
 

 

 

 

 

 

 

 

  

W tym numerze 

1 Zamiast wstępu 
 
2 Stowarzyszenie – aktualności 
 
3 Wydarzenia w Ruchu – przegląd 
 
4 Mohawkowie ratują Kanadę – A. 
Piekarski/ Doug George-Kanentiio 
 
6 XIII Festiwal PowWow 
 
7 A. Piekarski. Stereotyp Indianina w 
literaturze i filmie. 
  
8 Biegun Zimna 2014  
 
9 D. Niezgoda - INDIGENA 
 
10  J. Wojtczak - Minnesota 1862 

Za nami kolejne indianistyczne lato, o którym 

wspomnienia z pewnością pozwolą szybciej przetrwać 

nadchodzącą zimę. 

A w naszych zapowiedziach znajdują się między innymi 

takie wydarzenia, jak nadchodzący już w najbliższym 

czasie kolejny już festiwal muzyki i tańca indiańskiego 

PowWow w Pszczynie.  

Dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę o 

stereotypach Indian w literaturze i filmie, zapraszamy do 

relacji ze spotkania w Bydgoszczy, gdzie odbywają się 

cykliczne już spotkania o tematyce indiańskiej, 

prowadzone przez Adama Piekarskiego (szczegóły: 

www.walker.org.pl ) 

Ekstremalnych, zimowych przeżyć dostarczy bez 

wątpienia „BIEGUN ZIMNA” w Puszczy Boreckiej, 

prowadzony przez Dariusza Morsztyna. 

Po tych wszystkich ciekawych spotkaniach, na pewno 

warto poświęcić też trochę czasu na obowiązkową 

lekturę historyczną.  

Adam Piekarski i Doug George-Kanentiio przybliżają 

szczegóły wojny kanadyjsko-amerykańskiej.  

Zaprosiliśmy także do podzielenia się informacjami 

wydawniczymi redaktora naczelnego INDIGENY – 

Dariusza Niezgodę.  

Na koniec zapraszamy po najnowszą książkę wyd. 

Bellona z cyklu „Historyczne bitwy”. Jarosław Wojtczak, 

pisarz, historyk, podróżnik – tym razem opisuje wydarzenia 

pod tytułem MINNESOTA 1862. Co warte podkreślenia – 

większość miejsc opisywanych w książkach, autor 

osobiście odwiedzał. Daje to wrażenie przebywania w 

miejscach przedstawionych w poszczególnych 

książkach. 

Jak zwykle, zapraszamy też do nadsyłania własnych 

materiałów do Biuletynu, dotyczących wydarzeń w 

Waszej okolicy, albo innych ważnych spraw dotyczących 

Indian i środowiska polskich indianistów. 

Redakcja 

 

Wcześniejsze numery Biuletynu Informacyjnego PSPI – http://pspi.org.pl  

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 

Nowościwydawnicze 

http://tipi.pl 

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


 

  

Stowarzyszenie – aktualności 

Podczas najbliższego, jesiennego PowWow w Pszczynie, 23.11.2013 odbędzie się robocze zebranie Polskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Indian. 

Zapraszamy zainteresowanych sprawami formalnymi i działalnością Stowarzyszenia. 

 

Przypominamy wszystkim członkom Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, iż statutowym obowiązkiem 

każdego z członków jest roczne uiszczenie składki członkowskiej.  

 

Za rok 2013 wysokość składki członkowskiej wynosi 50 PLN (pięćdziesiąt złotych). 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy uiścili już tegoroczną składkę. 

 

Wasze składki członkowskie przeznaczone są głównie na utrzymanie strony i serwera PSPI. Z wielką przykrością 

musimy jednak stwierdzić, że brak wpłat od większości członków Stowarzyszenia, doprowadził do zawieszenia 

działalności naszej strony oraz serwera pocztowego. W tym momencie nie jesteśmy nigdzie reklamowani, a bez 

podstawowych nawet informacji w internecie, dzisiaj nie ma się racji bytu. Dotychczas strona oraz serwer 

utrzymywane były głownie z prywatnych wpłat Dariusza Kachlaka. Nie może jednak w dalszym ciągu istnieć 

sytuacja, kiedy to większość opłat ponosi jedna osoba.  Koszty przez nią poniesione stanowią problem 

finansowy dla Stowarzyszenia.  

