Wystawę otworzył opiekun Galerii „Kotłownia” Marek Banaszek, który przywitał zgromadzonych i 

wprowadził w problematykę spotkania. Przed przejściem do planowanego wystąpienia nastąpił 

szczególny moment wydarzenia: rozlosowanie wśród zgromadzonych egzemplarzu książki Magdaleny 

Krysińskiej-Kałużnej „Yamashta, czyli ten, który prawie umarł”. Autorka publikacji o kontakcie 

kulturowym w Amazonii – będącej pierwszą monografią dotyczącą ludności znajdującej się w 

dobrowolnej izolacji w języku polskim – przekazała ją specjalnie na poczet wystawy z myślą o 

uczestnikach sierpniowego spotkania w Garwolinie. Na pierwszych stronach książki znalazła się 

okolicznościowa dedykacja Krysińskiej-Kałużnej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Żuchowski otwierający wystawę  

„Ostatni wolni ludzie na Planecie” 

https://amazonicas.files.wordpress.com/2015/08/kotlownia-1.jpg
https://amazonicas.files.wordpress.com/2015/08/kotlownia-1.jpg
https://amazonicas.files.wordpress.com/2015/08/kotlownia-1.jpg
https://amazonicas.files.wordpress.com/2015/08/kotlownia-1.jpg
https://amazonicas.wordpress.com/
https://amazonicas.files.wordpress.com/2015/08/kotlownia-1.jpg
https://amazonicas.files.wordpress.com/2015/08/kotlownia-1.jpg


  

Brazylijski sąd zawiesił koncesję Belo Monte 

 

Olbrzymia elektrownia wodna Belo Monte, położona na 

rzece Xingu w sercu brazylijskiej Amazonii była już bliska 

rozpoczęcia swojej działalności – lecz oto 

kontrowersyjna tama, potencjalnie trzecia co do 

wielkości na naszej planecie – została zablokowana w 

zakresie generowania energii przez brazylijski system 

sądowniczy do czasu aż jej budowniczowie oraz 

brazylijski rząd nie zadośćuczynią wcześniejszym 

zobowiązaniom podjętym wobec rdzennej ludności 

regionu. 

Duże wycieki ropy naftowej na północy Peru 

 
W tym roku już dwa duże wycieki ropy naftowej dotknęły znaczną część peruwiańskiej Amazonii. Reakcja 

centralnego rządu w Limie była niewystarczająca i podjęta dopiero kilka tygodni po zaistnieniu rzeczonych awarii. 

W rezultacie spowodowanych uszkodzeń i strat pomocy potrzebuje około 8 tysięcy ludzi. Państwowe 

przedsiębiorstwo naftowe PetroPeru odpowiedzialne za te wydarzenia, a także Ministerstwo Energii i Górnictwa, 

odmawiają zaangażowania się w problem, deklarując, że wszystko jest pod kontrolą. 

 

25 stycznia 2016 roku nastąpiła awaria na jednym z najważniejszych odcinków produkcji i dystrybucji ropy naftowej 

w Peru; problem dotyczy rurociągu na północy kraju. W rezultacie doszło do wycieku, a do środowiska 

przedostało się nawet 2000 baryłek ropy naftowej, która uderzyła bezpośrednio w lokalne społeczności. Powstała 

olbrzymia toksyczna plama. Pod wpływem oddziaływania czynników środowiskowych osiągnęła ona wkrótce 

Chiriaco, dopływ rzeki Marañón. 

 

To prawdopodobnie już piąty wyciek od 2011 roku, do którego dochodzi z powodu zaniedbań firmy Perupetro. 

Zdaniem ministra środowiska Peru, Manuela Pulgar Vidala, awarie tego typu spowodowane są przez 

wykorzystywanie przestarzałych instalacji wymagających odpowiedniej konserwacji. 

