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Przed nami kolejny rok indiańskich wydarzeń. Mamy nadzieję, że 

będą one dobre zarówno dla mieszkańców wyspy Żółwia, a 

także dla środowiska polskich indianistów.  

W tym miejscu, zazwyczaj powinny znaleźć się życzenia na Nowy 

Rok. Jednak w związku z ich ogromem, pozostając w ciszy i 

szacunku dla każdej Istoty, zostawiamy puste miejsce – tak, aby 

każdy miał możliwość wypowiedzenia swoich pragnień, 

podziękowań, życzeń, aby znalazł miejsce dla siebie we 

wspólnym Kręgu.  

Pieśo uzdrowienia 

Twoje serce jest dobre. 

Duch Świetlistej Ciemności będzie tutaj z nami. 

Teraz myślisz o tym, co smutne i przykre. 

Musisz myśled o tym, co dobre. Połóż się tu i zaśnij, 

Przyjdzie do nas świetlista ciemnośd. 

Myśl o tym, co dobre. 

Kiedy będziesz spał, 

Dobro będzie ci dane. 

Będę o nie prosid, ono tędy przejdzie. Ono zdarzy się tutaj. 

Będę prosid o dobro dla ciebie. 

Ono przyjdzie, gdy będę siedział przy tobie, 

Ono stanie się, kiedy będę tu siedział. 

 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 

Nowości wydawnicze 

http://tipi.pl  

Tł. Ewa i Wacław Pyczkowie, pochodzi z miniatury „Zbiór tekstów indiaoskich – Dobro 

będzie ci dane”, Wyd. Grupy Działao Twórczych; Chodzież 1991 

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


 

  

Stowarzyszenie – aktualności 

Przypominamy wszystkim członkom Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian o statutowym obowiązku 

uiszczenia składki członkowskiej, która na rok 2012  wynosi 10 PLN (dziesięć złotych).  

 

O wysokości składki na rok 2013 poinformujemy w kolejnym Biuletynie. 

 

Wasze składki członkowskie przeznaczone są głównie na utrzymanie strony i serwera PSPI. Ich wysokość 

w roku 2012  jest wyjątkowo niska. Okazuje się jednak, że z powodu braku składek, a tym samym 

środków na koncie, przedłużenie ważności domeny i utrzymanie serwera było zagrożone. Taka 

sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tylko od członków Stowarzyszenia zależy, czy nadal będą 

występować takie problemy. 

  

Zależy nam na szerokiej działalności. Nie może się jednak ona opierać wciąż  na sponsoringu 

pojedynczych osób. Oczekujemy widocznych przejawów istnienia PSPI:  wszystko to jednak związane 

jest z opłatami. Dlatego przypominamy wszystkim, którzy nie zapłacili w roku 2012 składki członkowskiej, 

o wywiązaniu się ze statutowego obowiązku i wpłaty na konto Stowarzyszenia:  

 

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian 

Ul. Broniewskiego 97/94 

01-876 Warszawa 

 

KONTO: BPH    55 1060 0076 0000 3200 0143 7158 SKŁADKA 2012 

 

KRS 0000376811; REGON: 145935847 

 

Kontakt: http://pspi.org.pl ; pspi@pspi.org.pl 

Współpraca 

Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian powstaje w oparciu o ogólnie 

dostępne informacje. Ma być jedną z wielu form wymiany informacji pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia, a przede wszystkim formą komunikacji środowiska polskich indianistów.  

 

Jeżeli słyszeliście o czymś, co może być ważne dla nas wszystkich, chcecie podzielić się opinią, także  

krytyczną, zapraszamy do pisania do Redakcji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele informacji na 

bieżąco można śledzić w mediach. W Biuletynie staramy się jednak zamieszczać także informacje 

niejako „z indianistycznego podwórka”. Dlatego też zapraszamy do współpracy wszystkich, którym 

zależy na dobrym imieniu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.  

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


 

  

Joanne Shenandoah i Doug George-Kanentiio w Bydgoszczy 

Z prawdziwą satysfakcją chciałbym oznajmid, że jesienią zawitała do Bydgoszczy Joanne Shenandoah, która jest jedną z 
najbardziej znamienitych oraz uznanych przez krytykę amerykaoskich piosenkarek indiaoskiego pochodzenia. Planowana w 
listopadzie wizyta piosenkarki w grodzie nad Brdą stanowi efekt moich wielomiesięcznych starao, a w początkowych rozmowach 
nie obyło się również bez pomocy przyjaciół, gdzie wspomógł mnie Harry Schueler z Niemiec, za co mu serdecznie dziękuję. 

Wydawało mi się, że znam Joanne. Przecież znałem jej płyty, jej muzykę i śpiew. Zawsze wzruszała mnie swoim głosem, a jej 
muzyka wielokrotnie towarzyszyła mi, szczególnie podczas długich, zimowych wieczorów, gdy siedziałem w domu nad 
kolorowymi paciorkami wyszywając indiaoskie rękodzieło. Ale wszystko się zmieniło. Dopiero teraz, gdy poznałem ją osobiście. 
Gdy mogłem zauważyd jak ciepłą w relacjach międzyludzkich jest osobą, gdy jak dobry żniwiarz, który sieje ziarno i ona rozsiewa 
wokół siebie spokój i pozytywną energię.  

Piosenkarce Joanne Shenandoah towarzyszył podczas wizyty w Bydgoszczy należący do klanu Niedźwiedzia (Bear Clan) Doug 
George-Kanentiio, pochodzący z narodu Irokezów Mohawk, wykładowca, konsultant filmowy oraz dziennikarz który podczas 
pobytu prezentuje wykłady na uczelniach wyższych, dotyczące różnych zagadnieo związanych z kulturą Irokezów. Następnego 
dnia po koncercie Joanne, Daug zaprezentował wykład w Wyższej Szkole Gospodarki. Tytuł wykładu - Wielkie Prawo Pokoju (The 
Great Law of Peace). Doug to skromna ale historyczna w ruchu amerykaoskich Indian postad. Wiele godzin wspólnej rozmowy 
pozwoliło nie tylko zaprzyjaźnid się z Dougiem, ale dogłębniej poznad kulturę i historię dumnych Irokezów. 

To wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni nie tylko jest artystycznym wydarzeniem, chociaż nie mam wątpliwości, 
że i takim było. Dla mnie przede wszystkim było to bliskie spotkanie z osobami reprezentującymi tubylczy świat oraz te jego 
wartości, które stanowią również o moim widzeniu otaczającej rzeczywistości, i które chciałbym by wyznaczały dalsze ścieżki 
mojego życia. Wspaniały głos Joanne i postawa Douga to dar od Boga, a nie każdemu jest on dany. Joanne  i Doug - dziękuję. 
Dziękuję za przepiękny, poruszający duszę koncert, za ciepłe spojrzenia i dobry humor, za śpiewy w moim domu, za uściski dłoni 
podczas wspólnych modlitw i za same modlitwy często wyrażane śpiewem. Dziękuję Wam, za to, że mogliśmy byd razem.  

Cieszę się również z tego, że chociaż na moment Bydgoszcz mogła stad się stolicą polskich indianistów. Wasza obecnośd na 
koncercie Joanne świadczy niezbicie jak bliskie są nam wszystkim takie wartości, które łączą. I w tym widzę pozytywną energię 
obecności Joanne i Douga w moim rodzinnym mieście.  

Jednocześnie chciałbym podziękowad wszystkim, którzy włączyli się do 
tego byśmy mogli się spotkad na koncercie Joanne. Gościnne progi 
Miejskiego Centrum Kultury i wsparcie Ambasady Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w Warszawie to ważne fundamenty spotkania w Bydgoszczy. 
Niemniej ważne było wsparcie Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, 
które reprezentuję oraz WSG, gdzie mieliśmy sposobnośd wysłuchad 
interesującego wykładu Douga. Dziękuję wszystkim sponsorom, bez 
udziału których nie byłoby łatwo zorganizowad całe przedsięwzięcie. Mam 
jednak pełne przekonanie, że wszystkie instytucje reprezentowane są 
przez konkretne osoby i tylko dzięki ich wsparciu i pomocy koncert Joanne 
Shenandoah w Bydgoszczy mógł się odbyd. Chciałbym podziękowad 
również Darkowi Lipeckiemu i tancerzom za wspaniały show powwow, 
który jeszcze przed koncertem pozwolił jego uczestników wprowadzid w 
świat północnoamerykaoskich Indian. Magdzie dziękuję za piękny bukiet 
kwiatów, który mogłem wręczyd piosenkarce na zakooczenie, a wielu 
osobom, moim przyjaciołom za wcześniejsze deklaracje pomocy.  

Adam Piekarski.  



 

 

  

Można by pokusid się o założenie, że Stefania Antoniewicz, podobnie z popularnym Sat-Okhiem, była prekursorką 

indianistyki w Polsce. Jej liczne kontakty z tubylczymi działaczami od początku 60tych lat XX w, stały się przyczynkiem do 

wielu spotkao w jej skromnym mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Młodzi ludzie chłonęli informacje płynące z 

obszernej korespondencji prowadzonej przez Babcię z indiaoskimi więźniami i działaczami społecznymi. Zasłyszane 

opowieści były powielane później na maszynach do pisania i rozsyłane listownie po całym kraju. W ten sposób informacje 

o ówczesnych wydarzeniach, chociażby z Wounded Knee 1973 docierały do szerokiego środowiska powstającego dopiero 

Ruchu Ludzi Przyrody, jak mówili o sobie ówcześnie ludzie interesujący się Indianami – zanim powstała jeszcze ogólnie 

znana dziś nazwa Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian (początek lat 80tych).  

Listy od Indiaoskiej Babci przedrukowywane były w jednym z najbardziej popularnych czasopism tamtych czasów – 

Akwesasne Notes: pismie północnoamerykaoskich Indian Mohawkow z pogranicza kanadyjsko-amerykaoskiego. W 

formie maszynopisu przez wiele lat krążyły w środowisku indianistycznym. To dzięki nim dowiadujemy się jak wyglądało 

codzienne życie rodzącego się Ruchu Indian Amerykaoskich (AIM) oraz prywatne relacje między kulturami – indiaoskimi 

wnukami i polską Babcią. 

O ważności Indiaoskiej Babci dla środowiska polskich indianistów może świadczyd chodby fakt wydania przez 

wydawnictwo TIPI referatów z sesji popularno-naukowej pod Jej patronatem pt. „ODRĘBNA RZECZYWISTOŚD - referaty z 

sesji "Indianie i indianiści" poświęconej pamięci Indiaoskiej Babci, Stefanii Antoniewicz” w 2004 roku. Indiaoska Babcia 

jest także autorką  bajki „Bramy Królestwa”, w której zawarte zostało Jej duchowe przesłanie.  

 

 

 

Pamięci Indiaoskiej Babci - Stefanii Antoniewicz 

w 30 rocznicę Jej odejścia 

 

Nie tylko indiaoskie tradycje odwołują się do pamięci o zmarłych. Tak długo jak 

pamiętamy o przodkach, przekazujemy o nich prawdę i rozprzestrzeniamy wartości 

propagowane przez nich, tak długo pozostają nie tylko w sferze naszych wspomnieo, ale 

także są żywą ideą przekazywaną z pokolenia na pokolenie.  

Od wielu lat, w pierwszych dniach listopada, warszawscy przyjaciele Indian spotykają się 

przy grobie Indiaoskiej Babci. Tradycyjne spotkania poświęcone tej niezwykłej osobie 

skupiły także i w tym roku niewielką grupę osób pamiętających o 30 rocznicy Jej odejścia.  