 

Jeżeli nasza działalność ma zacząć być widoczna, a nie stanowić jedynie legendarnej informację o istnieniu 

Stowarzyszenia, nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. Przy tak niskiej ilości osób opłacających raz w roku  

niewysoką składkę, nie mamy co marzyć o zapraszaniu przedstawicieli tubylczych Amerykanów chociażby z 

sąsiednich krajów.  

Przykładem na brak możliwości, jest chociażby ostatnia wizyta rodziny Benally (Navajo) w Czechach. Niestety 

nie było funduszy na ich sprowadzenie do Polski. A też nikt nie może wciąż sam z własnej kieszeni sponsorować 

takich wizyt. 

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

osób. Zastanówmy się podczas najbliższego zebrania podczas pszczyńskiego Powwow, jak ma wyglądać nasza 

działalność, a nie tylko sformalizowane istnienie. 

 

Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia:  

 

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian 

Ul. Broniewskiego 97/94 

01-876 Warszawa 

 

KONTO: BPH    55 1060 0076 0000 3200 0143 7158SKŁADKA 2013 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie po raz siódmy 

była okazja wziąć udział w imprezie pod nazwą Wielokulturowe 

Warszawskie Street Party. Był to festiwal uliczny wszystkich mieszkańców 

stolicy, a jego założeniem była prezentacja kultur mniejszości 

narodowych i etnicznych obecnych w Warszawie. Najbardziej 

widowiskowo prezentowała się kolorowa parada, która przeszła 

ulicami stolicy. 

Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu warszawskich indianistów: Joli, Ewie, 

Małgosi, Jarkowi i Custerowi oraz ich wszystkim pomocnikom była 

okazja zaprezentować choć w niewielkim stopniu kulturę Indian 

Ameryki Północnej oraz programowe idee Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian przez członków Zarządu Stowarzyszenia: Jolę i Adama. 

 

Warszawskie Street Party 

 

Niemniej wielka szkoda, że całe środowisko warszawskich indianistów, w tym również inni członkowie 

Stowarzyszenia nie znaleźli czasu na włączenie się do organizacji bądź udziału w tej pożytecznej 

imprezie. 

Rozdaliśmy mnóstwo kolorowych ulotek informacyjnych, wielu warszawiaków odwiedziło nasze 

stoisko i dowiedziało się choćby tego, że stojący tam namiot to dom Indian Równin zwany tipi a nie 

wigwam. Ponadto Jola wykonała kawał solidnej roboty prezentując w ramach warsztatów sposoby 

wyszywania szklanymi koralikami. Udało się również porozmawiać o kilku sprawach, które w 

przyszłości mogą procentować kolejnymi imprezami związanymi z promocją kultur Indian Ameryki 

Północnej. 

Warszawskie Street Party to ciekawa i pożyteczna impreza miejska, w której warto było wziąć udział. 

Adam Piekarski, http://walker.org.pl 

 Spotkanie przy grobie Indiańskiej Babci Stefanii Antoniewicz 

Tradycyjnie już, w pierwszych dniach listopada, odwiedzony został 

grób Indiańskiej Babci. To wokół Niej, jeszcze w latach 80tych, 

zaczęli spotykać się w Warszawie młodzi ludzie zafascynowani 

Indianami. Później, to właśnie owi młodzi ludzie stanowili 

podwaliny Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Kolejne pokolenia 

indianistów często nie zdają sobie sprawy z tego, jaka odegrała 

rolę w naszym Ruchu. Warto, chociaż raz w roku, zatrzymać się i 

pomyśleć o tych którzy już odeszli, a bez których środowisko 

indianistyczne miało by prawdopodobnie zupełnie inny wymiar. 

„Odmienna rzeczywistość” Babci uczy pokory, a przede wszystkim 

szacunku dla życia i działań, które nie zawsze muszą być w 

zgodzie z naszymi egoistycznymi pobudkami.  