Obszar ten stanowi historyczne i kulturowe terytorium rdzennej ludności Amazonii. W przypadku rzeki Chiriaco 

wycieki ropy naftowej uderzają bezpośrednio w Indian Awajun; na długości rzeki Morona najbardziej narażeni 

pozostają Achuarowie, Wampi i Chapra, dla których ewentualna utrata wartości produkcyjnej ziemi i rzek 

bezpośrednio wpłynie na ich zdrowie i bezpieczeństwo żywnościowe, a także narazi ich na niebezpieczeństwo 

zdania na łaskę firm, ponieważ te aby obniżyć koszty rezygnują z zawodowej obsługi usuwania awarii oferując 

nisko płatne zatrudnienie lokalnym mieszkańcom. Najgorszym objawem tej praktyki jest posiłkowanie się dziećmi 

wykorzystywanymi do usuwania zalegającej, toksycznej mazi. 

W ostatnich tygodniach przez strony sieci społecznościowych oraz organizacji i serwisów monitorujących sytuację 

w peruwiańskiej Amazonii, przetoczyły się zdjęcia obrazujące zniszczenia spowodowane przez te wyciek i. Rzeka 

Chiriaco stała się czarna, a wokół niej tłoczyły się młodzież i dzieci z plemienia Awajun, zabrudzone od stóp do 

głowy. Katastrofa ta wymaga szybkiego działania na rzecz ratowania ludności, flory i fauny. Nie wiele jednak w tej 

sprawie zrobiono. Na wiadomość o wycieku agendy państwowe zareagowały z ostentacyjną powolnością. 

Perupetro, a także przedsiębiorstwa prywatne zaangażowane w rafinację, transport, dystrybucję, w obrót 

paliwami i innymi produktami naftowymi, potrzebowały kilku tygodni by zająć się katastrofą, podejmując 

konieczne środki dopiero pod wpływem nacisku medialnego. Edwin Montenegro, przewodniczący Regionalnej 

Organizacji Rdzennych Ludów z Północnej Amazonii w Peru (ORPIAN-P) poinformował, że lokalne wspólnoty 

zaczęły borykać się z różnymi dolegliwościami, w tym nudnościami. Jego zdaniem PetroPeru jest bardziej 

zaniepokojone odzyskiwaniem utraconej ropy naftowej niż oczyszczaniem strefy dotkniętej katastrofą. 
 

pspi@pspi.org.pl 

https://amazonicas.wordpress.com/2016/01/26/brazylijski-sad-zawiesil-koncesje-belo-monte/


 

 

  

 

Sędzia federalna Maria Carolina Valente do Carmo podczas rozprawy w mieście Altamira, w stanie Para, a więc 

dokładnie tam gdzie znajduje się zapora, oficjalnie zawiesiła licencję umożliwiającą funkcjonowanie tamy, 

zapowiadając, że nie zostanie ona przywrócona, dopóki jej właściciele, w tym konsorcjum Norte Energia SA, nie 

spotkają się z rządem Brazylii w celu realizacji wziętego na siebie wcześniej wymogu:  czyli reorganizacji 

regionalnego biura FUNAI, rządowej agencji ds. Indian, której zadaniem jest ochrona rdzennej ludności kraju. 

Ponadto sędzia Valente do Carmo ukarała – obie strony porozumienia, a więc rząd i konsorcjum – grzywną w 

wysokości 900 tysięcy reali (225 tys. dolarów USD) za nieprzestrzeganie zobowiązań wobec FUNAI, które były częścią 

regulacji warunkujących otrzymanie wstępnej licencji w 2010 roku. 

To kolejna legislacyjna mina, na którą nastąpiły jednostki patronujące budowie zapory. Licencjonowanie projektu 

zostało opóźnione we wrześniu 2015 roku przez Brazylijski Instytut Środowiska i Zasobów Naturalnych (IBAMA), 

dlatego, iż strona realizująca projekt nie wypełniła wszystkich nakazów związanych ze złagodzeniem skutków 

zalania tysięcy akrów lasów deszczowych – powodzi, które doprowadzą do przesiedlenia 20 tysięcy ludzi. 

W grudniu ostatniego roku prokuratura federalna rozpoczęła postępowanie sądowe w sprawie zarzutów o 

„etnobójstwo” wobec siedmiu grup tubylczych, którego miano się dopuścić podczas budowy tamy Belo Monte. 