O Indiaoskiej Babci pamięta niewielu indianistów, a przy Jej grobie 

spotyka się zaledwie garstka ludzi. Sat-Okh przekazał Ruchowi 

wiedzę o życiu materialnym Indian, o sztuce ludowej, która jest 

nierozerwalną częścią sfery duchowej indiaoskiego świata. Indiaoska 

Babcia była łącznikiem pomiędzy dwoma światami. Jednocześnie 

swoim wiekiem, wiedzą i autorytetem uczyła szacunku do starszyzny 

i tradycji. „Odrębna rzeczywistośd” to nie Jej wyimaginowany świat – 

to świat tuż obok nas – trzeba byd tylko, chod trochę, wrażliwym.  

Więcej o Indiaoskiej Babci, Jej listy znajdziesz tutaj: 

http://www.indianie.eco.pl/bylo/babcia.html 

Przy grobie Indiańskiej Babci, Warszawa, grudzień 2012 

http://www.indianie.eco.pl/bylo/babcia.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku dla nikogo nie był łaskawy na Równinach. Od czasu, gdy późnym latem 1887 

roku nastąpiło zadmienie słooca, słuchano o dziwnych proroctwach dochodzących z zachodniej Nevady. Syn 

mistycznego Tavibo, święty człowiek Paiute - Wovoka wykorzystując nauki swojego ojca i własne wizje zaczął głosid 

dobrą dla Indian nowinę. Twierdził, że ziemia odmieni swoje oblicze, biali odejdą, powrócą wytrzebione stada 

bizonów a zmarli przodkowie ożyją. Aby ta nowa rzeczywistośd mogła się ziścid,  Indianie powinni zacząd nowe życie, 

odzyskad dawną harmonię i stronid od białych, odrzucając jednego ze sprawców swoich nieszczęśd - alkohol. W tym 

celu Indianie mieli taoczyd mistyczny Taniec Ducha (Ghost Dance). Rozpaczliwa próba zmiany, tak potrzebnej wielu 

plemionom, której echa zapowiedzi docierały na Równiny podsycała jedynie ten proces. Wielu więc uwierzyło, że 

zakładane podczas Taoca Ducha koszule, malowane w święte wzory będą chronid wyznawców przed wszelkim złem, 

w tym i przed kulami z broni białych ludzi.  

W grudniu 1890 roku biali urzędnicy lakockich rezerwatów zaniepokojeni taocami i sytuacją najpierw zabronili 

Indianom Taoca Ducha, by ostatecznie wezwad na pomoc armię, która miała uśmierzyd nieprzyjazne nastroje. 

Indianie, którzy swoje nadzieje na lepsze jutro ulokowali w mistycznych wizjach nie zaprzestali taoców, co poczytano 

za bunt, wydając rozkazy jego uśmierzenia i aresztowania opornych liderów. 15 grudnia podczas próby aresztowania 

w tragicznych okolicznościach zginął zasłużony przywódca Lakotów Hunkpapa Siedzący Byk (Sitting Bull). To znaczący 

fakt sprowokowało Indian do ucieczki i szukania pomocy w innych miejscach niż wyznaczone agencje. Wielu z nich 

schroniło się u obozującej nad Cheyenne River grupy Lakotów Minniconjou, wodzem której był Wielka Stopa (Big 

Foot).  W obawie przed żołnierzami grupa ta    wyruszyła na południe do pobliskiej agencji wodza Czerwonej Chmury 

(Red Cloud), w nim widząc swoją szansę na przeżycie. 28 grudnia żołnierze odnaleźli wycieoczonych zimnem i głodem 

350 Indian i po krótkich negocjacjach Wielka Stopa skierował się do pobliskiego wojskowego obozu, stacjonującego 

nad potokiem Wounded Knee. Jeszcze wtedy nikt nie mógł wiedzied, że kolejny dzieo stanie się dla Lakotów miejscem 

desperackiej walki, ostatnim w historii konfliktu z Amerykanami rozpaczliwym, zbrojnym aktem zrywu. 

Poniedziałkowy poranek 29 grudnia nie zapowiadał zbliżającej się tragedii. Postanowiono jednak rozbroid Indian a 

otaczające ich odziały, o ironio, 7 pułku kawalerii pokładały nadzieję w swojej silnej przewadze, tym bardziej, że nad 

pobliskim wzgórzem groźnie wyciągały swoje paszcze cztery szybkostrzelne działka hotchkissa. Byd może 

przypadkowy wystrzał rozpętał kanonadę i w kilka chwil później kawalerzyści rozpoczęli ostrzał zgromadzonych 

Indian, zapominając przy tym i o białej fladze i o tym, że wśród całej grupy wiele osób stanowiły kobiety i dzieci. Serie 

z działek rozpoczęły krwawe żniwo, a nierówną walkę jeszcze długo kooczyły echa pojedynczych wystrzałów by 

ostatecznie przerodzid się w zalegającą nad potokiem martwą ciszę. Zginął Wielka Stopa, a wraz z nim ponad 150 

pobratymców.  

Piękne marzenie. 
122 lata tragicznych wydarzeo nad potokiem 

Wounded Knee.  

Masowy grób po masakrze nad Wounded Knee. Przychodzą 

na myśl obrazy z masowych grobów 50 lat później w innej 

części świata…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nadchodzący blizzard otulił martwe ciała mrozem i przykrył śnieżną bielą, które czekały na polu do nowego roku 

na szybki pochówek w zbiorowej mogile.   

Od tego momentu nazwa Wounded Knee w świadomości indiaoskiej zaczęła nabierad nowego znaczenia. Powoli 

stawała się symbolem indiaoskiego oporu i walki o wolnośd. Nie tylko Lakotów ale wielu innych plemion. Dobitnie 

przypomniał o tym amerykaoski pisarz i historyk Alexander Dee Brown, który  w 1971 roku opublikował książkę 

"Pochowaj me serce w Wounded Knee" (Bury my heart at Wounded Knee). Ta słynna już fraza zaczerpnięta przez 

niego z poematu Stephena Vincenta Beneta pojawiła się w historycznym momencie, który stanowił dla Indian po 

wielu latach marazmu tak naprawdę początek procesu odzyskiwania przez nich dumy z  faktu bycia tubylczymi 

Amerykanami. 