Fot. Adam Piekarski 

Fot. Dariusz R. Kachlak 

http://walker.org.pl/


 

  

Mohawkowie ratują Kanadę 

 
Adam Piekarski (współpr.   Doug George-Kanentiio) 

 
W październiku tego roku minęło 200 

lat od bitwy nad rzeką Chateauguay, 

która stanowiła istotny fragment 

wojny brytyjsko-amerykańskiej, 

podczas której mogło dojść do 

aneksji Kanady przez Stany 

Zjednoczone. Jednak właśnie dzięki 

temu starciu, a w zasadzie postawie 

Mohawków, taki scenariusz się nie 

ziścił. 

 

Po ośmioletniej prezydenturze Thomasa Jeffersona, kolejnym amerykańskim przywódcą został jego 

wieloletni przyjaciel i aktualny sekretarz stanu, James Madison. Niestety, od samego początku swojej 

pierwszej kadencji, która rozpoczęła się 4 marca 1809 r. Madison został uwikłany w 

międzynarodowe problemy. Kontynuując politykę neutralności i wolności na morzach realizowaną 

przez swojego wielkiego poprzednika próbował pacyfikować antyamerykańskie nastroje 

Brytyjczyków i Francuzów poprzez obietnice wznowienia handlu z nimi, o ile zaniechają restrykcji 

wymierzonych w Stany Zjednoczone. Niestety, jego wysiłki okazały się bezowocne.  

Tymczasem na amerykańsko-kanadyjskim Pograniczu powodowani oczywistymi względami 

osadnicy i spekulanci posuwali się coraz dalej, co powodowało kolejne konflikty, tym razem z 

indiańskimi plemionami, które czuły się oszukiwane i wyzyskiwane podczas dokonywania licznych 

transakcji ziemią. Sytuacja uległa zmianie gdy wśród indiańskich wodzów nad Ohio znaczenia 

nabrał przywódca Szaunisów Tecumseh i jego brat Tenskwatwa. Niestety, ten drugi nie mógł się 

równać ze swoim bratem gdy chodzi o biegłość w dyplomacji i walce i podczas nieobecności 

Tecumseha niepotrzebnie rozpoczął atak na amerykański obóz gen. Williama Harrisona, który 

zakończył się totalną porażką indiańskiej konfederacji nad rzeką Tippecanoe, a marzenie 

Tecumseha o zwycięstwie Szaunisów zostało dosłownie puszczone z dymem spalonej przez 

Harrisona głównej wioski i wszystkich indiańskich zapasów. Sam wódz musiał uciekać pod ochronę 

Brytyjczyków do Kanady, która jawiła się Amerykanom jako piąta kolumna, ciągle udzielająca 

pomocy wrogom Stanów Zjednoczonych. W Kongresie zaczęto więc domagać się wojny z Wielką 

Brytanią i w końcu, 1 lipca 1812 roku Madison zawnioskował do Kongresu o jej wypowiedzenie, co 

Kongres poparł dwa tygodnie później. 

Kraj był słabo do niej przygotowany, a Kanada była jedynym obszarem, gdzie można było liczyć 

na ewentualny, militarny sukces. Madison liczył na podobny  wynik jaki pół wieku wcześniej uzyskał 

brytyjski  gen. Wolfe w bitwie o Quebec. 

 



 

  

Amerykanie uderzyli więc na Kanadę, ufając że 

uda im się opanować główną arterię 

zaopatrzeniową jaką stanowiła Rzeka Św. 

Wawrzyńca. Plan Sekretarza Wojny, Johna 

Armstronga był taki by zaatakować Kanadę z 

trzech stron: idąc w kierunku Montrealu oraz 

wzdłuż rzeki Niagara. Trzecie uderzenie 

skierowane było z Detroit na Górną Kanadę, na 

północ od jeziora Erie, gdzie w początkach 

lipca 1812 r. przybył tam stary i schorowany 

gen. William Hull, który prowadził ze sobą 2000 

ludzi. Niestety, nieudolnie zwlekał z decyzjami 

dotyczącymi podjęcia walki i w końcu poddał 

swój oddział Brytyjczykom. 