Wcześniej, także w 2015 r., prokuratorzy federalni odkryli, że Norte Energia naruszyła 55 różnych zobowiązań, 

koniecznych do spełnienia aby zapewnić przetrwanie grup tubylczych, rolników oraz rybaków, którzy utracą domy, 

ziemie i zasoby w toku konstrukcji i uruchomienia tamy. Rdzenni mieszkańcy regionu walczyli z tamą od samego 

początku, twierdząc, że Belo Monte pogorszy jakość wody, uderzy w pogłowie ryb i tradycyjną kulturę łowiecką. 

Szczególnie zwracają uwagę na zmniejszenie przepływu rzeki w regionie tzw. wielkiego zakrętu rzeki Xingu, gdzie 

żyją Indianie Juruna i Arara oraz inne grupy etniczne. 

Dla Indian budowa tamy Belo Monte jest jak demon, którego widmo powraca i zakrywa cieniem okoliczne lasy od 

półwiecza. W 1970 roku junta wojskowa rządząca wówczas Brazylią przymierzała się do budowy kilku tam na Xingu, 

lecz została zmuszona do wycofania się z pomysłu. Cywilny rząd Brazylii powrócił z projektem w 1989 r., ale opór 

wobec niego był tak silny, że pożyczkodawcy odmówili współpracy. W 2010 r. rząd Brazylii pod przewodnictwem 

Lula da Silvy i Dilmy Rousseff, zmniejszywszy jego zasięg i skalę oddziaływania, wrzucił projekt na stół kreślarski po raz 

trzeci. Przeciwnicy projektu zwracają uwagę na to, że może się on okazać na tyle niewydolny energetycznie, że w 

przyszłości jego administratorzy wystąpią z propozycją budowy dodatkowych tam wspomagających. 

Tymczasem w ostatnich dniach bliżej projektowi postanowiła się przyjrzeć Międzyamerykańska Komisja Praw 

Człowieka (IACHR). Brazylijskie instancje rządowe od sześciu lat reagują jednak agresywnie na wszystkie apele o 

konsultacje i wysłuchanie woli tradycyjnych społeczności z dorzecza Xingu. Brazylijscy politycy grozili nawet, że 

zawieszą swoje członkostwo w Organizacji Państw Amerykańskich i cofnął dofinansowanie dla jego organu 

egzekwującego prawa człowieka w obu Amerykach, czyli IACHR, jeżeli „obce agendy będą się wtrącać w 

wewnętrzne sprawy Brazylii”. 
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Wampi mają swój autonomiczny rząd 

 

Dla większości Peruwiańczyków, to była niedziela jak 

każda inna; ale w społeczności Indian Wampi z 

Soledad, był to dzień historyczny. 29 listopada 2015 

roku naród Wampi ogłosił utworzenie pierwszego 

autonomicznego rządu rdzennych mieszkańców Peru. 

 

Obszar, który znalazł się pod jego administracją wynosi 

1,3 mln hektarów –  jest to więc terytorium 

porównywalne z wielkością do amerykańskiego stanu 

Connecticut lub byłego województwa olsztyńskiego. 

Nowo wybrany rząd skupia 100 wspólnot Wampi o 

łącznej populacji około 10613 osób. Społeczności te 

nadal żyją w tradycyjny sposób praktykując na własne 

potrzeby myślistwo, rybołówstwo, a także rolnictwo na 

małą skalę. 
 
Deklarując autonomię rządową, Indianie nie poszukują niepodległości i suwerenności względem Peru. Głównym 

zadaniem tego aktu jest ochrona terytorium przodków Wampi, a także promowanie zrównoważonego stylu życia, 

dla którego priorytetami będą dobrobyt, bezpieczeństwo żywieniowe oraz zdrowe, harmonijne istnienie wespół ze 

światem przyrody. Nie jest to zadanie łatwe w dzisiejszym świecie, ale jednak konieczne. W związku z inwestycjami 

górniczych i naftowych firm, nielegalnym pozyskiwaniem drewna, a także plantacjami oleju palmowego, byt 

Wampi oraz spoistość ich społeczności będą coraz bardziej zagrożone. 