Oczywiście każdy ma prawo do własnej oceny historii oraz tworzących ją faktów. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

niezależnie od takich ocen są wydarzenia w historii narodów, które zawsze będą przez nie pamiętane i będą 

stanowid dla nich ważny symbol. Nic już więc nie zmieni tego, że tragiczne zdarzenie, które miały miejsce nad 

potokiem Wounded Knee 122 lata temu dla wielu Indian będzie ważne i właśnie do niego będą się odwoływad 

przyszłe pokolenia. Nieszczęsne doświadczenia wyrażają się często w cierpieniach, których i potem nie brakowało 

indiaoskim narodom. Jeden ze znaczących świadków tragicznych, grudniowych chwil nad Wounded Knee, święty 

człowiek Lakotów  Czarny Łoś (Black Elk), wiele lat później spoglądając na to miejsce  z nostalgią i smutkiem 

powiedział: "...Kiedy spoglądam wstecz z tego wysokiego wzgórza mej starości, wciąż widzę zmasakrowane ciała 

kobiet i dzieci, tworzące stosy lub porozrzucane wzdłuż krętego wąwozu; równie wyraźnie, jak wtedy, gdy 

patrzyłem na to młodymi jeszcze oczyma. I widzę, że coś jeszcze zginęło tam, w tym krwawym błocie i zostało 

pogrzebane w zamieci. Marzenie ludzi tam umarło. Było to piękne marzenie.".  

Ta gorzka wypowiedź człowieka, świadka dziejów i świętego człowieka narodu Lakotów dzisiaj nie musi byd jednak 

już prawdziwa. Udział Indian w zdominowanym przez euro-amerykaoską cywilizację świecie pozwala im bowiem 

zauważad wartości reprezentowane przez własne, plemienne kultury.  Wielu z nich dostrzega koniecznośd powrotu 

do nich, a indiaoska tożsamośd staje się tym samym jedną z niewielu dróg ochrony tubylczej kultury wobec 

ogromnego i skutecznego w części naporu kultury dominującej. Trzeba tylko wierzyd, że święty krąg w którym 

wszyscy przebywamy, pomimo tragicznych wydarzeo nie został zniszczony. Konieczne jest więc dalsze 

poszukiwanie równowagi szczególnie pomiędzy tym, co reprezentują dawne, prawdziwe tradycje a wyzwaniami 

współczesnego świata, bez czego żaden naród, także indiaoski nie będzie zdolny do zachowania własnej 

tożsamości.  

Adam Piekarski  

Zamarznięte zwłoki  

wodza Wielkiej Stopy po masakrze 30.12.1890 



 

 

  

„2 listopada 1972 roku Ameryka i świat zaskoczeni zostali 

wiadomością tak niewiarygodną, jak lądowanie na księżycu. 

Grupa amerykaoskich Indian zajęła budynek Biura do Spraw 

Indian (Bureau of Indian Affairs - BIA) w Waszyngtonie, D.C. 

i utrzymywała go przeciwko zmasowanym oddziałom i 

największej potędze na ziemi. *…+Kataklizm nadszedł, kiedy 

biała policja i szacowni obywatele hrabstwa Custer w 

Dakocie Południowej zdecydowali się potraktowad z 

przymrużeniem oka śmierd dwudziestoletniego Indianina z 

ręki białego człowieka, jako niewielkie zakłócenie spokoju. 

Była to historia bardzo typowa dla Dakoty Południowej, ale 

tym razem zakooczyła się inaczej. *…+ 

Zjawił się bowiem wściekły tłum Indian, domagając się 

równej sprawiedliwości, co zakooczyło się w rezultacie 

paleniem budynków i starciem z policją na ulicach 

noszącego nieszczęsną nazwę miasteczka Custer. Dwa dni 

później rasistowska zniewaga w barze w Rapid City 

doprowadziła do kolejnych zamieszek w tej stolicy 

antyindiaoskiego rasizmu. Pobito wielu białych, a ponad 

czterdziestu Indian uwięziono.  

27 lutego 1973 r. męczący półsen amerykaoskiego sumienia 
przerodził się w długą marę senną z Wounded Knee. 
Transportery opancerzone (APC ) i działka samobieżne 
krążyły po wysokiej trawie wokół kościółka Najświętszego 
Serca i Szlaku Big Foota, a rakiety i świetlne pociski 
przeszukiwały preriową noc. Aktywiści z AIM i ich sojusznicy 
wyłonili się na miejscu ostatniej wielkiej masakry Indian w 
Ameryce (sprzed osiemdziesięciu trzech lat) i zaprzysięgli 
zmienid świat lub zginąd. Podczas gdy starcy modlili się, a 
młodzi mężczyźni malowali swoje twarze w gotowości na 
śmierd, oszołomione społeczeostwo trwało w niewierze.  

Wounded Knee 1973…. 
Uzbrojeni Indianie ważący się na wyzwanie potęgi Stanów 
Zjednoczonych? Malowidła wojenne w dobie bombowców 
B-52? Nawet kiedy nocne wymiany ognia rozerwały 
ciemnośd Dakoty Południowej, kiedy postrzelono ludzi z 
FBI, zabito i raniono wielu Indian, kiedy prawdziwe kule 
przebijały prawdziwe ciała, a nazwa Wounded Knee 
błyszczała w nagłówkach prasy od Zambii po Japonię - 
społeczeostwo siedziało bez ruchu, jak gdyby wszystko to 
był tylko western. *…+”* 

*Robert Burnette & John Koster; "The Road to Wounded 
Knee" Co. 1994 by Robert Burnette, tłum. Marek Nowocieo 
1983 

Polecamy tłumaczenie: 
http://www.indianie.eco.pl/wounded.htm  

 

Okupacja Wounded Knee 1973. Słynne zdjęcie sprzed 
kościółka z charakterystycznie odwróconą flagą 
amerykaoską. Podobnie wykorzystywano ten symbol 
wielokrotnie  np. podczas wojny w Wietnamie. 
Odwrócona flaga to jeden z sygnałów alarmowych  
stosowany przez armię amerykaoską.  