Tymczasem na pozostałych dwóch kierunkach 

próbowano walczyć z Anglikami, których 

wspomagali Irokezi Oneida i Onondaga 

będący uchodźcami ze Stanów Zjednoczonych 

oraz Mohawkowie zamieszkujący Akwesasne 

powyżej 45 równoleżnika. Szczególnie ten 

obszar miał strategiczne położenie dla obu 

stron, bowiem leżał na drodze Amerykanów w 

kierunku Montrealu, stanowiąc z kolei dla 

Brytyjczyków główną linię obrony. Amerykanie 

doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że 

zdobycie Montrealu mogłoby nie tylko 

zakończyć całą wojnę ale również powiększyć 

obszar republiki o Kanadę. Rozpoczęto więc 

kampanię i w październiku 1812 r. wojska 

amerykańskie zaatakowały znajdujący się tam 

brytyjski posterunek St. Regis Village. Ten 

pierwszy, choć niewielki sukces sprowokował 

Mohawków do poparcia Brytyjczyków. I to ich 

udział w walkach zdecydował o ostatecznej 

porażce Amerykanów.  

Gdy gen. Wade Hampton opuścił Vermont z 

4000 ludzi i we wrześniu 1813 r. rozkazał 

przekroczyć granicę Kanady, milicja Nowego 

Jorku w sile 1400 osób odmówiła wykonania 

rozkazu stwierdzając, że warunki zaciągu nie 

pozwalają im przekroczyć granicy innego kraju. 

Przeciwko pozostałym żołnierzom stanął 

kanadyjski korpus Canadian Voltigeurs w sile ok. 

1500 ludzi, którymi dowodzili podpułkownik 

George MacDonnell oraz podpułkownik Charles-

Michel d’Irumberry de Salaberry. Wśród 

kanadyjskiej milicji dowodzonej przez 

Salaberry'ego znajdował się 180 osobowy oddział 

Mohawków. Gdy Salaberry dowiedział się o 

marszu Amerykanów na północ w kierunku rzeki 

Chateauguay, postanowił tak wykorzystać 

Mohawków, by siali strach i spustoszenie w 

amerykańskich szeregach. W samej bitwie, która 

rozegrała się 26 października 1813 r. zginęło 

zaledwie 5 Kanadyjczyków i 23 Amerykanów.  

Legenda też głosi, że gdy w pewnym momencie 

amerykański oficer, niestety bez białej flagi 

wyjechał na koniu przed szereg by zażądać 

kapitulacji kanadyjskich ochotników, został 

zastrzelony przez samego Salaberry'ego, który nie 

miał pojęcia, że ma do czynienia z 

parlamentariuszem. Natomiast taktyka 

dotycząca udziału Mohawków okazała się na 

tyle skuteczna, że bitwa, do której ostatecznie 

doszło nad rzeką zniechęciła najeźdźców i 

zmusiła ich do niesławnego odwrotu. Tak więc 

porażka Amerykanów nad rzeką Chateauguay 

spowodowała zarówno ich wycofanie, 

zaniechanie napaści na Montreal jak  i de facto 

przyczyniła się do odrzucenia w grudniu 

następnej amerykańskiej ekspedycji dowodzonej 

przez gen. Jamesa Wilkinsona, który przegrał 

kolejne ważne starcie przy Crysler’s Farm.  

Jak stwierdził Doug George-Kanentiio to 

"Mohawkowie nad rzeką Chateauguay, dzięki 

swojej odwadze, inteligencji i sztuce walki  

uratowali Kanadę". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23. listopada 2013r. odbędzie się kolejne, XII Jesienne PowWow w 

Pszczynie w Hali Sportowej POSiR przy ul. Zamenhofa 5a.  

Oczywiście na sali zapewniamy nocleg dla wszystkich potrzebujących - z 

piątku na sobotę 22-23 XI oraz z soboty na niedzielę 23-24 XI (po 

zakończeniu PowWow). Pamiętajcie o zabraniu karimaty i śpiwora !!! 

W programie m.in.: pokazy i konkursy tańców Indian Ameryki Północnej, 

prezentacja tradycyjnych i współczesnych pieśni indiańskich, giełda 

wyrobów indiańskich, tańce intertribal przeznaczone dla publiczności, 

pokazy filmów o tematyce indiańskiej, niespodzianki 

Grupy śpiewaków, które potwierdziły udział w PowWow: 

CANGLESKA NUNPA – Czechy, STARHORSE – Polska, MAKA SAPA - Polska 

 

W tym roku dla bębniarzy zaplanowaliśmy również HAND DRUM CONTEST !!! Zapraszamy więc 

wszystkich śpiewaków z ręcznymi bębnami do udziału w konkursie !!! 