Wampi śląc swoje przesłanie podkreślają, że nadal będą obywatelami Peru, ale od teraz będą posiadali również 

swój rząd odpowiedzialny za własne terytorium. Ta jedność przyniesie im siłę polityczną, ułatwi wyjaśnianie ich wizji 

świata rządom i firmom, które w rodzimych rzekach i lasach dostrzegają tylko złoto i ropę naftową. „Dla nich, zbyt 

często jesteśmy jak małe owady, które można zgnieść” – zauważa Andres Noningo Sesen z ludu Wampi. Każda 

czynność planowana na terytorium, oddziaływująca w jakikolwiek sposób na lokalne społeczności, będzie teraz 

podejmowana przez rząd reprezentujący wszystkie wspólnoty. 

Nowy rząd składa się z prezydenta i wiceprezydenta oraz parlamentu, złożonego z 80 reprezentantów 

wybieranych przez poszczególne wspólnoty Wampi za pośrednictwem ich lokalnych zgromadzeń. Ostatecznie 

będzie miał 102 członków. Podstawą zarządzania jest Statut Autonomiczny Rządu Terytorialnego Narodu Wampi, 

który powstał w wyniku długiego, trwającego kilka lat procesu, obejmującego 50 spotkań wspólnotowych i 15 

walnych zgromadzeń, w trakcie których dyskutowano i określono wizję przyszłości we wszystkich dziedzinach życia, 

w tym: religii, duchowości, edukacji, języka i reform w toponimice, zakładającej odzyskanie tradycyjnych nazw 

miejscowości. 

Indianie Wampi zapowiadają, że będą pracowali nad osiągnięciem prawdziwej równości płci. Rząd ma w tym 

celu pracować na wszystkich poziomach, aby zakończyć wszelkie formy przemocy wobec kobiet. Szacunek dla 

kobiet i jedności, będzie miał pierwszeństwo nad praktykami kulturowymi, szczególnie poligamią, która była 

praktykowana wśród Wampi w innym kontekście historycznym, a która dziś może prowadzić do społecznych 

konfliktów. Rząd Wampi przyjął również jako priorytet dostęp do edukacji na poziomie trzecim dla kobiet na 

różnych uczelniach, na terenie całego kraju. 

Statut podkreśla także obowiązki państwa peruwiańskiego do przestrzegania prawa oraz autonomii rdzennych 

ludów i narodów. Wśród zaakcentowanych zasad statut dopomina się o to, aby wszelkie działanie mogące mieć 

wpływ na terytorium Wampi były poprzedzone swobodną i świadomą zgodą narodu Wampi, jeszcze przed ich 

zaistnieniem. Rząd Peru nie może zatem wydać żadnych koncesji na wydobycie ropy naftowej lub wkroczenie na 

terytorium Wampi bez uprzedniej konsultacji z samymi zainteresowanymi. 

 

Historyczna decyzja narodu Wampi będzie źródłem inspiracji dla rdzennych narodów w całej Ameryce Łacińskiej. 

„Podczas gdy rząd peruwiański i inne rządy w Paryżu rozmawiają o tym, jak chronić lasy tropikalne i ograniczyć 

zanieczyszczenie, my podejmujemy konkretne działania na naszym terytorium przyczyniając się do globalnego 

celu” – podkreślił nowo wybrany Pamuk Wampi. 
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S. C. Gwynne 

IMPERIUM KSIĘŻYCA W PEŁNI 

Wzlot i upadek Komanczów 

przeł. Bartosz Hlebowicz 
 

Choć w kulturze popularnej większą sławę zdobyli Apacze, Siuksowie czy 

Szejeni, to Komancze, znakomici jeźdźcy i genialni wojownicy, stworzyli 

najpotężniejsze indiańskie imperium w Ameryce Północnej, powstrzymali 

hiszpański napór z Meksyku i francuską ekspansję z Luizjany. Przez kilkadziesiąt 

lat prowadzili wojnę z białymi Amerykanami, opierając się ich kolonizacji. 

Historia zapamiętała Komanczów przede wszystkim jako okrutnych 

najeźdźców i łupieżców, jednak Gwynne rysuje bardziej złożony i bogaty 

obraz tego ludu. 