W ramach obchodów kolejnej rocznicy upamiętniającej 
wydarzenia w Wounded Knee 1973, organizowane będą jak 
co roku rajdy i marsze. Od wielu też lat organizowane są 
zimowe rajdy konne Szlakiem Wielkiej Stopy.  

Wounded Knee 2013 – 

40 rocznica wydarzeo 

http://www.indianie.eco.pl/wounded.htm
http://www.indianie.eco.pl/wounded.htm
http://www.indianie.eco.pl/wounded.htm


 

 

 

 

 

  

 

Zapraszamy na zimowe spotkanie indianistyczne w 

Kołobrzegu 22-24.02.2013, poświęcone 40tej rocznicy 

wydarzeo w Wounded Knee.  Obchody rocznicy okupacji tego 

niewielkiego miasteczka, będą miały w tym roku szczególny 

wydźwięk.  

Dlatego też  chcielibyśmy również w Polsce, stanąd wspólnie, 

w Duchu, z indiaoskimi wojownikami. Upamiętnijmy                 

w zimowe dni  tych, którzy oddawali życie za swoich bliskich, 

w obronie praw, w obronie tożsamości, w obronie kultury i 

człowieczeostwa.  

Staomy w zimowy poranek w jednym Kręgu! 

Ramowy program spotkania: 

- spotkanie w Kręgu upamiętniające wydarzenia w WK 1973  

- wieczór pamięci Russela Means’a 

- Ruch Indian Amerykaoskich wczoraj i dziś 

- wydarzenia lata poświęcone obchodom Dni Pamięci  Sat-

Okh’a – Stanisława Supłatowicza, w X rocznicę Jego odejścia 

- dyskusja o idei powstania muzeum indiaoskiego na Pomorzu  

 

40. rocznica wydarzeo w  Wounded Knee 

Przez wiele lat, najbardziej widocznymi przejawami działania środowiska polskich indianistów, były, i wciąż pozostają, 
Zloty Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Od ponad dekady, obok Zlotów, na przełomie wiosny i jesieni, organizowane są 
festiwale muzyki i taoca – Pow-wow.  

Przewidujemy zakwaterowanie na terenie miasteczka 

westernowego „Dziki Zachód”; Krąg Pamięci, rozmowy 

indianistów do białego rana; w zależności od pogody 

możliwośd zorganizowania kuligu, jazda konna. Istnieje 

możliwośd zimowego rozstawienia tipi (prosimy                          

o wcześniejszy kontakt w sprawie tyczek).  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych, 

prosimy o zgłoszenia do 13. stycznia 2013 roku. 

Zapraszamy wszystkich pragnących upamiętnid wydarzenia 

w Wounded Knee, a także wszystkich, którzy chcą się 

zaangażowad w przygotowania letnich obchodów Dni 

Pamięci Sat-Okh’a – niezależnie od miejsca i terminu tych 

wydarzeo. 

Nowy właściciel miasteczka westernowego „Dziki 

Zachód”, Paweł Czechowicz,  zaprasza indianistów do 

wspólnego działania na rzecz propagowania rzetelnej 

wiedzy na temat kultur indiaoskich. W oparciu o jego 

możliwości i naszą wiedzę i zaangażowanie, mamy 

niezwykłą szansę na podjęcie zdecydowanych działao na 

zmianę wizerunku tego miejsca, a przede wszystkim 

ogromne pole do prowadzenia wieloletnich działao 

indianistycznych.  

Kontakt w sprawie zakwaterowania oraz współpracy z  

organizatorami: 

Jacek Piętka - wilk76@o2.pl ; 608 834 594 

Dariusz R.  Kachlak - dariusz@indianie.eco.pl ; 691 326 312 

 

Pomiędzy tymi wydarzeniami o często międzynarodowym zasięgu, zdarzają się sporadyczne spotkania bardziej lokalne. 
Przez wiele lat, pod koniec lata, organizowane były Fiesty w Gołuchowie. Zimą, przez lata, budziliśmy się w 
zamarzniętych fortach lub schronisku w Srebrnej Górze.  Były to niezapomniane, bardziej kameralne spotkania, dające 
możliwośd lepszego poznania się w węższym gronie. Niejednokrotnie rodziły się też wtedy pomysły na długotrwałe 
działania. Niestety z biegiem lat, głównie chyba z powodu ogólnoświatowego „braku czasu”, skupiliśmy się głównie na 
Zlocie i Pow-wow. Nie możemy zapominad, że nie są to jedyne spotkania w ciągu indianistycznego roku. Bezpośrednie 
kontakty i wymiana podglądów są najlepszą formą dyskusji i przyczynkiem do wspólnych działao.  

 

mailto:wilk76@o2.pl
mailto:dariusz@indianie.eco.pl


 

 

  

Historia polskiego uczestnictwa w kolejnych edycjach Świętego Biegu ma swoją 
wieloletnią tradycję. Polscy Biegacze znani są na całym świecie – od Alaski aż po Ziemię 
Ognistą, w Kraju Kwitnącej Wiśni oraz na wielu innych etapach Biegu po całym świecie. 
Nasz wkład w europejskie Biegi, a także lokalne inicjatywy i marsze, powinny byd dumą 
naszego środowiska.  Przejście z Indianami Ameryki z Alcatraz do Waszyngtonu, czy 
biegi przez całą Europę,  to ważny przejaw naszego zaangażowania w niesienie 
indiaoskich idei przez świat. To także osobiste zaangażowanie w ogólnoświatowe 
działanie na rzecz Matki Ziemi. 

Indiaoskie bieganie 

“Przez stulecia Tubylczy Amerykanie wyrażali swe odczucia w rozmaity sposób. Bieganie jest jednym ze sposobów 
ekspresji. Każda mila, każdy kilometr, wypełnione są modlitwą za Matkę Ziemię. Podstawą każdego naszego kroku jest 
Duchowośd.  