Początek PowWow ( Grand Entry ) - godz. 15:30 

Zgłoszenia tancerzy do konkursów - od godz. 14:30 

Oficjalne zakończenie PowWow (Grand Exit) zaplanowano około godz. 20:00 (W tym roku 

postanowiliśmy minimalnie skrócić czas trwania PowWow, mając nadzieję, że doda to więcej energii i 

dynamiki do pokazów i konkursów tańca.)  

Wcześniejsze Grand Exit nie będzie jednak oznaczało, że po godz. 20:00 nastąpi koniec wieczornych 

atrakcji. Chcielibyśmy wtedy zaprosić wszystkich uczestników PowWow do dalszej wspólnej choć mniej 

oficjalnej zabawy, proponując kolejną dawkę tańców i pieśni. Będzie to czas: Drum Line, Two Steps, 

Round Dance, Intertribal... Mamy nadzieję, że nie zabraknie nam energii i radości, aby cieszyć się 

wspólną zabawą przez kolejne wieczorne godziny. Będzie to zależało tylko od nas !!! Dla wszystkich 

zainteresowanych odbędą się również wieczorne pokazy filmów o tematyce indiańskiej. Wieczorem 

ma odbyć się także spotkanie kobiet. 

Koszt uczestnictwa w imprezie 15 zł lub 5 euro; osoby handlujące - opłata 15 zł za stolik. 

tel. informacyjny: 500 250 076, e-mail: hehaka@interia.pl 

Dla tych, którzy pierwszy raz spotkają się z nami w czasie Powwow link do strony, na której zobaczycie 

kronikę z poprzednich lat oraz dowiecie się czegoś więcej o Powwow: 

http://www.huuskaluta.com.pl/powwow.php 

Pozdrawiamy i do zobaczenia w Pszczynie: Barbara  Kołodziej i Bogdan Płonka (organizatorzy) 

XIII FESTIVAL MUZYKI I TAŃCA INDIAN AMERYKI PÓŁNOCNEJ 

 

mailto:hehaka@interia.pl
http://www.huuskaluta.com.pl/powwow.php


 

 

  

Co nas przyciąga... czyli stereotyp Indianina w literaturze i filmie  

W dniu 10.10.2013 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy przy 

Starym Rynku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące kultur indiańskich obu Ameryk. W spotkaniu 

uczestniczył gość z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Kumański. 

Wielu z nas miało okazję przeczytać przygodową książkę czy obejrzeć film "o Indianach". Okazuje się 

jednak, że płynąca z nich wiedza zazwyczaj jest mocno okrojona, skrótowa i powierzchowna. Nie byłoby 

może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wiedza ta często jest niechlujnie podana, 

zafałszowana, ukazująca amerykańskich Indian nieprawdziwie,  w krzywym zwierciadle, daleko odbiegając 

od rzeczywistości. Ogranicza się do licznie funkcjonujących stereotypów, wśród których na czele pokutuje 

od dziesięcioleci nieszczęsny wizerunek bohatera Karola Maya, Winnetou, postać całkowicie przez autora 

wymyślona i kompletnie nie odpowiadająca rzeczywistości. Ale, jeśli pozostać już przy tym wiodącym 

przykładzie, trzeba przyznać, że ukazanie indiańskiego wodza Apaczów przez pryzmat wizerunku 

przystojnego i malowniczo przystrojonego francuskiego aktora, skądinąd sympatycznego Pierre Brice'a było 

strzałem w dziesiątkę, powodując najpierw ukazywanie się w dużych nakładach książek a potem napór 

tłumów do kin, którzy koniecznie chcieli go zobaczyć, by przy okazji poznać również zupełnie niestety 

nieprawdziwy obraz życia różnych odłamów Apaczów czy innych indiańskich plemion, żyjących z nimi po 