Imperium księżyca w pełni to nie tylko porywający opis dziejów Komanczów; 

to także szereg znacznie bardziej intymnych historii – Ranalda Slidella 

Mackenziego, wybitnego przywódcy wojskowego, najbardziej 

bezwzględnego i skutecznego przeciwnika Indian, Cynthii Ann Parker, słynnej 

„białej squaw”, która porwana w dzieciństwie przez Indian, zakochała się 

potem w jednym z nich, urodziła mu dzieci i nigdy nie pogodziła się z tym, że 

zmuszono ją do powrotu do świata białego człowieka, a wreszcie Quanaha 

Parkera, jej syna, wojownika, przywódcy, biznesmena, zręcznego polityka i 

rzecznika swego ludu, być może najbardziej fascynującego człowieka, który 

kiedykolwiek przemierzał Wielkie Równiny. 

 

William T. Hagan 

Quanah Parker. Wódz Komanczów 

przeł. Bartosz Hlebowicz 
 

Quanah Parker był najbardziej znanym Indianinem z Równin Południowych w 

epoce rezerwatowej. Przed 1890 rokiem został najważniejszym wodzem w 

agencji Indian Kiowa, Komanczów i Wichita. Koleje jego losu w rezerwacie 

ilustrują trudności, z jakimi mieli wtedy do czynienia Indianie i ich przywódcy. 

Dzięki wybitnym umiejętnościom znajdywania kompromisu Quanah okazał się 

skuteczny jako wódz. W sprawach ekonomicznych i politycznych był 

postępowy, ale nie godził się na odrzucenie ważnych elementów plemiennej 

kultury, dzięki czemu utrzymywał swą pozycję wśród Komanczów. 

 

WILLIAM THOMAS HAGAN (1918–2011) – amerykański historyk, specjalizujący się 

w dziejach Indian amerykańskich. Wśród jego licznych publikacji znajdują się 

m.in.: The Sac and Fox Indians (1958), United States-Comanche Relations 

(1976), Theodore Roosevelt and Six Friends of the Indians (1997), Taking Indian 

Lands: The Cherokee (Jerome) Commission, 1889–1893 (2003) oraz Charles 

Goodnight: Father of the Texas Panhandle (2007). 
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Przez ponad dwie dekady Tawacin gościł co kwartał w domach wielu 

indianistów. Pamiętam to wyczekiwanie na każdy kolejny numer i 

radość otwierania koperty z korespondencją od Marka Maciołka. 

Mozna by rzec „Jedynie trawa rośnie wiecznie”. Każdy numer Tawacinu 

to kopalnia wiedzy, o którą tak trudno było kiedyś. Dziś nietrudno 

pogubić się w pseudonaukowych publikacjach. Dlatego zachęcam do 

uzupełniania zbiorów archiwalnych numerów  Tawacinu, póki  jeszcze 

są dostępne: http://tipi.pl/  

Dariusz R. Kachlak 
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INDIGENA 4-5 
W najnowszym numerze, w trosce o rzetelne prezentowanie tematów 
indiaoskich w literaturze polskojęzycznej, redakcja podkreśla potrzebę 
recenzowania książek popularno-naukowych i naukowych, gdyż raz 
wprowadzony błąd bywa powtarzany przez lata w następnych publikacjach. 
 
SPIS TREŚCI 
 
Cezary Cieślak, Dariusz Niezgoda 
Zamiast wstępu. O potrzebie recenzji 
 
Anna Przytomska 
Antropologia historyczna Nathana Wachtela. Wprowadzenie do polskiego 
tłumaczenia tekstu 
„O problemie tożsamości kolektywnych w Andach Południowych” 
 
Nathan Wachtel 
O problemie tożsamości kolektywnych w Andach Południowych 
tłum. Anna Przytomska 
 
Marianna Keisalo 
Sztuka błaznowania wśród Yaqui – inwencja i konwencja w występach 
chapayeków 
tłum. Bartosz Hlebowicz, Justyna Pietrasik 
 
Adam Piekarski 
Niebiescy żołnierze nad rzeką Grand. Wojna z Indianami Arikara w 1823 roku 
jako prolog udziału amerykaoskiej armii w ekspansji na zachód od Missisipi 
 
Legendy nie umierają: czyli o tym jak zdemaskowad demaskatora – Witold 
Jacórzyoski  
…. i wiele innych ciekawych tematów – ZAPRASZAMY - http://indigena.edu.pl/  
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