Biegaliśmy przez najgorętsze pustynie świata i najmroźniejsze ziemie Północy. Biegaliśmy przez najwyższe góry naszych 
ziem, podczas burz, w dzieo i w nocy. Każdy poranek rozpoczynamy modlitwami, a magię tych modlitw niesiemy przed 
sobą przez cały dzieo, by wieczorem zakooczyd go złożeniem podziękowao i ofiary z tytoniu. W ten duchowy sposób 
pragniemy ponieśd misje biegania także przez Europę. Bieg koncentrowad się będzie na Duchowości, Modlitwie i Pokoju.” 

- Dennis Banks (1990) 

Sprawy naszego Indiaoskiego Biegania zaczynają się krystalizowad. Przy okazji spotkania na koncercie Joanne Shenandoah 

w Bydgoszczy, odbyłem rozmowę z Markiem Długoszem i poczyniliśmy kilka istotnych ustaleo: 

1. przyszłoroczne wydarzenie odbędzie się na trasie Poddębice - Uniejów (ok. 16 km) 

2. w Poddębicach odbędą się ceremonie i modlitwy rozpoczynające Bieg. Godzinę startu ustalimy tak, by do 

Uniejowa wbiec / przyjśd na 2 godziny przed rozpoczęciem PowWow  Ranoresa. Na miejscu skorzystamy z 

pryszniców w szkole i weźmiemy udział w ceremonii otwarcia PowWow. 

3. nasza inicjatywa będzie miała mieszany biegowo-marszowy charakter. Ktoś kto będzie się czuł na siłach 

pobiegnie, ktoś kto będzie chciał - będzie po prostu szedł. 

4. chcemy, by nasze wiosenne Bieganie było początkiem większej serii podobnych wydarzeo w różnych 

miejscach Polski. 

Do kooca stycznia 2013 będę zbierał deklaracje uczestnictwa w Biegu (sprawa ilości koszulek, wielkości wsparcia 

samochodowego Biegu, noclegów itp.), a obecnie rozpoczynam starania o uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleo. 

Termin naszego Biegu - w dniu uniejowskiego Pow-Wow, 6. kwietnia 2013r. Wszelkie szczegóły będziemy ustalad - i 

publikowad - na bieżąco. 

Grupa INDIAOSKIE BIEGANIE na Facebook’u: https://www.facebook.com/groups/indianskiebieganie  

Do zobaczenia na Szlaku! 

Krzysztof „Myszak” Mączkowski (km@plusnet.pl) Marek Długosz 

Nieco wspomnieo z indiaoskich biegów sprzed lat http://www.indianie.eco.pl/bylo/biegdw.htm  

https://www.facebook.com/marek.dlugosz1?group_id=206908566106099
https://www.facebook.com/groups/indianskiebieganie
mailto:km@plusnet.pl
http://www.indianie.eco.pl/bylo/biegdw.htm


 

 

  

info 

W pierwszej kolejności chcę uhonorowad mojego nauczyciela 

– Wichapi Wichasa – Jamesa Robideau. Dziękując za 

wszystkie nauki, spotkania i sprawy którymi dzielił się przez 

lata ze mną i ludźmi zarówno z PRPI, jak i na świecie. 

 

Pragnę uhonorowad Romana Balę i oraz biegaczy z Polski 

biorących udział w Świętych Biegach na przestrzeni lat.  

Pragnę uhonorowad Marka Maciołka , Marka Nowocienia 

oraz Marka Cichomskiego – twórców z Polskiego Ruchu 

Przyjaciół Indian. 

Pragnę uhonorowad moim biegiem…. 

Polski Ruch Przyjaciół Indian to środowisko wielu dobrych 

myśli, działao, wydarzeo. Czasem rozmijających się w 

detalach, złączonych wspólnymi ideami. Zbierzmy je razem 

nie tylko podczas festiwali Pow-wow, ale także podczas tego 

Biegu dla.... każdy biegnie dla siebie i innych. 

Bieg to Idea. Idea modlitwy i uhonorowania. Niesienia myśli 

innych i swoich własnych intencji. Dla mnie, osobiście, to czas 

i Droga spólnego pokonywania siebie, swoich słabości. 

Możliwośd uhonorowania tych, którzy wciąż między nami, 

dla nas.  

Pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli. Tak bardzo 

często nie myślimy o tych, którzy dla nas, koło nas, na co 

dzieo są przecież. To możliwośd wzięcia na siebie 

odpowiedzialności za intencje tych wszystkich, którzy nie 

mogą pobiec, a których myśli chcą zjednoczyd się w Kręgu. 

 

Nie tylko indiaoska tradycja honoruje Przodków. Ale też nie 

tylko indiaoska tradycja honoruje tych, co wciąż z nami. 

 

Spotykamy się w wielu Kręgach. Staomy także wspólnie, 

razem, by wyrazid szacunek dla naszych Ludzi, dla tych, 

którzy dla nas tworzą, dla nas są od lat. Możemy jedynie 

stanąd razem w Kręgu, możemy przejśd 100 metrów, 

możemy przebiec kilometr, możemy przejśd 5 kilometrów, 

możemy przebiec tyle, ile nas nogi poniosą. Ale zróbmy coś 

wspólnie - każdy z nas z inną myślą, dla kogo innego, w ciszy, 

skupieniu, poczynając od pojedynczych dusz w jedności 

Kręgu. 

Dariusz R. Kachlak, 15. grudnia 2012  

Mój Bieg dla…. początek…. 

15. grudnia 1890 roku, w rezerwacie Standing Rock, w 

Dakocie, został zamordowany wódz grupy Lakota Hunkpapa, 

Tȟatȟáŋka Íyotake – Siedzący Byk. 

15. grudnia 1990 roku miało miejsce moje pierwsze 

spotkanie z przyjaciółmi Indian z Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian w Warszawie. 