sąsiedzku. Jednak to nas właśnie przyciąga. Kolorowy, schematycznie podany na talerzu świat, gdzie dobro 

zawsze zło zwycięża. Kto przyszedłby jednak do kina, gdyby autorzy chcieli pokazać Apaczów 

prawdziwych, w zgrzebnych, dostosowanych do warunków i kultury strojach, walczących nie tylko z białymi 

ale i Meksykanami czy nawet pobratymcami o konie, o materialne bogactwo przedmiotów codziennego 

użytku, o życie. A gdzie niezbędny margines na ukazanie prawdziwej kultury apackich plemion, z  ich 

surowym ale bogatym życiem społecznym, głębią duchowej egzystencji uzewnętrznianej ważnymi 

ceremoniami, toczącym się zgodnie z obowiązującymi zasadami.   

Od samego początku tj. od okresu zaoceanicznych wypraw i podróży postać Indianina była związana 

nieodparcie z dzikusem, najczęściej krwiożerczym i brutalnym, raczej pozbawionym wyższych uczuć i co 

pewne bez kultury. Oczywiście można było wierzyć powtarzając za światłymi umysłami swoich czasów, że 

napotkany Indianin jako całkowicie obcy europejskiej kulturze został przez nią potraktowany nie tylko jako 

prymitywna, dzika istota bez własnej kultury, ale nawet gorzej, jako hybryda ludzkiego gatunku, o cechach 

na poły zwierzęcych i najpewniej bez duszy. Taki obraz ukazuje często literatura i film, chociaż później 

próbowano zmienić ten wizerunek przedstawiając postać "dzikusa szlachetnego". I w taką postać wcielił się 

właśnie Winnetou. W obu przypadkach funkcjonuje potężny stereotyp, który do dzisiaj wyciska swoje piętno 

na naszym spojrzeniu na Indian. Warto więc na przykładzie dwóch głównych nurtów środków przekazu 

jakim są książka i film ożywić nieco skostniały w nich w swoim stereotypie obraz rdzennych mieszkańców 

Ameryk i ukazać go w innym, bardziej realnym, co wcale nie znaczy gorszym, mniej barwnym świetle. 

Mam nadzieję, że ci, którzy zdecydowali się przyjść na spotkanie nie żałują tego a czas w Bibliotece uznali 

za pożytecznie spędzony. Może po spotkaniu okaże się, że do książki i filmu, których bohaterami są Indianie 

będzie przyciągać ich zupełnie coś innego, o wiele bardziej prawdziwego.  Warto również podkreślić, że 

kolejne spotkanie w Bibliotece z tubylczymi kulturami Ameryk było realizowane w ramach wspólnego 

programu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz Ambasady 

USA w Warszawie: America @ your library oraz przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian. 

Adam Piekarski 

http://walker.org.pl 

http://walker.org.pl/


 

 

  

Biegun Zimna to wyjątkowe wydarzenie. Autentyczne, którego główną tematyka jest Arktyka, północ i 

zima. 

To jedyne takie wydarzenie w Polsce gdzie gromadzą się w dzikiej puszczy ludzie w różny sposób 

związani z aktywnością zimową. 

Tu nie ma możliwości udawania – jest zima, las,...i trzeba sobie samemu poradzić. Wszystko jest 

archaiczne, prawdziwe i ...trudne. 

Impreza ze względu na jej oryginalny charakter jest bardzo medialną i już zyskała sobie uznanie wśród 

osób i firm związanych z nią tematycznie. 

 TO DOSKONAŁE WYDARZENIE DLA INDIANISTÓW I TRAPERÓW. NA POLANIE BĘDZIE DLA WAS 

WYODRĘBNIONE MIEJSCE. 

Zapraszam do udziału w imprezie jako uczestnik, wolontariusz,  a także do organizowania tam 

własnych zajęć i wydarzeń, sprzedaży, promocji. 

 W załączeniu przesyłam podstawowe wiadomości, tak aby już teraz można było wpisać sobie tą 

imprezę do kalendarza i odpowiednio się przygotowywać. 

 

 Głównymi kanałami informacji o imprezie będą: 

- lista mailingowa ; strona http://facebook.com/biegunzimna ; strona http://biegnacy-wilk.pl 

Polubcie te strony. Już teraz na facebooku jest sporo zdjęć z ostatniego Bieguna Zimna. 

 

Do zobaczenia wśród namiotów na puszczańskiej polanie. 

Dariusz Morsztyn - Biegnący Wilk 

0604 29 29 97 

 

Biegun Zimna 2014  

31.01.-2.02.2014; Puszcza Borecka 

 

http://facebook.com/biegunzimna
http://biegnacy-wilk.pl/


 

 

 

 

  

Minęły już cztery lata od czasu, kiedy piszącym 

te słowa wraz z Cezarym Cieślakiem i Marcinem 

Kozłowskim spotkali się na zlocie Polskiego 

Ruchu Przyjaciół Indian, by omówić oraz 

przedstawić zebranym tam osobom projekt 

nowego czasopisma. Impulsem, który popchnął 

nas do prac nad „Indigeną”, była pustka na 

rynku wydawniczym powstała po zamknięciu 

niemalże legendarnego już pisma „Tawacin”. 

Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z 

potencjału i wiedzy osób skupionych wokół 

tego nieistniejącego już głównego forum 

polskich indianistów. Wiedzieliśmy też, że nastają 

dobre czasy dla rodzimych ośrodków 

akademickich. Na rynku zaczęły pojawiać się 

publikacje dotyczące rdzennych Amerykanów, 

a grono młodych badaczy z dnia na dzień 

stawało się coraz większe. Ponieważ mieliśmy 

chęci, nie mieliśmy wyjścia – pierwszy numer 

naszego czasopisma ukazał się w 2011 roku. 

Brak doświadczenia w tego typu 

przedsięwzięciach usadowił dusze na naszych 

ramionach. Ale to właśnie dzięki ciepłym 

słowom osób skupionych głównie przy PRPI, 

wiedzieliśmy, że nasza praca jest komuś 

potrzebna.  

Dzisiaj dostępny jest już trzeci numer „Indigeny”. 

Zakładaliśmy wstępnie, że będziemy wypełniać 

ją różnorodnymi materiałami. Chcieliśmy 

usatysfakcjonować wszystkich Odbiorców.  

 

Niestety, jak szybko się o tym przekonaliśmy, nie 

zawsze jest to możliwe. „Indigena” powstaje z tego, 

co napłynie do redakcji. Nie sposób przez to 

jednorazowo oddać do rąk Czytelników materiał 

obejmujący w sposób wyczerpujący i równomierny 

tematykę kultur zamieszkujących obszar od Arktyki 

po Ziemię Ognistą. Z drugiej strony, to co ukazuje się 

na łamach naszego czasopisma, jest bardzo często 

wynikiem wieloletnich pasji oraz długotrwałych i 

mozolnych badań. Nie bez znaczenia pozostaje 

tutaj rola recenzentów, którzy czuwają nad 

poprawnością merytoryczną artykułów. Dzięki temu, 

mimo iż nie zawsze każdy znajdzie tematykę go 

interesującą, publikowane teksty spełniają wymogi 

rzetelności naukowej. Najprostszą metodą 

uzupełnienia braków jest przesłanie nam swojego 

tekstu, na co oczywiście gorąco liczymy. 

Korzystając z możliwości wypowiedzi, chcielibyśmy 

wytłumaczenia kwestię kolportażu. Pracujemy 

całkowicie za darmo, a nieraz dokładamy z własnej 

kieszeni. Robimy to, bo wiemy, że nasza praca może 

być dla kogoś wartościowa. Wartościowa ze 

względu na treść czasopisma, ale także ze względu 

na wspieranie akcji charytatywnych wraz z każdą 

kolejną edycją. „Indigena” jest wydawana za 

pieniądze Uniwersytetu Jagiellońskiego i w związku z 

regulaminem dotacji, który nas obowiązuje, nie 

możemy jej sprzedawać. Ponadto, nasza redakcja 

nie prowadzi działalności gospodarczej. Naszym 

marzeniem byłoby udostępnienie czasopisma w 

sklepach całej Polski, jednak do momentu, kiedy 

ktoś nie będzie chciał przygarnąć nas pod swoje 

skrzydła i sfinansować wydruku, nie będzie to 

możliwe. 