15. grudnia 2012 roku, niewielka grupa indianistów spotkała 

się przy grobie Indiaoskiej Babci (nazywanej tak przez Indian 

na początku 70 lat) Stefanii Antoniewicz, aby oddad cześd po 

30 latach od Jej odejścia. 

W tych dniach pamiętamy naszych Przyjaciół i Przodków, 

czasem niezależnie nawet od tego, czy znaliśmy ich czy też 

nie. Ważne jest, by pielęgnowad w sercach pamięd o nich. To 

jest dobre. 

Ale…. 

Szacunek należy się naszym Przyjaciołom i Starszyźnie także 

dzisiaj. Nie tylko po latach od ich odejścia, ale także  - a może 

przede wszystkim, za ich życia, tu i teraz – dziś. 

 

W 2013 roku, 06. kwietnia, odbędzie się w Uniejowie 11 

Wiosenne Pow-wow. Krzysztof „Myszak” Mączkowski podjął 

inicjatywę zorganizowania w Polsce biegów związanych ze 

Świętym Biegiem (biegi  te, w korelacji ze Świętymi Biegami 

na całym świecie, odbywały się w Polsce w 90 latach). 

Moją osobistą intencją jest uhonorowanie w biegu tych, 

którzy wciąż są pośród nas. Nie tylko tych, którzy odeszli. Ale 

właśnie tych, którzy wciąż są z nami, i są dla nas.   

 

Chciałbym zaprosid do Biegu wszystkich, którym leżą na 
sercu sprawy indiaoskie. Tych, którzy mówią o sobie 
Przyjaciele Indian: nie tylko robiąc sobie z nimi zdjęcia, ale 
także niosąc Ich idee przez życie. 

Chciałbym by pobiegli wszyscy, dla których  ważny jest Polski 
Ruch Przyjaciół Indian i jego uczestnicy, niezależnie od 
naszych kręgów zainteresowao.  



 

 

  

Obecnie najbardziej widoczną postacią ruchu Idle No More jest indiaoska wódz Theresa Spence. Kobieta, która 

przewodzi społeczności Attawapiskat First Nation i której ziemie położone są w północnej części prowincji Ontario, 

prowadzi od 10 grudnia 2012 r. głodówkę w tipi znajdującym się niedaleko gmachu  parlamentu (Parliament Hill) na 

wyspie Victoria Island (Asinabka) w Ottawie, chcąc doprowadzid do rozmów z premierem Stephenem Harperem. 

Solidarnościowy strajk głodowy rozpoczęła także grupa Indian w stolicy prowincji Saskatchewan, Reginie.  

Pierwsze Narody Kanady zawarły ponad 100 lat temu traktaty z Koroną Brytyjską. W traktatach m.in. przekazywały 

swoje ziemie w zamian za gwarancje rekompensat i wypłaty rządowe dla Indian w rezerwatach. Jednak wielu praw nie 

mogły później wyegzekwowad. W związku z rozwijającą się eksploatacją bogactw naturalnych Indianie domagają się 

udziału w zyskach za korzystanie z ich ziemi. Podkreślają też koniecznośd odpowiedzialnej gospodarki zasobami. 

Początkowo na protest głodowy Theresy Spence politycy nie zwracali uwagi. Jednak w ostatnich dniach z uwagi na silny 

ruch indiaoski wspierający Idle No More poparcie wyrazili dwaj kandydaci na stanowisko szefa partii liberalnej: 

popularny Justin P. J. Trudeau i jego konkurent Joseph Marc Garneau.  

 

Idle no more!  

Dość bezczynności!  
Od kilku tygodni w Kanadzie trwają protesty Indian, organizowane przez ruch Idle No 

More, przeciw ustawie budżetowej Bill C-45 uchwalonej w grudniu ub. roku przez 

parlament i wprowadzającej m.in. zmiany w prawie o ochronie rzek i jezior. Według Indian 

zmiany te drastycznie zmniejszają liczbę chronionych akwenów. Autochtoni zarzucają też 

rządowi kanadyjskiemu, że niczego z nimi w tej sprawie nie konsultował. 

Przedstawiciele indiaoskich plemion stosowali różne formy protestu. Próbowali wejśd na salę obrad Izby Gmin, ale 

zatrzymała ich straż parlamentarna, a od kilku dni blokują jedną z linii kolejowych, a także niektóre drogi i autostrady. W 

wielu kanadyjskich miastach (również w USA) odbyły się demonstracje - protestowano na ulicach i w centrach 

handlowych. 

Katalizatorem stała się wspomniana ustawa budżetowa, w której jedna ze zmian dotyczy prawa o ochronie rzek i jezior. 

Indianie zwracają uwagę, że poprawka drastycznie zmniejsza liczbę chronionych akwenów z 2,5 mln do zaledwie 82 tys. 

km2. 

Ruch Idle No More stworzyły w połowie grudnia zeszłego roku  cztery kobiety z Saskatchewan: Sheelah McLean, Nina 

Wilson, Sylvia McAdam i Jessica Gordon, krytyczne wobec kształtu budżetu. Podstawą działania Ruchu był protest 

przeciwko parlamentarnemu ustawodawstwu sprzyjającemu łamaniu zawartych wcześniej traktatów z Pierwszymi 

Narodami, ułatwiającemu ponadnarodowym spółkom zakup i eksploatację zasobów tubylczych obszarów bez 

jakiejkolwiek konsultacji.   Ruch ma swoją stronę internetową oraz profil na Facebooku i Twitterze: http://idlenomore.com 

Pierwsze Narody Kanady, zawierały ponad 100 lat temu traktaty z Koroną Brytyjską. Przekazywały swoje ziemie w zamian 

http://idlenomore.com/


 

  

Coraz więcej jest wypowiedzi, także znanych dziennikarzy, że premier Harper powinien spotkad się z panią Spence. Pod 

koniec grudnia, w jednym z największych dzienników "Globe and Mail" ukazał się komentarz krytykujący premiera za 

ignorowanie First Nations.  