Na chwilę obecną zapraszamy do zapoznania się z 

naszą stroną internetową: www.indigena.edu.pl. 

Znajdziecie tam Państwo archiwalne numery 

„Indigeny” w formie plików pdf oraz informacje o 

tym, w jaki sposób nabyć można najnowszy, trzeci 

numer. 

Dariusz Niezgoda 

Red. Naczelny INDIGENA 

http://www.indigena.edu.pl/


 

 

Oferta wydawnicza na książkę z serii „Historyczne 
bitwy” 

 

MINNESOTA 1862; Jarosław Wojtczak 

Tematem książki jest wielkie powstanie 

indiańskiego plemienia Siuksów Santee w 

Minnesocie w 1862 r. pod wodzą Małej Wrony. 

Do tego czasu to najbardziej wysunięte na 

wschód i najmniej wojownicze z plemion 

Siuksów utrzymywało pokojowe stosunki z 

Amerykanami i w kolejnych traktatach (1837, 

1851, 1858) oddało swoje ziemie Stanom 

Zjednoczonym, zachowując jedynie wąski 

rezerwat na południowym brzegu rzeki 

Minnesoty. Stan ten uległ zmianie 18 sierpnia 

1862 r. w wyniku gwałtownego, desperackiego 

wybuchu nienawiści sprowokowanego 

nieudolną polityką rządu, głodem i niecnym 

postępowaniem amerykańskich kupców i 

agentów indiańskich w rezerwacie.  

Wojna z Siuksami Santee pochłonęła życie 

ponad 700 białych, cywilów i żołnierzy, i 

spowodowała straty materialne w wysokości 

około 1,5 mln dolarów, najwięcej w całej historii 

wojen indiańskich w Stanach Zjednoczonych. W 

jej wyniku całkowicie wyludniony został 

znaczny obszar osadnictwa na Północnym 

Zachodzie USA. Walki z Siuksami w lecie 1862 r. 

sparaliżowały na sześć tygodni życie w 

Minnesocie, północnej Iowie i wschodniej 

Dakocie w bardzo trudnym dla kraju okresie 

wojny secesyjnej, kiedy oczy całego kraju 

zwrócone były na operacje wojsk Unii i 

Konfederacji w Wirginii i Marylandzie, w 

Kentucky i Tennessee, oraz w Missouri i 

Arkansas. 

Zbiegło się ono z klęską Unii w drugiej bitwie 

nad Bull Run (Manassas) i ofensywą 

konfederatów gen. Lee na Waszyngton, 

zatrzymaną w krwawej bitwie nad Antietam we 

wrześniu 1862 r. 

 

Dopiero mobilizacja dużych sił ochotniczych, które 

zamiast do walki z Konfederacją, rzucono przeciwko 

zbuntowanym Siuksom, pozwoliła pokonać Indian 23 

września w bitwie nad Wood Lake i zmusić większość z 

nich do ucieczki na prerie Dakoty. I choć echa masakry 

dokonanej przez Siuksów w Minnesocie zagłuszył huk 

dział znad Bull Run i Antietam, a dymy palonych domów 

przykryły chmury prochu z wielu pól bitewnych na 

Wschodzie i Południu, indiańskie powstanie w 

Minnesocie stało się poważnym problemem dla 

administracji prezydenta Lincolna i wywarło niezatarte 

piętno na dalszych stosunkach Amerykanów z Siuksami.    

Kulminacją powstania były masowe aresztowania 

Indian i proces sądowy, w wyniku którego skazano na 

śmierć 303 uczestników powstania. Ostatecznie 

Abraham Lincoln zatwierdził 38 wyroków śmierci, które 

wykonano w grudniu 1862 r. w największej masowej 

egzekucji w historii Ameryki.  

Bezpośrednią konsekwencją wydarzeń w Minnesocie w 

1862 r. były wojskowe ekspedycje karne do Dakoty w 

latach 1863-64, w trakcie których stoczono największe 

bitwy z Indianami, ustępujące wielkością i znaczeniem 

tylko słynnej bitwie nad Little Bighorn w 1876 r.        

 

Minnesota 1862, Jarosław Wojtczak  