Ruch Idle No More uzyskał oficjalne poparcie Zgromadzenia Pierwszych Narodów (Assembly of First Nations), największej 

organizacji kanadyjskich  Indian, dotychczas spokojnie rozmawiającej z rządem. Idle No More popierają największe 

organizacje ekologiczne. Wsparcie dla ruchu przekroczyło nawet granice Kanady, a udzieliła go np. organizacja autochtonów 

Australii. Rob Benedict, członek Klanu Żółwia narodu Mohawk, który uczestniczył w Syracuse (Nowy Jork) we wspólnym 

taocu poparcia dla  Ruchu Idle No More, powiedział lokalnej gazecie The Post-Standard: "Tubylcy z Kanady byli upokarzani i 

kopani zbyt długo. Ten Ruch rozpalił ogieo. Podnieśliśmy się i mówimy: już dośd" 

Opinie Kanadyjczyków w sprawie sytuacji Indian są podzielone. Wielu białych Kanadyjczyków uważa, że Indianie i tak 

dostają za dużo, chod przyznają, że bieda w rezerwatach, niski poziom szkolnictwa i opieki zdrowotnej są skandalem. 

Szczególnie wśród gorzej wykształconych Kanadyjczyków panuje stereotyp na temat alkoholizmu Indian. Z drugiej strony 

Indianie z coraz większą dumą przyznają się do swoich korzeni, wracają otwarcie do tradycji, wykorzystując je także do 

zwalczania problemu alkoholizmu, narkomanii i przestępczości, stawiają też na nowoczesną edukację.  

W komentarzach zwraca się uwagę, że prowadzony głodowy protest może nie byd najlepszym zaproszeniem do negocjacji. 

Z drugiej strony protesty są na razie pokojowe, co wyraźnie podkreślają protestujący,  a rząd z pewnością pamięta o kryzysie 

w Oka (Ganehsada:geh) w prowincji Quebec w 1990 roku, kiedy pomiędzy Mohawkami, protestującymi przeciwko 

wykorzystaniu ich cmentarza pod budowę pola golfowego, a miejscową policją wybuchła strzelanina. 

Premier Harper, który wreszcie wyraził zainteresowanie tubylczymi problemami zaproponował ostatnio spotkanie z 

przywódcami Zgromadzenia Pierwszych Narodów na dzieo 11 stycznia. Do tego czasu głodówka wodza Attawapiskat First 

Nation, Theresy Spence będzie przez nią kontynuowana. Brak ogólnego zaufania powoduje jednak niepokój członków i 

sympatyków Ruchu Idle No More, czy liderzy Zgromadzenia w rozmowach z rządem będą wyrazicielami programu 

zawartego w ideach samego Ruchu.  

Dariusz Kachlak, Adam Piekarski.  

Tekst opracowany na podstawie komentarza Anny Lach z Toronto, zawartej w Gazecie Wyborczej.PL oraz z korespondencji Adama 

Piekarskiego otrzymanej na ten temat z Kraju Indian. 

Wódz Theresa Spence podczas 
głodówki związanej z brakiem zgody 
na łamanie praw Pierwszych Narodów 
Kanady, w tipi przed Parmanentem 
Kanady na Victoria Island w Ottawie.  

Jedno z centrów handlowych, gzie rozpoczął się protest – 
głośną grą na bębnach. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium indianistyczne 2013 
 
Kolejne lata istnienia Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, wypracowały specyficzne kalendarium wydarzeo. Z roku na 
rok zmieniają się one, jednak pewne, ogólnie przyjęte terminy indianistycznych wydarzeo, tworzą następujące po 
sobie cykle spotkao. Poniżej tylko niektóre propozycje na 2013 rok (w Polsce) – serdecznie zapraszamy do udziału i 
zgłaszanie własnych pomysłów. 
 
Polecamy także Kalendarz Europejskich Powwow (festiwali pieśni i taoca indiaoskiego) oraz wydarzeo indianistycznych 
na stronie zespołu Huu-ska Luta.  
Relacje z tych, a także innych wydarzeo, w tym najobszerniejsze i historyczne zdjęcia ze Zlotów Polskiego Ruchu 
Przyjaciół znajdziecie również na  stronie Zespołu RANORES . W kolejnych kwartałach  szykują się inne imprezy o 
których będziemy informowad na bieżąco.  
 

 22-24. lutego – 40 rocznica wydarzeo w Wounded Knee 1973; Kołobrzeg 

 Marzec – wieczór poezji autorów indiaoskiego pochodzenia; Bydgoszcz 

 06. kwietnia - Indiaoskie Bieganie, Gostków Stary; Uniejów  

 06. kwietnia – 11. Wiosenne Powwow; Uniejów 2013 

 Maj – indiaoskie rozpoczęcie sezonu letniego 

 

Aktualności ze świata indiaoskiego, Indianie w mediach, nasz indiaoski świat – to wszystko jak zwykle znajdziecie 

również na portalu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian – http://www.indianie.eco.pl 

Księgarnia w Tipi 
 
Z przyjemnością informujemy, że uprościliśmy sposób zamawiania naszych książek. Już nie trzeba pisad maila z 
wykazem tytułów. Teraz zakup odbywa się automatycznie. Ułatwiliśmy też dokonywanie zapłaty za książki, poprzez 
wygodny przelew internetowy. Oczywiście nadal można przesład zamówienie mailem, aby zadad dodatkowe pytanie 
czy wynegocjowad rabat. 
 
Jesteśmy przekonani, że taka forma ułatwi Paostwu zakup interesujących tytułów. Nie trzeba już składad zamówieo 
drogą mailową (jak było do niedawna, chod oczywiście nadal można napisad do nas mail z zamówieniem, a przy okazji 
zadad jakieś pytanie czy wynegocjowad rabat...). 
 
Wszystkie książki oferowane w tym sklepie są dostępne. Nie zamieszczamy pustych ogłoszeo. 
 

http://www.huuskaluta.com.pl/
http://www.ranores.w.szu.pl/
http://walker.org.pl/start/events
http://www.indianie.eco.pl/
http://tipi.pl/

